
ENERGIA

projecte.

del de fase segona una com existent teixit el 

sobre actuacions les entenent edificar, a solar el 

únicament sector del superfície a com contempla 

es serveis, de subministrament de càlculs als Per 

CLIMATITZACIÓ AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PARÀMETRES DE DISSENY CÀLCULS

DotacionsCaracterístiques del sector

Superfície total del sector

Nre habitatges públics

Nre habitatges lliures

Superfície de zona comercial

Superfície d'equipaments

13

106

1655,3 m²

383 m²

55 110 m²

Tipologia

Residencial

Comercial

Equipaments

Densitat (hab. o Ha)

310 habitants

0,0383 Ha

0,166 Ha

Estimació de consum

Dotació (l/dia)

62000 0,7176

Dotació (l/s)

0,011

0,05

0,718

0,011

0,05

Cabal mig Qm (l/s)

3,588

0,057

Cabal punta Qp (l/s)

0,248

0,857 5,857TOTALS 

993

TOTAL CABAL DEPURADORA 62993 l/dia  |  62,99 m³/any

Habitatges

Comercials

Equipaments

200 l/hab/dia

0,3 l/s/Ha

0,3 l/s/Ha

DotacionsTipologia ed.

segons criteri establert per INCASÒL en actuacions residencials.

Es considera una ocupació de 2,6 habitants per habitatge

A la xarxa de clavegueram corresponent a les aigües pluvials cal afegir-hi el conducte quer recollirà les aigües pluvials de viari rodat, el qual va a 

parar a la xarxa de pluvials existent.

Àrea recollida Coeficient d'escorrentia Total d'aigua recollida

Total recollida

13 613,22 m² 2 348 593 l/anyPav. impermeable / llamborda

2 348 593 l/any

0,07 l/s

Àrea recollida Coeficient d'escorrentia Total d'aigua recollida

Total recollida

13 613,22 m² 2 348 593 l/anyPav. impermeable / llamborda

2 348 593 l/any

0,07 l/s

Carrer Tànger

Paviment assimilat (c1)

Paviment assimilat (c2)

CRITERIS DE DISSENY

GESTIÓ DE L'AIGUA AL BARRI

adjacents.

parcel·les les a servei donant Granada, carrer 

del prolongació la de llarg al s’ubicarà principal 

branca nova La Gener). (Mas Astúries carrer 

al fins Cabassa) (Can Cañameras Sabina carrer al 

previst, connexió de punt del des anella una en 

consisteix proposada potable d’aigua xarxa La 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Granada/Astúries.

carrer l’encreuament de clavegueram el amb 

connecta es qual la convencional, sanejament 

de xarxa la per s’evacuaran l’edificació 

de provinents negres i grises aigües Les 

SANEJAMENT

l’aigua no acumulada.

a per d’infiltració franges també preveuen Es 

del viari.

neteja la a per i comunitaris, com públic lliures 

espais dels reg al per tant serviran Aquests urbà. 

verd el dins ubicats enterrats, comuns dipòsits 

dos en recullen es cobertes les de provinents 

també i lliure l’espai de pluvials aigües 

Les sòl. del possible permeabilitat màxima 

la busca actuació nova la de públic L’espai 

seva inflitració al terreny.

la com pluvials de recollida la tant permeti que 

permeable sòl de superfície més generar per 

doncs passa existent viari del transformació La 

hídric del sòl. 

dèficit el potencia i s’utilitzin no d’escorrentia 

aigües les que fa això impermeable; 

viari de proporció gran una té Gener Mas de 

densitat baixa de teixit el naturalesa, seva la Per 

AIGÜES PLUVIALS

PARÀMETRES DE DISSENY

CRITERIS DE DISSENY

CÀLCULS

Habitatges

Comercials

Zones verdes

Equipaments

200 l/hab/dia

0,3 l/s/Ha

0,1 l/s/Ha

0,3 l/s/Ha

DotacionsTipologia ed.

De 250 a 500

coeficient de punta (segons habitatges per tram):

Nre d'habitatges

< 50 10

Kp

De 50 a 250 

De 500 a 1500

> 1500

5

3,5

2,5

2

DotacionsCaracterístiques del sector

Superfície total del sector

Nre habitatges públics

Nre habitatges lliures

Superfície de zona comercial

Superfície de zones verdes

Superfície d'equipaments

13

106

1655,3 m²

383 m²

17005 m²

55 110 m²

La configuració de la xarxa d'aigua potable ve 

marcada pel nou eix (carrer Granada) que vertebra 

les noves actuacions.

Tipologia

Residencial

Comercial

Zones verdes

Equipaments

10% pèrdues

Densitat (hab. o Ha)

310 habitants

0,0383 Ha

1,7 Ha

0,166 Ha

Estimació de consum

Dotació (l/dia)

62000 0,7176

Dotació (l/s)

0,011

0,17

0,05

0,718

0,011

0,17

0,05

Cabal mig Qm (l/s)

0,078

3,588

0,057

Cabal punta Qp (l/s)

0,850

0,248

TOTAL CABAL ANUAL 27 014 m³/any

Per als càlculs de cabal necessari es tenen en compte les superfícies 

d'equipaments i comerç i de residencial. Les demandes de reg per a 

espais lliures es contemplen cobertes gràcies a la reutilització d'aigües 

pluvials mitjançant la seva acumulació a l'espai públic. Per tant, no es 

comptabilitzen dins el cabal d'aigua potable a subministrar.

DN interior 30 mm

v= 1m/s

Cabal 0,857 l/s

TOTALS (sense zones verdes) 0,857 5,857

segons criteri establert per INCASÒL en actuacions residencials.

Es considera una ocupació de 2,6 habitants per habitatge

Pèrdua de càrrega per metre: 57

+110,61

h  = 10 med

+ 120,61 

PREVISIÓ D'ACUMULACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

amb precipitació mitja anual 650 mm

1

Superfície interior de parcel·la: circulacions

Superfície interior de parcel·la: espais de lleure

Paviment assimilatZona

Arbustives amb encoixinat d'escorça

Paviment drenant

Cobertes Paviment impermeable

Àrea recollida

145 m²

986 m²

1218 m²

Coeficient d'escorrentia

0,4

0,7

1

Total d'aigua recollida

37700 l/any

554190 l/any

640900 l/any

Total recollida 1232790 l/any TERRES EXTRETES

AIGUA RECOLLIDA ANUAL

VOLUM DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

DIMENSIÓ DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

NRE DE MÒDULS

1 232 790 l

50 663 l

3,4 x 5,7 x 1,31 m 

68, repartits en tres alçades

25,4 m³

Superfície interior de parcel·la: circulacions

Superfície interior de parcel·la: espais de lleure

Paviment assimilatZona

Arbustives amb encoixinat d'escorça

Paviment drenant

Cobertes Paviment impermeable

Àrea recollida

315 m²

Coeficient d'escorrentia

0,4

0,7

1

Total d'aigua recollida

81900 l/any

273910 l/any

798850 l/any

Total recollida 1154660 l/any

602 m²

1229 m²

2

3

4

5

6

7

TERRES EXTRETES

AIGUA RECOLLIDA ANUAL

VOLUM DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

DIMENSIÓ DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

NRE DE MÒDULS

1 154 660 l

47 452 l

3,4 x 3,7 x 1,31 m 

43, repartits en tres alçades

16,5 m³ 

TERRES EXTRETES

AIGUA RECOLLIDA ANUAL

VOLUM DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

DIMENSIÓ DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

NRE DE MÒDULS

2 243 599 l

92 203 l

3,4 x 3,7 x 1,31 m 

82, repartits en tres alçades

16,5 m³ 

TERRES EXTRETES

AIGUA RECOLLIDA ANUAL

VOLUM DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

DIMENSIÓ DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

NRE DE MÒDULS

1 081 600 l

44 449 l

3,4 x 3,7 x 1,31 m 

119, repartits en tres alçades

16,5 m³ 

TERRES EXTRETES

AIGUA RECOLLIDA ANUAL

VOLUM DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

DIMENSIÓ DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

NRE DE MÒDULS

1 013 724 l

41 660 l

3,4 x 3,7 x 1,31 m 

112, repartits en tres alçades

16,5 m³ 

TERRES EXTRETES

AIGUA RECOLLIDA ANUAL

VOLUM DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

DIMENSIÓ DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

NRE DE MÒDULS

28 484 l

3,4 x 2,04 x 1,31 m 

76, repartits en tres alçades

693 095 l

9 m³

TERRES EXTRETES

AIGUA RECOLLIDA ANUAL

VOLUM DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

DIMENSIÓ DEL DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ

NRE DE MÒDULS

48 744 l

3,4 x 5,7 x 1,31 m 

44, repartits en tres alçades

1 186 094 l

3,4 x 3,7 x 1,31 = 16,5 m³

Superfície interior de parcel·la: circulacions

Superfície interior de parcel·la: espais de lleure

Paviment assimilatZona

Arbustives amb encoixinat d'escorça

Paviment drenant

Cobertes Paviment impermeable

Àrea recollida Coeficient d'escorrentia

0,4

0,7

1

Total d'aigua recollida

Total recollida

223,2 m²

874,3 m²

2750,4 m²

58032 l/any

397806,5 l/any

1787760 l/any

2243598,5 l/any

Superfície interior de parcel·la: circulacions

Superfície interior de parcel·la: espais de lleure

Paviment assimilatZona

Arbustives amb encoixinat d'escorça

Paviment drenant

Cobertes Paviment impermeable

Àrea recollida Coeficient d'escorrentia

0,4

0,7

1

Total d'aigua recollida

Total recollida

167,3 m²

823,6 m²

1020,5 m²

43498 l/any

374738 l/any

663364 l/any

1081600 l/any

Superfície interior de parcel·la: circulacions

Superfície interior de parcel·la: espais de lleure

Paviment assimilatZona

Arbustives amb encoixinat d'escorça

Paviment drenant

Cobertes Paviment impermeable

Àrea recollida Coeficient d'escorrentia

0,4

0,7

1

Total d'aigua recollida

Total recollida

1377,8 m²

65260 l/any

895570 l/any

251 m²

116,25 m² 52893,75 l/any

1013723,75 l/any

Superfície interior de parcel·la: circulacions

Superfície interior de parcel·la: espais de lleure

Paviment assimilatZona

Arbustives amb encoixinat d'escorça

Paviment drenant

Cobertes Paviment impermeable

Àrea recollida Coeficient d'escorrentia

0,4

0,7

1

Total d'aigua recollida

Total recollida

416000 l/any

-

609 m²

640 m²

-

277095 l/any

693095 l/any

Superfície interior de parcel·la: circulacions

Superfície interior de parcel·la: espais de lleure

Paviment assimilatZona

Arbustives amb encoixinat d'escorça

Paviment drenant

Cobertes Paviment impermeable

Àrea recollida Coeficient d'escorrentia

0,4

0,7

1

Total d'aigua recollida

Total recollida

637650 l/any981 m²

468104 l/any

309 m²

1028,8 m²

80340 l/any

1186094 l/any

pluvials | ILLA

pluvials | ILLA

pluvials | ILLA

pluvials | ILLA

pluvials | ILLA

pluvials | ILLA

pluvials | ILLA

AIGÜES PLUVIALS CLAVEGUERAM

1 081 600 l

44 449 l

41 660 l

1 013 724 l

28 484 l

693 095 l

calefacció

refrigeració

ACS

Il·luminació

Altres

Demanda d'ús als edificis En habitatge

15 kWh/m²·any limitació de demanda segons estàndard Passivhaus

15 kWh/m²·any

0,50 m² de panells/persona

594 kWh/any · habitatge

2 277 kWh/any·habitatge

limitació de demanda segons estàndard Passivhaus

demanda de panells solars tèrmics amb vidre, a 45º, en orientació sud ±45º

consums de referència d'electrodomèstics i il·luminació IDAE

consums de referència d'electrodomèstics i il·luminació IDAE

Font d'energia

Bomba de calor

Biomassa

Panells solars fotovoltaics + xarxa convencional

Panells solars fotovoltaics + xarxa convencional

Superfícies

* Fitxes

* Fitxes

Panells solars tèrmics + suport gas natural (caldera de condensació)

158 610 kWh/any

Demanda total

806,28 kW (potència)

P1

P2

P3 P4

P5
P6

P7

10 574 m² calefactats 

10 574 m² refrigerats

169 m² de panells solars a coberta 

158 610 kWh/any

xarxa convencional

+ coberta) a fotovoltaics solars (panells 

local font de partir a Subministrament 

estesa de sorra 0,4-5 mm e=3-5 cm

terreny compactat

d'aigua potable/electricitat i telecomunicacions

rasa per a conductes de subministrament 

d'aigües pluvials

Atlantis per a la retenció, conducció i infiltració 

de viari laterals, mitjançant canal modular 

rasa per a la recollida de pluvials de les franges 

de pedra / lamel·les de fusta

paviment variable: capa vegetal / paviment flexible 

estesa de sorra 0,4-5 mm e=3-5 cm

base tot-ú artificial/HM/grava-ciment, e=20 cm

sub-base granular: estesa de sorra e=15 cm

terreny compactat

llamborda clínquer e=8 cm

f1f2f3f4f5

Franja d'infiltració sobre dren filtrant sense conducció de drenatge

f5. Terreny natural

f4. Conducte de drenatge amb protecció làmina geotèxtil

f3. Rasa de grava, protecció membrana filtrant

f2. Capa de sorra e=10 cm, kf=10-4 m/s

f1. Capa vegetal e=10 cm, kf=10-5 m/s

Replè

Sobreeixidor graves compactades e=20 cm

reciclat de 680x450x408 mm

36 000 l, en mòduls Atlantis de polipropilè 

Dipòsit d'acumulació d'aigües pluvials, capacitat 

Làmina geotèxtil Làmina impermeable

Làmina geotèxtil

PARÀMETRES DE DISSENY

Argila sorrenca

Tipus de paviment Coef. escorrentia

1

0,8

0,7

0,6

0,4

0,9

0,5

Asfalt/Llosa/Llamborda

Resines i graves

Paviment drenant/cautxú

Escocells de terra

Arbustives amb encoixinat d'escorça

Cobertes edificis

Acumulat exterior

Tipus de sòl Vel. màx escorrentia

Sorra fina

Argila pura i llim al·luvió

Argila i grava fina

Barreja grava sorra argila

Còdols i graves

0,40 m/s

0,50 m/s

0,70 m/s

0,60 m/s

1,50 m/s

1,00 m/s

CÀLCULS

Cabal aigües pluvials viari

Paviment assimilat Àrea recollida Coeficient d'escorrentia Total d'aigua recollida

Total recollida

13 613,22 m² 2 348 593 l/anyPav. impermeable / llamborda

2 348 593 l/any

0,07 l/s

Cabal aigües pluvials a dipòsits

Cabal aigües pluvials a franges d'infiltració

Les escorrenties ubicades a l'espai públic que no contemplen la circulació de trànsit rodat es recullen en 

dipòsits propers al carrer Astúries. En les zones verdes de protecció acústica de l'autopista s'infiltraran al 

terreny.

Carrer Granada

Paviment assimilat Àrea recollida Coeficient d'escorrentia Total d'aigua recollida

Total recollida

13 613,22 m² 2 348 593 l/anyPav. impermeable / llamborda

2 348 593 l/any

0,07 l/s

Carrer Tànger

Paviment assimilat

Resines i graves

Paviment drenant

Escocells de terra

Cobertes edificis

Terreny nat.

Arbustives = barrera física

Pav. impermeable - llambordes

Pel seu caràcter rodat, les aigües pluvials del viari (carrer Granada, plaça i carrer Ignasi Barraquer) van a parar 

a la xarxa de pluvials convencional ubicada al carrer Arnau de Vilanova.

Es tenen en compte les aigües pluvials provinents dels espais lliures i cobertes de cada unitat d'actuació, així 

com les provinents de l'espai lliure públic drenant, no corresponent al viari rodat.

Paviment assimilat Àrea recollida Coeficient d'escorrentia Total d'aigua recollida

Total recollida

3 042 325 l/anyTerreny natural 0,5

Paviment assimilat Àrea recollida Coeficient d'escorrentia Total d'aigua recollida

Total recollida

1 811 225 l/anyTerreny natural 0,5

9 361 m²

Franja d'infiltració talús (f1)

Franja d'infiltració Can Cabassa - Mas Gener (f2)

5 573 m²

3 042 325 l/any

0,096 l/s

1 811 225 l/any

0,057 l/s

CRITERIS DE DISSENY

AIGUA POTABLE

CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA ENLLUMENAT PÚBLIC

XARXA ELÈCTRICA

La xarxa d'enllumenat públic busca la mínima contaminació lumínica, i preveu:

1 | Lluminàries en bàcul de 4 m col·locades en filera a una sola banda al carrer Granada 

(carrer de predomini de vianants)

2 | Lluminàries en bàcul de 7 m de forma puntual a la plaça (focus d'activitat)

3 | Il·luminació a nivell de terra en zones de poc trànsit: eixos i espais verds transversals.

D'acord amb les recomanacions del Reglament de Baixa Tensió, 

que situa el llindar de subministrament de mitja tensió en 100kW, 

es preveuen 5 estacions transformadores + una ET al possible 

equipament del carrer Astúries, que s'ubicaran a les plantes baixes 

comercials o d'equipament.

La xarxa elèctrica prevista contempla una xarxa de mitja tensió 

amb arbre i la distribució de baixa tensió de forma lineal, que es 

connecta a la xarxa existent al carrer Arnau de Vilanova/Sabina 

Cañameras. plantes baixes comercials o d'equipament.

connectaria amb el punt existent situat al carrer Granada/Astúries.

es modificada part La l'edificació. amb s'interferiria on zona 

la en sector el travessa que gasoducte del part desviar preveu Es 

suport de gas natural (caldera de condensació d'alt rendiment).

amb tèrmics, solars panells de partir a d'ACS Subministrament Es preveu desviar part del gasoducte que 

travessa el sector en la zona on 

s'interferiria en la edificació. La part 

modificada es connectaria amb el punt 

existent situat al carrer Granada/Astúries.Subministrament de refrigeració a partir de bomba de calor 

de producció local (biomassa).

Possible subministrament de calefacció a partir d'una font 

amb l'estàndar Passivhaus.

Limitació de la demanda de calefacció i refrigeració d'acord 

FRANJA D'INFILTRACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS AL TERRENY - D1 DIPÒSIT D'ACUMULACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS - D2 CARRER ASTÚRIES. EIX TRANSVERSAL NATURALITZAT - D3

manera següent:

la de preveuen es subministraments els 

actual, energètic l'escenari amb D'acord 

indispensable per a la seva implantació.

requisit un és aquest que ja barri, 

nou al per possible energètica eficiència 

màxima la busca es banda, D'altra 

també inclou el barri de Mas Gener. 

que i barri el tot de nivell a recollida de 

sistema un generant pluvials, aigües les 

reaprofiten es infraestructura, la de cost 

descarta la seva potabilització per l’elevat 

es que i tot que, això per és l’origen; 

a d’aquesta control una per passa 

ordenació nova la en l’aigua de gestió La 

2 243 599 l

47 452 l

1 232 790 l

50 663 l

1 186 094 l

48 744 l
92 203 l

2 243 599 l
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Nova xarxa pluvial

Nova xarxa residual

Xarxa de clavegueram pluvial

Xarxa de clavegueram residual

2 243 599 l

47 452 l

Aigua recollida anual

Volum del dipòsit d'acumulació

Dipòsit acumulació pluvials

Franges d'infiltració

( a dipòsit)

Nova xarxa de recollida de pluvials 

(connexió a xarxa Arnau de Vilanova)

Nova xarxa de recollida de pluvials

Xarxa de recollida de pluvials 

Volum equivalent d'acumulació (per illa)

+ 113,95

Hidrant aeri/subterrani

Nova xarxa de distribució

Xarxa de distribució > 250

Xarxa de distribució <250 >125

Xarxa de distribució < 125

D1

D2

D3

REHABITAR LA BAIXA DENSITAT

Clara Grenzner Matheu

Adolf Sotoca, Pablo Garrido, Claudi Aguiló

| 2017ETSAV | MArq | Màster Habilitant 

Gener i Can Cabassa, Sant Cugat del Vallès

Mas de barris als ciutat de condicions Noves 

Nova estació transformadora

Nova xarxa de baixa tensió

Nova xarxa de mitja tensió

Estació transformadora

Xarxa de baixa tensió

Xarxa de mitja tensió

Xarxa d'alta tensió

Xarxa de distribució

Xarxa a substituir

16,5 m²

Superfície de panells solars tèrmics

Superfície de recinte solar

43 m²

7
0
1
 m
²

amb biomassa (planta soterrani)

climatització local producció Possible 

producció energètica

Superfície de coberta destinada a 

Lluminàries en bàcul 4 m, d/25 m

Lluminàries en bàcul 7 m, d/34 m

Llum d'orientació

10 m²

12 m²

10 m²

12 m²

10 m²

12 m²

10 m²

12 m²

10 m²

12 m²

10 m²

12 m²

10 m²

12 m²

[Academic use only] 


