
Àrea òptima de captació 3 m2
Àrea unitària per captador 1,9 m2
Nº de captadors 2 captadors

Fracció d'aport solar anual 0,73
Estalvi energètic 7.323 MJ/any 1.750 Mcal/any 2.034 kWh/any
Estalvi en emissions anuals de CO2 427,21 kgCO2/any 0,43 tCO2/any

Cabal estandard 0,02 l/s·m2
Cabal al primari 0,05 l/s 174,00 l/h 0,00 m3/s 0,17 m3/h
Volum d'acumulació estandard 75 l/m2
Volum d'acumulació principal 242 l
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Fracció anual vs. àrea de captació

Captador Roca
FR(τα) 0,784
FRUL 4,9
F'R/FR (Factor Capt-Inter.) 0,96

TRUE Capacitat d'emmagatzematge 75 l/m2

FALSE Caudal circulante 10 l/s·m2

Capacidad de almacenaje 0,260 m3/m2

Rang d'àrees de prova (m2) 1 Mínim 6 Màxim

Sistema amb liquid

Sistema amb aire

Sistema per ACS unicament

Temperatura de referència (ºC) 45
Número d'habitacions 4 FC = 1,00

Número de llits 3
Consum unitari diari mig per a

Litres per persona i dia (a 45ºC) 70

Dies T aigua freda Demanda ACS Demanda ACS
Mes per (ºC) (MJ/mes) (kWh/mes)

mes TAF 1.1.2 1.1.2
G 31 9 981 273
F 28 10 861 239
M 31 11 927 257
A 30 12 870 242
M 31 14 845 235
J 30 17 738 205
J 31 19 709 197
A 31 19 709 197
S 30 17 738 205
O 31 15 818 227
N 30 12 870 242
D 31 10 954 265

Total anual 365 10.020 2.783
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FONTANERIA

El sistema de fontaneria de l’edifici funcionarà 
amb aigua procedent de la xarxa de subministra-
ment pública. També s’ha dividit la zona de 
producció industrial de la resta.

L’aigua de pluja i la reciclada de les piques dels 
lavabos i dutxes, s’emmagatzema a un dipòsit i es 
farà servir per la maquinària de producció del vi, 
neteja i per les cisternes dels WC de tot l’edifici. 
Quan aquesta sigui insuficient, es farà servir la de 
la xarxa.

CRITERIS D’INSTALACIÓ SUMINISTRAMENT 
D’AIGUA

Aigua freda:
-Escomesa de la companyia d’aigües que abasteix 
el municipi de Valldoreix.
Aigua Calenta ACS:
Generació mitjançant captadors solars amb el 
suport de termo elèctric.

CTE_DB_HS4_Suministrament d’aigua
 -La instal·lació d’aigua freda  no s’ha de veure 
afectada per cap focus de calor i per tant han 
d’anar sempre separades de les canalitzacions 
d’aigua calenta (ACS) a 4cm.
-Els tubs de la instal·lació han d’anar per sota de 
qualsevol element que contingui dispositius elèc-
trics, a un mínim de 30cm.
-Es necessari col·locar una vàlvula antiretorn per 
evitar l’ inversió de sentit del flux després dels 
comptadors, a la base dels ascendents,a bans de 
l’equip de tractament d’aigües ,els tubs 
d’alimentació no destinats a usos domèstics i 
qualsevol aparell de refrigeració o climatització.
-Cada cambra humida ha de estar sectoritzada 
amb una cau de pas estanca i fàcil de registrar.
-La xarxa d’ACS disposarà de una xarxa de retorn 
quan la longitud de la canalització d’anada al punt 
de consum superi els 15m.

CRITERI INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

S’aplica la normativa del CTE_DB_HS5 i s’utilitza 
el traçat més senzill posible de manera que tot el 
sistema pugui funcionar per gravetat. Cal col·locar 
un registre a l’inici de cada ramal, sifons a cada 
element i una arqueta sifònica de 90x90m abans 
de connectar la instalació amb la xarxa pública. Es 
dividirà la instal·lació en tres tres parts 
(separatives) de sanejament 
(GRISES,NEGRES,PLUVIALS):
NEGRES: Són les aigues de tots els WC de l’hotel,  
i el centre enològic. Són recollides i enviades 
directament a la xarxa pública de clavegueram.
GRISES: Són les aigües que han sigut utilitzades 
en rentamans, dutxes, banyeres. Són aigües que 
amb un sistema de tractament poden tornar a 
utilizar-se per a l’ús de la maquinària de producció 
de vi i per les cisternes dels WC. Són recollides 
amb un dipòsit i tractades prèviament amb un 
clarificador.
PLUVIALS: Són les aigües provinents de les plujes 
en cobertes i patis. Aquestes aigües són també 
recollides i canalitzades fins al dipòsit pel seu pos-
terior ús.

CRITERIS DE DISSENY

XARXA VERTICAL: Mitjançant conductes de PVC 
fins a connectar amb els col·lectors.
XARXA HORITZONTAL: Col·lectors penjats del 
sostre amb pendent mínim del 1%. Col·lectors
soterrats a planta baixa amb pendent mínim 2% i 
arquetes de registre cada 15 metres.
CONNEXIONAT A XARXA:
El punt de connexió es realitza per sota la cota del 
paviment del celler i permetre el funcionament de 
l’instalació per gravetat.  Els lavabos de la planta 
soterrani -2 s’hauran de portar fins aquesta cota a 
través de sistemes de bomba, només en un punt.

LLEGENDA SIMBOLOGIA

BAIXANT PLUVIALS

ESQUEMA PLAQUES SOLARS+ SUPORT 
CALDERA BIOMASA PER ACS

BAIXANTAIGÜES NEGRES
CLAU AIGUA FREDA
CLAU AIGUA CALENTA
CANALÓ/COLECTOR PLUVIALS
COLECTOR AIGÜES NEGRES

ARQUETA

PLANTA SEGONA
ESCALA 1:250

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1:250

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:250

PLANTA SOTERRANI -2
ESCALA 1:250


