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Presentació. 
 

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar i dimensionar les instal·lacions d’un 

habitatge unifamiliar aïllat bioclimàtic i ecoeficient. Es pretén projectar, doncs, unes 

instal·lacions eficients quant al consum d’energia i aigua segons les necessitats d’un 

habitatge. 

 

El projecte es troba situat en una finca de 5.300 m2., formant part d’un conjunt de 

finques que disposa el promotor per al cultiu de vinya, al terme municipal de Rabós 

d’Empordà. 

 

La finca on es vol construïr l’habitatge, està pendent de formar part de l’ampliació de 

la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, que inclou el Paratge Natural de les Alberes. Per 

això, en aquest projecte s’ha posat molt èmfasi en l’impacte paisatgístic i el respecte al medi 

ambient. 

 

 La finca només disposa de connexió a la xarxa elèctrica a través d’una línia aèria, 

paral·lela a la carretera, i un pou de captació d’aigua, amb capacitat suficient per abastar 

l’habitatge. 

 

He escollit aquest projecte, per què cal prendre consciència col·lectiva de que els 

futurs habitatges han de minimitzar l’impacte que tenen l’ús excessiu d’energia i el consum 

excessiu d’aigua sobre el canvi climàtic. Darrerament, els principals òrgans de govern a 

nivell mundial (entre ells, la Unió Europea) alerten dels efectes negatius sobre el planeta del 

creixement econòmic. 

 

En el nostre camp, un mal disseny de l’habitatge quant a orientació, una mala elecció 

de materials i solucions constructives, etc... fan perdre una gran quantitat d’energia, ja sigui 

elèctrica, de combustibles fòssils o aigua. 

 

La nova normativa d’edificació (Codi Tècnic d’Edificació) indica que la construcció 

haurà de fer un pas important en aquest sentit. Es regula més correctament els paràmetres 

de disseny d’algunes de les instal·lacions i obliga a tenir molt en compte el sistema 

d’aïllament i acondicionament interior. 

 

L’habitatge projectat assegura l’ecoeficiència de les instal·lacions. S’ha dividit 

l’habitatge en dos volums. 
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-.El primer volum, en forma de L, consta de planta baixa i coberta plana amb una part 

enjardinada i una part pavimentada flotant. Inclou totes les estances principals que necessita 

un habitatge: menjador-estar, cuina, habitacions i banys, rentador, despatx, sala de serveis i 

un pati interior. 

 

-.El segon volum, de forma rectangular, consta de planta baixa i coberta plana flotant, 

inclou el garatge, un traster i un petit vestuari. 

 

Els dos volums estan connectats mitjançant un petit porxo, que permet desplaçar-se 

d’un volum a l’altre sempre sota coberta. 

 

Cadascun dels apartats següents volen destacar, breument, les principals 

aportacions d’aquest projecte: la orientació de la casa, la xarxa d’aigua freda i calenta 

sanitària, la xarxa d’evacuació i reutilització d’aigües, la instal·lació elèctrica, la calefacció i 

altres instal·lacions. 

  

 ■ Orientació de la casa.  

 

L’orientació de la casa és un factor fonamental per reduir el consum energètic. S’ha 

orientat la casa amb la màxima eficiència atesa la llibertat de situació que permet la finca. 

D’aquesta manera s’aconsegueix evitar un escalfament o refredament desmesurats a 

l’interior de l’habitatge. 

 

Al treballar l’orientació també s’ha tingut en compte la integració de l’habitatge al 

paisatge, la topografia del terreny i els vents dominants de la zona. 

 

El disseny bioclimàtic, adapta l’habitatge al clima de la zona i a la seva vegetació. En 

aquest cas s’han projectat cobertes vegetals, cobertes flotants, patis interiors, voladís, etc... 

 

Per poder aprofitar al màxim la llum i l’escalfor del Sol, les obertures més importants 

estan situades a la cara sud de la casa. Així, durant el dia entra el màxim de llum natural i no 

cal il·luminació artificial. A l’estiu, en canvi, cal frenar la radiació solar per evitar un 

sobreescalfament de l’edifici. El voladís ajuda a controlar la radiació solar directa i garanteix 

el confort tèrmic sense excloure’n la llum natural. A l’hivern com que el Sol incideix més 

horitzontalment que a l’estiu el voladís permet l’entrada de la radiació solar, obtenint una 

escalfor que ajuda a mantenir una temperatura de confort a l’habitatge. 
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A més del voladís, els porticons de fusta amb lames orientables permeten regular la 

intensitat de llum natural i el cabal de ventilació que es desitja per l’estança. 

  

■ Xarxa d’aigua freda i calenta sanitària. 
 

L’aigua freda sanitària s’obtindrà d’un pou de la finca amb un cabal suficient per 

abastir tot l’habitatge. S’instal·larà un equip de tractament per eliminar bactèries i altres 

elements patogens. 

 

La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant captadors solars 

tèrmics, que alimentaran el sistema de calefacció per terra radiant i els aparells de consum 

que ho requereixin. 

 

Aquesta instal·lació disposarà d’una canonada de retorn per fer circular l’aigua 

calenta. Així s’obté un estalvi en el consum d’aigua al reduir el temps d’espera de sortida 

d’aigua calenta a l’aixeta. A més d’això, tots els aparells sanitàris disposaran d’elements 

reguladors del consum d’aigua i totes les aixetes disposaran d’airejadors. Les aixetes de les 

dutxes i les banyeres tindran airejador i termostat. 

 

En cas que els captadors no siguin suficients per la producció d’aigua calenta, es 

disposarà d’una caldera de condensació de gas propà com a suport.  

 

Tantmateix es va estudiar la idea d’utilitzar una caldera de biomassa, però es va 

descartar perquè encara està en una fase molt embrionària i a Catalunya només hi ha una 

empresa de distribució de “pellets”, que és el combustible que s’utilitza majoritàriament. 

 

 ■ Xarxa d’evacuació i reutilització d’aigües. 
 

Les aigües residuals es dirigiran a una petita estació depuradora on seran tractades 

per a poder-les reutilitzar per al reg del jardí. Aquest sistema permet reutilitzar el 100% de 

l’aigua residual. 

 

En cas que el dipòsit estigui ple, les aigües seran conduïdes a una bassa, i si 

aquesta ja està plena, un regueró les transportarà a la riera Orlina. 
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Les aigües pluvials recollides a la coberta flotant s’ha previst reutilitzar-les per a 

l’alimentació de les cisternes dels vàters. Les aigües que sobreeixin seran conduides al 

dipòsit d’emmagatzematge d’aigua per al reg del jardí. 

 

Amb el sistema projectat per a la recollida d’aigües pluvials es reutilitza el 85% de 

l’aigua de les cobertes flotants. Només es desprecia un 15% que és l’aigua que transporta la 

brutícia del filtre a la bassa. 

 

 ■ Instal·lació elèctrica. 

 

L’electricitat s’obtindrà de la xarxa de distribució general que passa aèria pel costat 

de la carretera. Malgrat aixó, el projecte pretén minimitzar  l’ús d’aquesta energia. 

 

 S’ha estudiat la possibilitat d’elaborar electricitat mitjançant panells fotovoltàics i 

emmagatzemar la corrent en bateries, però s’ha descartat per motius tècnics. 

 

  ■ Calefacció. 

 

Pel sistema de calefacció s’ha optat pel terra radiant. La producció d’aigua calenta la 

realitza el conjunt de captadors solars tèrmics. En el cas que les plaques no arribessin a 

produir tota l’aigua calenta necessària, entraria en funcionament la caldera de gas. 

 

  La instal·lació de gas liqüat és molt bàsica, degut a que nomès hi ha la caldera de 

suport.  

 

  ■ Altres instal·lacions. 
 

Pel que fa a la instal·lació d’extracció de fums i ventilacions, s’han previst totes 

les sortides de fums a coberta i s’han dimensionat les ventilacions de l’habitatge segons 

la nova normativa (CTE). S’han situat les reixes d’una manera determinada per 

minimitzar la pèrdua de calor a l’hivern i evitar l’entrada d’escalfor a l’estiu. 

 

 La instal·lació de telecomunicacions, és de tipus bàsic, s’han disposat diverses 

preses de telefonia, televisió i ràdio. 

 

 El conjunt d’aquestes instal·lacions més el disseny bioclimàtic assegura l’eficiència 

energètica de l’habitatge projectat i redueix el consum d’aigua. 
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 L’experiència personal al desenvolupar aquest projecte ha estat enriquidora per a la 

meva formació. M’ha estat molt útil el contacte amb empreses especialitzades en l’ús 

d’energies renovables. 

 

 L’aprenentatge adquirit en la redacció del projecte m’ha acabat de convèncer de la 

necessitat d’aplicar critèris bioclimàtics a les noves construccions. 

 

IMATGES AMB 3D DE L’HABITATGE PROJECTAT: 
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CAPÍTOL I.:   INTRODUCCIÓ. 
 

1.1. ANTECEDENTS. 
 

 L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar i dimensionar les instal·lacions d’un 

habitatge unifamiliar aïllat bioclimàtic i ecoeficient. Es troba situat en una finca de 5.300 m2., 

formant part d’un conjunt de finques que el promotor dedica al cultiu de vinya (vegeu plànol 

nº00), al terme municipal de Rabós d’Empordà, a l’Alt Empordà.  

 

 Aquesta finca, està situada just al costat del paratge Natural de les Alberes, i pendent 

de formar part de l’ampliació de la xarxa Ecològica Europea Natura 2000. 

 

 La finca només disposa de connexió a la xarxa elèctrica i un pou de captació d’aigua. 

 

 

1.2. PROPOSTA. 
 

Tal i com ja s’ha comentat, s’ha escollit aquest projecte, per la importància que 

l’estalvi energètic i l’arquitectura ecològica estan adquirint aquests darrers anys a l’agenda 

mundial, tant dels governs com dels ciutadans.  

 

L’habitatge projectat intenta assegurar l’ecoeficiència de les instal·lacions, així com 

l’estalvi energètic, el respecte amb el medi ambient i l’impacte paisatgístic, tenint atesa la 

situació de l’habitatge amb l’entorn. 

 

  L’habitatge està dividit en dos volums:   

 

-.El primer volum, en forma de L, consta de planta baixa i coberta plana amb una part 

enjardinada i una part pavimentada flotant. Inclou totes les estances principals que necessita 

un habitatge: menjador-estar, cuina, habitacions i banys, rentador, despatx, sala de serveis i 

un pati interior. 

 

-.El segon volum, de forma rectangular, consta de planta baixa i coberta plana flotant, 

inclou el garatge, un traster i un petit vestuari. 

 

Els dos volums estan connectats mitjançant un petit porxo, que permet desplaçar-se 

d’un volum a l’altre sempre sota coberta. 
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 Les característiques constructives de l’habitatge, es descriuen en el capítol II. 

 

 Quant a les instal·lacions, l’aigua freda sanitària s’obtindrà d’un pou ja existent a la 

finca amb un volum suficient per a l’abastament de tot l’habitatge, després del corresponent 

tractament per eliminar bactèries i altres elements patogens. 

 

 Les aigües residuals es dirigiran a una depuradora on es tractaran per a poder-les 

reutilitzar per al reg del jardí i, posteriorment, s’emmagatzemaran en un dipòsit. Les aigües 

que sobreeixin del dipòsit, seran conduïdes a una bassa i en cas que aquesta estigui plena, 

un regueró existent a la finca les transportarà a la riera Orlina. 

 

S’ha previst reutilitzar les aigües pluvials per a l’alimentació de les cisternes dels 

vàters.  I les aigües que sobreeixin, seran conduïdes al dipòsit d’emmagatzematge d’aigua 

per al reg del jardí. 

 

 Pel què fa a la producció d’aigua calenta sanitària, es disposarà d’un sistema de 

panells solars tèrmics que alimentaran el sistema de calefacció per terra radiant i el consum 

d’aigua calenta als aparells que ho requereixin. 

 

 En cas que els panells no siguin suficients per la producció d’aigua calenta, es 

disposarà d’una caldera de condensació de gas propà com a suport. 

 

L’electricitat s’obtindrà de la xarxa de distribució general que passa aèria pel costat 

de la carretera. No obstant, es col·locarà una superfície de panells fotovoltàics que aniran 

connectats a la xarxa general elèctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d’instal·lacions ecoeficients d’un habitatge bioclimàtic   
        
        

         

14 

1.3. PROGRAMA. 
 

 El programa funcional es desenvolupa de la manera següent: 

 

  Superfícies ùtils habitatge     

    SUP. (m2.) VOL. (m3.) IL·LUM. (m2.) 

1 E ENTRADA 11,03 33,09 9,50 

2 K CUINA 20,81 62,43 6,63 

3 M MENJADOR-ESTAR 38,63 115,89 22,95 

4 D DESPATX 14,61 43,83 2,10 

5 B BANY (ENTRADA) 3,23 9,69 0,22 

6   RENTADOR 8,53 25,59 7,50 

7 R REBOST 2,17 6,51 0,22 

8   PAS 7,26 21,78   

9 H HABITACIO 1 12,01 36,03 2,10 

10 H HABITACIO 2 12,01 36,03 2,10 

11 B BANY (COMU) 9,35 28,05 2,10 

12 H HABITACIO 3 27,28 81,84 11,46 

13 B BANY (HAB. 3) 14,72 44,16 7,91 

14   VESTIDOR 9,80 29,40   

15 S SALA DE SERVEIS 9,48 28,44 0,90 

 TOTAL HABITATGE: 200,92   

      
      

  Superfícies ùtils garatge     

    SUP. (m2.) VOL. (m3.) IL·LUM. (m2.) 

1 G GARATGE 33,60 87,36 1,80 

2   TRASTER 10,40 27,04 0,90 

3   VESTUARIS 5,53 14,38   

 TOTAL GARATGE: 49,53   

      
        

  SUP. UTIL TOTAL:      250,45 m2. 

  PORXO ENTRADA (50%)   1,58 m2. 

  PORXO POSTERIOR I LATERAL (50%)   15,08 m2. 

  PATI INTERIOR     15,40 m2. 

  SUP. CONSTRUIDA HABITATGE:   236,43 m2. 

  SUP. CONSTRUIDA GARATGE:   59,73 m2. 

  SUP. CONSTRUIDA TOTAL:   328,21 m2. 
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CAPITOL II.:  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I TÈCNICA. 
 

2.1. ORIENTACIÓ DE L’HABITATGE I INFLUÈNCIES DEL CLIMA. 
  

  L’orientació de la casa és un factor fonamental per tal de reduïr el consum energètic. 

Amb una correcte orientació aconseguirem evitar un escalfament o refredament 

desmesurats a l’interior de l’habitatge. 

 

Un punt important a la hora d’orientar la casa, és la integració al paisatge i a la 

topografia del terreny. Tenint en compte els vents dominants de la zona, cal situar la casa en 

llocs arrecerats d’aquests vents per tal de protegir-la. Aquests vents podrien afectar  la 

climatització de l’habitatge. Per això, cal situar l’habitatge darrera de vegetació o turons que 

ens protegeixin d’aquests vents. 

 

Respecte l’orientació de l’habitatge, també cal tenir en compte el disseny bioclimàtic 

per aconseguir una màxima adaptació al clima de la zona i a la vegetació. En el nostre cas 

s’han utilitzat cobertes vegetals, patis interiors, voladius, etc... 

 

Amb la finalitat de poder aprofitar la llum i la calor del Sol tant com sigui possible, les 

obertures més importants estan situades a la cara sud de la casa, per tal que durant el dia 

pugui entrar el màxim de llum natural i així no s’hagin d’encendre llums innecessàriament. A 

l’estiu però, cal frenar la radiació solar per evitar un sobreescalfament de l’edifici. Un voladiu 

fix, amb unes dimensions específiques i situat a una alçada determinada ajuda a controlar la 

radiació solar directa i garanteix el confort tèrmic a l’estiu sense excloure’n la llum natural. A 

l’hivern, com que el Sol incideix més horitzontalment (24º aprox.) que a l’estiu (78º aprox.), el 

voladiu permet l’entrada de la radiació solar obtenint una escalfor que ajudarà a mantenir 

una temperatura de confort dins l’habitatge. 

 

A més del voladiu, els porticons de fusta amb lames orientables permetran regular la 

intensitat de llum natural que passi, així com també el cabal de ventilació que es desitja per 

l’estança. 

 

 Els raigs del Sol, sobretot els ultraviolats, depuren l’aire, eliminen microbis i regulen 

l’excés d’humitat, a la vegada que afavoreixen el bon funcionament ocular, sobretot si es pot 

alternar entre visió propera i visualitzar l’horitzó. Per això seria interessant que se’n gaudís el 

màxim temps possible durant el dia. 
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2.2. COBERTES. 
 
2.2.1. Coberta enjardinada. 
 

 2.2.1.1. Característiques generals. 

La coberta enjardinada té un alt valor decoratiu. Pot ser molt estètic des del punt de 

vista arquitectònic i paisatgístic, amb colors que canvien amb les estacions de l’any i que fan 

que l’habitatge s’integri amb l’entorn. A més, té una sèrie d’avantatges que es poden resumir 

en:  

- Augmenta la inèrcia tèrmica de l’habitatge a l’evitar l’impacte directe de les gelades i 

dels raigs solars sobre els sostres. I a la vegada  regula l’evaporació de l’aigua, el 

que influeix en un clar estalvi d’energía en acondicionament tèrmic, tant a l’hivern 

com a l’estiu. 

- Magnífic aïllament acústic. Es pot atenuar el soroll aèri en 40 dBA. 

- Disminueixen el consum en impermeabilitzacions i en manteniment de la coberta. 

Addicionalment, es produeixen millores per el conjunt de la població: 

- Millora la qualitat de l’aire i els nivells de CO2. Les plantes consumeixen CO2 i el 

transformen en oxigen, un m2 produeix aproximadament l’oxigen necessari per a una 

persona/any. 

- Es pot ampliar la seva utilitat amb el reciclatge parcial “in situ” d’aigües grises, amb 

estalvi per el municipi. Aquest sistema actualment està en procés de comercialització 

en sèrie, provinent d’Alemania, Àustria i Suïssa. 

- En cas de pluges torrencials, com les provocades per les grans tempestes 

generades per l’escalfament del planeta, regula l’escorrentia d’aigua, si la coberta 

enjardinada es generalitzés, disminuirien les inundacions o almenys la seva 

intensitat. 

- En llocs assolellats, eviten el sobreescalfament de la coberta i reflexen la calor a 

l’ambient, al mateix temps que augmenten la humitat natural de l’ambient reduïnt els 

costos de refrigeració dels habitatges. 
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 2.2.1.2. Aïllament, impermeabilització i recollida d’aigües. 

  
L’aïllament de la coberta plana transitable estarà format per panells de suro de 7cm 

de gruix protegit per una capa de morter. Al damunt es col·locarà la impermeabilització, 

consistent amb membrana de cautxú butil EPDM, la giscolene 120, de la marca giscosa, una 

membrana impermeabilitzant i resistent a les arrels complint la norma UNE 53.420 de 

resistència a la perforació per arrels. 
 
 Posteriorment es col·locarà el substrat on es plantarà la vegetació de coberta. 
 

La recollida d’aigües es realitzarà mitjançant embornals d’acer inoxidable fets a mida 

de la marca Blasau, amb morrió de protecció per evitar l’entrada de terra.   

 

2.2.2. Coberta plana transitable flotant. 
 

 2.2.2.1. Característiques generals. 
  

La coberta plana transitable flotant que s’ha escollit per aquest projecte té una sèrie 

d’avantatges, la majoria dels quals coincideixen amb la coberta enjardinada que s’acaba 

d’explicar.  

- Augmenta la inèrcia tèrmica de l’habitatge, a l’evitar l’impacte directe de les gelades i 

dels raigs solars sobre els sostres. També regula l’evaporació de l’aigua, el que 

influeix en un clar estalvi d’energía en acondicionament tèrmic, tant a l’hivern com a 

l’estiu. 

- És un bon aïllament acústic. 

- Disminueixen el consum en impermeabilitzacions i en manteniment de la coberta. 

- Gràcies al color terrós de la ceràmica, s’integra completament amb l’entorn i el 

paisatge de la zona, minimitzant l’impacte paisatgístic. 

Addicionalment, es produeixen millores pel conjunt de la població: 

- S’aprofiten les aigües pluvials per a l’alimentació de les cisternes dels vàters, amb el 

conseqüent estalvi d’aigua. 
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- En llocs assolellats, eviten el sobreescalfament de la coberta i reflexen la calor a 

l’ambient, al mateix temps que augmenten la humitat natural de l’ambient reduïnt els 

costos de refrigeració dels habitatges. 

 

2.2.2.2. Aïllament, impermeabilització i recollida d’aigües. 

 

La coberta plana transitable, estarà formada per un aïllament de panells de suro de 

7cm de gruix, protegit per una capa de morter. Al damunt, igual que la coberta vegetal, es 

col·locarà una membrana de cautxú butil EPDM, giscolene 120 i al damunt sobre uns 

suports de poliestirè extruit tipus IV, uns panots de ceràmica, amb aïllament de poliestirè 

extruit incorporat (de 50 x 50 cm), també de la marca giscosa, anomenats Terrapac, 

col·locats en sec. 

 

 Així s’aconsegueix una coberta flotant, molt ben aïllada tèrmicament, de fàcil 

manteniment i poc pes per al forjat. 

  
 Respecte la recollida d’aigües, es disposaran uns embornals d’acer inoxidable, iguals 

que els de la coberta enjardinada, però sense morrió. Aquests, quedaran amagats sota el 

paviment Terrapac de la coberta. 

 

 

2.3. TANCAMENTS. 
 
 En aquest apartat es descriuen les característiques de les parets de càrrega, la 

fusteria exterior i la vidrieria. 

 

2.3.1. Parets de càrrega. 
  

 Les parets de càrrega, es realitzaran amb totxos de Bioterre, blocs massissos de 

terra estabilitzada amb ciments, calç i adicions puzolàniques naturals.  

 

 Les propietats constructives de la terra permeten obtenir unes condicions adequades 

de confort, iguals o majors que altres materials. I, sobretot, garanteix una capacitat 

d’aïllament tèrmic i acústic molt per sobre dels altres materials convencionals. 

 

 Gràcies a la seva massa tèrmica, la terra té la facultat d’escalfar-se i refredar-se molt 

lentament, actuant com un acumulador que allibera la temperatura poc a poc, en un efecte 
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semblant al de l’aigua del mar. Suavitza el canvi de temperatura entre la nit i el dia, o entre 

les estacions de l’any, de forma natural. Aquesta facultat és anomenada inèrcia tèrmica. 

 

 Segons la tesi doctoral de l’arquitecte Gabriel Barbeta, “Mejora de la tierra 

estabilizada en el desarrollo de una arquitectura sostenible hacia el siglo XXI”, obtenim els 

resultats següents: 

  

- Aïllament tèrmic: 0.8 - 0.5 kcal/hmºC. 

 - Aïllament acústic: 58 dB F.500Hz en una paret de 50cm. 

 - Coeficient de dilatació tèrmica: 0.012 mm/mºC. 

 - Coeficient d’absorció d’aigua: 5 – 8 % (pes sec). 

 - Resistència a compressió: 100 kp/cm² (50% humit) 

 - Resistència a tracció: 21.53 kp/cm² 

 - Resistència a flexió: 12.32 kp/cm² 

 

 
2.3.2. Fusteria exterior i vidrieria. 
  

 La fusteria exterior serà de fusta de pi de Flandes de qualitat I. Tractada amb oli de 

llinosa amb sals bòriques (borat sòdic) i si pot ser en calent, per obtenir major concentració i 

efecte de les sals. 

 

 El bastiment de fusta anirà muntat sobre els murs per anclatges d’encastament. 

 

 Els vidres seran de la casa Saint-Gobain, 6+12+4mm. de baixa emissivitat, amb 

càmara d’aire omplerta amb gas Argó, per garantir un bon aïllament tèrmic i acústic. 

 

 Totes les obertures de la casa, a excepció de les del garatge i la sala de serveis, 

disposaran de porticons exteriors de fusta amb lames orientables i pany de seguretat de 2 

punts d’anclatge. Aquests porticons ens ajudaran a protegir-nos de la radiació solar a l’estiu, 

sense perdre gairebé llum natural i a l’hivern ens evitarà el refredament excessiu de 

l’habitatge. En totes les obertures, hi ha l’opció de col·locar teles mosquiteres practicables. 
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2.4. REVESTIMENTS. 
 

Seguidament s’exposen les característiques dels revestiments exteriors, i dels 

revestiments interiors o acabats. 

 

2.4.1. Revestiments exteriors. 
  

 Els revestiments exteriors seran diferents a la façana nord respecte les altres 

façanes. 

 

 A la façana nord, la paret de càrrega de Bioterre (BTC) estarà revestida per un 

aplacat de pedra de la zona de 15-20cm. de gruix. Entre la paret de càrrega i l’aplacat de 

pedra, es situarà un aïllament de panells de suro de 4cm. de gruix. 

 

 Tot aquest conjunt, ens assegura un molt bon aïllament tèrmic a la façana, gràcies a 

la inèrcia tèrmica dels materials i a l’aïllament col·locat enmig. 

 

La façana nord és la que necessita més aïllament i protecció, ja que està més 

exposada als vents freds del nord, la Tramuntana, que en aquesta zona bufa amb intensitat 

molts dies a l’any. 

 

A part del factor tèrmic, l’aplacat de pedra ens ajudarà a integrar l’habitatge amb 

l’entorn, ja que tractant-se de pedra autòctona, les tonalitats de colors seran les mateixes 

que els terrenys dels voltants. El revestiment, més la ubicació de la casa, situada darrera 

d’un petit turonet, farà que la casa quedi perfectament integrada en el paisatge situada prop 

de la carretera de Rabós d’Empordà a Sant Quirze de Colera, carretera que està molt 

transitada per turistes que van al monestir de Sant Quirze i al restaurant el “Corral de Sant 

Quirze”. 

 

El revestiment de les altres façanes, serà amb arrebossat de morter mixt de ciment i 

calç, posteriorment acabades amb pintures naturals de colors ocre, per integrar al igual que 

la façana nord l’habitatge amb el paisatge. 
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2.4.2. Revestiments interiors. 
 
 El revestiment interior de l’habitatge, serà l’enguixat a bona vista a totes les estances, 

exceptuant els paraments verticals del garatge i la sala de serveis.Aquests seran 

arrebossats amb morter mixt de ciment i calç. I les parets de la cuina i els banys aniran 

totalment enrajolades, previ adreçat. 

 

Els sostres aniran enguixats, i a les zones amb instal·lacions grapades al sostre, es 

col·locarà un falç sostre amb planxes staff. 

 

 

2.5. PINTURES. 
 
 Per pintar la casa es faran servir pintures naturals, com poden ser, pintura al temple, 

a la calç, etc... de la casa Biofa, per tal de garantir la no existència de disolvents tòxics i 

volàtils, que afectin a la salut dels ocupants. 

 

S’han escollit aquests materials per a realitzar les parets, els revestiments exteriors 

de pedra i morter de ciment i calç, revestiments interiors de guix i pintures naturals, perquè 

permeten la transpiració de les estances de l’habitatge amb l’exterior. 

 

 

2.6. XARXA D’EVAQUACIÓ I REUTILITZACIÓ D’AIGÜES. 
  

En aquest apartat es realitza una descripció molt detallada de tota la xarxa d’aigües, 

atès que és una de les instal·lacions més importants en qüestions d’estalvi. Es descriu la 

recollida i reutilització de els aigües pluvials i residuals. 

 

2.6.1. Xarxa d’aigües pluvials. 
 

La xarxa de recollida d’aigües pluvials es divideix en dues zones, la provinent de la 

coberta vegetal i la provinent de la coberta plana flotant. 

 

Les aigües que recull la coberta vegetal són conduïdes directament a una bassa que 

s’ha construït al darrera de la casa. Aquesta aigua porta molts agents patogens, que sense 
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un tractament no aconseguirem eliminar, i molta matèria en suspensió, que podria provocar 

una possible obstrucció dels sistemes de bombeig. 

 

En aquest projecte, s’ha calculat que amb l’aigua que es recull a la coberta 

pavimentada serà suficient per a l’abastament d’aigua de les cisternes dels vàters i el reg del 

jardí (calculat segons estadística de pluges a la zona de l’Institut Nacional de Meteorologia 

dels anys 1974 fins el 2000). 

 

 2.6.1.1. Baixants, col·lectors i arquetes. 

 

Tots els baixants i col·lectors seran de polietilè reciclat de baixa densitat degudament 

dimensionats. 

 

Es disposaran arquetes fetes d’obra de fàbrica amb tapes registrables i estanques, al 

peu de cada baixant per a poder fer el manteniment de les canonades i desobstruir en cas 

de necessitat. 

 

 2.6.1.2. Sistema de filtratge. 

 

Per al filtratge de l’aigua que es reutilitzarà a les cisternes dels vàters es disposarà 

d’un filtre fabricat amb polietilè. Serà resistent a les glaçades, de gran capacitat abans de 

l’entrada al dipòsit d’emmagatzematge, capaç de filtrar l’aigua d’una superfìcie màxima de 

350 m², amb alt rendiment de filtratge independent del cabal i amb una malla de filtratge de 

0,55 mm. El diàmetre, tant d’entrada com de sortida, és de 110 mm. 

 

Aquest filtre, necessita un manteniment mínim (aproximadament 2 vegades l’any), 

degut a l’existència de brutícia, fulles, etc...  

 

Les aigües que no es reutilitzen, seran conduïdes directament a la bassa sense cap 

tipus de filtratge. 

 

 2.6.1.3. Emmagatzematge d’aigua. 

 

L’emmagatzematge d’aigua es farà amb dipòsits de 4000 lts. El primer dipòsit estarà 

situat just després del filtre de gran capacitat. Les aigües netes filtrades entraran cap al fons 

del dipòsit per una tuberia de 110 mm. de diàmetre. Al final d’aquest tub hi haurà un 

dispositiu anti-turbulència, per tal de ralentir l’aigua i evitar l’agitació de les particules 
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dipositades al fons. La capacitat del dipòsit és suficient per subministrar durant dos mesos 

l’aigua necessària en les cisternes dels vàters. 

 

El segon dipòsit estarà situat al costat de la depuradora. Recollirà l’aigua que 

sobresurti del dipòsit de les cisternes dels vàters pel sobreeixidor i l’aigua depurada després 

del tractament amb UVA. El sistema d’entrada d’aigua serà el mateix que el dipòsit anterior, 

també disposarà de anti-turbulència. 

 

Aquesta aigua s’utilitzarà per el reg del jardí. Si el dipòsit estigués ple, les noves 

aigües serien expulsades pel sobreeixidor i conduïdes a la bassa del darrera de la casa. 

  

2.6.2. Xarxa d'aigües residuals. 
 

La xarxa d’aigües residuals transcorre soterrada en tot el seu recorregut fins a un 

col·lector general que les porta a la depuradora compacta biològica de llit fix. Un cop les 

aigües han passat els tractaments de la depuradora, es condueixen al dipòsit de tractament 

terciari per UVA, per aconseguir una depuració més perfecte. Posteriorment, aquestes 

aigües s’acumulen en un dipòsit per a reutilitzar com a aigua de reg per a jardineria. 
 

 2.6.2.1. Col·lectors. 

 

Tots els col·lectors seran de polietilè reciclat de baixa densitat degudament 

dimensionats segons normativa vigent (CTE). 

 

Es disposaran arquetes fetes d’obra de fàbrica amb tapes registrables i estanques, 

com a màxim cada 15 metres, per a poder fer el manteniment de les canonades i 

desobstruir, en cas de necessitat. 

 

 2.6.2.2. Sistema de depuració. 

 

Consisteix en una depuradora compacta biològica de llit fix, de la marca DELPHIN 

model XXS-F.  

 

És un sol dipòsit prefabricat, de polietilè amb estructura reforçada  de 12 mm. de 

gruix, que protegeix dels cops i garantitza l’estanqueitat i estabilitat. A més, porta incorporat 

estabilitzadors dels raigs ultraviolats. 

 



Projecte d’instal·lacions ecoeficients d’un habitatge bioclimàtic   
        
        

         

24 

Pel seu funcionament només es necessari el compressor d’aire que s’instal·la en la 

propia arqueta del dipòsit. No hi ha cap tipus de bomba o equipament mecànic en contacte 

amb l’aigua. 

 
 El sistema de depuració consta de tres fases, que són les següents: 

 

 1. Pretractament o decantació primària. 

Totes les aigües residuals provinents de l’habitatge, es connecten directament al 

dipòsit. Les aigües entren en un primer compartiment on es realitza la decantació primària, 

els sòlids es depositen al fons i les grasses queden en suspensió. Aquest procés es realitza 

novament en el segon compartiment per augmentar l’eficàcia de la separació i evitar 

l’entrada de sòlids en el tractament biològic posterior. Les connexions entre els dos 

compartiments estan dissenyats de manera que no deixen passar ni els components flotants 

ni els decantats. 

 

Una altra de les funcions d’aquest primer dipòsit és la d’homogeneitzador de les 

aigües d’entrada, per afavorir l’eficàcia del tractament posterior. Possibles olors generades 

en aquest compartiment no surten fora del dipòsit degut a que un compressor aspira l’aire de 

l’interior per introduir-lo en el reactor biològic. En aquest dipòsit també s’acumulen els llots 

en excés procedents de la decantació secundària. 

 

2. Tractament biològic per llit fix. 

Les aigües contaminades procedents de la decantació primària entren sense sòlids i 

grasses en el tercer compartiment, on reben el tractament biològic. Aquest reactor biològic 

amb una capacitat útil de 1,09 m³ conté un llit fix de mòduls de plàstic amb estructura 

reticulada que té una superfície de 90 m². 

 

Els processos biològics realitzats en aquest reactor són d’oxidació, nitrificació i 

desnitrificació, aconseguint. A diferència dels sistemes d’oxidació total per llots activats, una 

eficàcia del 95 % de degradació del carboni i nitrògen. 

 

La combinació de les fases aeròbiques i anaeròbiques, així com els períodes de 

recirculació de llots al decantador primari, es controlen a partir del quadre elèctric 

preprogramat. L’aireació es realitza mitjançant membranes de goma tubular, alimentades 

per un compressor de 120 W., el qual es situa a l’arqueta de registre del dipòsit, quedant així 

aïllat acústicament. 
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La tecnologia de llit fix presenta dues avantatges principals: 

 

a) Els microorganismes viuen subjectes en el llit fix i no sobre els sòlids aportats 

continuament amb els abocaments, com es el cas dels llots activats. L’excés de llots 

produits naturalment per la proliferació de microorganismes s’extreu automàticament per la 

força mecànica de les bombolles d’aireació. Així es manté sempre una óptima relació entre 

la càrrega contaminant i els microorganismes. 

 

b) Com que la biocapa es forma sobre el llit fix, la quantitat de llots en l’aigua és molt 

inferior que en el cas de llots activats. D’aquesta manera és més fàcil la decantació 

d’aquests llots, i es redueix l’espai necessari per aquest procés en el compartiment posterior. 

 

3. Decantació secundaria o clarificació. 

De la sortida del reactor biològic, les aigües tractades entren en el dipòsit decantador 

amb fons cònic, de 0,64 m³ de capacitat útil. En aquest compartiment els fangs generats en 

el tractament anterior es separen per decantació de les aigües depurades. 

 

Els llots acumulats es bombegen periódicament cap el primer dipòsit del 

pretractament. Aquest bombeig, es realitza mitjançant un sistema airlift (bombeig per aire) 

alimentat pel compressor de la depuradora. 

 

Un cop l’aigua està clarificada, passa al tractament terciari. El tractament terciari 

consisteix en un dipòsit de polietilè de 1.000 lts. de capacitat, on entren les aigües 

procedents de la clarificació de la depuradora compacta a través de vasos comunicants. A 

l’entrada, les aigües passen per un filtre de 10 micres abans d’acumular-se al fons del 

dipòsit. 

 

Aquest filtre s’ha de canviar amb una determinada freqüència: Es preveu un canvi de 

filtre cada 2 mesos. 

 

Quan l’aigua dins el dipòsit puja fins un determinat nivell, un mesurador de nivell posa 

en marxa una bomba submergida. Mitjançant aquesta bomba, les aigües filtrades es 

condueixen per la unitat ultravioleta (UVA) on es realitza la desinfecció. La làmpara d’UVA 

s’encén quan la bomba es posa en marxa. La unitat d’ultravioleta té el seu propi quadre 

elèctric equipat amb un comptador d’hores de funcionament i una alarma visual. La làmpara 

té una vida útil de 8.000 hores de funcionament, que considerant un cabal diari de 750 lts. es 

calcula una vida útil de més de 10 anys. 
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El dipòsit disposa d’un segon mesurador de nivell, que en el cas de que el filtre quedi 

obturat, activa una alarma i para la bomba. A més s’instal·la un sobreeixidor en el dipòsit per 

garantir que l’interior del filtre no pugui sobreeixir. 

 

Les aigües desinfectades pel tractament UVA es condueixen cap al dipòsit de 4.000 

lts. d’emmagatzematge d’aigua per a reg. 

  
El sistema de depuració funciona de forma completament automàtica, sense cap 

intervenció per part de l’usuari, garantint sempre la qualitat de l’efluent. No és necessària 

l’adició de cap producte químic o enzimàtic. 

  

Pel que fa als sòlids i grasses acumulats en els dos primers compartiments, fa falta 

una recollida realitzada per un servei de cuba autoritzat. Aquesta operació s’haurà de 

realitzar, com a màxim, una vegada a l’any. 

 

Qualsevol error de funcionament es comunicarà mitjançant el sistema d’alarma del 

quadre elèctric. 

 

Respecte el consum energètic de tot el sistema, cal remarcar que es tracta d’un dels 

més baixos del mercat. En aquest cas, una connexió de 5 equivalents d’habitants i una 

eliminació de carboni i nitrògen, el consum estimat és de 636 Kwh/any. 

 
2.6.3.   Reutilització de les aigües pluvials. 
 

 Les aigües pluvials emmagatzemades dins el primer dipòsit s’utilitzaran, tal com s’ha 

esmentat al punt 2.6.1, per alimentar les cisternes dels vàters. 

 

Aquest subministrament d’aigua pluvial a l’habitatge està controlat automàticament 

pel sistema 3P Mòdul tècnic Maximus. Aquest mòdul consisteix amb un moble de polietilè 

insonoritzat, amb control de bomba submergible integrat i connexió a la xarxa d’aigua 

potable, per alimentar la xarxa de cisternes de vàters en cas de falta d’aigua al dipòsit de 

4000 lts. 

 

Pel que fa a les tuberies de la xarxa d’aigües per a les cisternes dels vàters, seran de 

polietilè reciclat de baixa densitat, diàmetre nominal 25 mm i 2,0 mm de gruix de paret, que 

suportaran una pressió de 0,4 Mpa com a màxim. 
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2.6.4. Reutilització de les aigües provinents de depuradora. 
 
 Les aigües provinents de depuradora, juntament amb les pluvials que sobreeixin del 

primer dipòsit, seran emmagatzemades dins un dipòsit de 4000 lts. i s’utilitzaran, tal com 

s’ha esmentat al punt 2.6.2, per alimentar les aixetes ubicades a l’exterior, al voltant de 

l’habitatge, per a reg del jardí. 

 

 Aquest subministrament d’aigua es realitzarà mitjançant una bomba autoaspirant 

col·locada dins l’arqueta superior del dipòsit d’emmagatzematge, juntament amb un filtre per 

evitar l’entrada d’impureses a la xarxa de tuberies.  

 

La xarxa d’aigua de reg disposarà d’una vàlvula de 3 vies motoritzada. En cas de 

falta d’aigua en el dipòsit alimentarà els punts de consum amb aigua potable. 

  
 Les tuberies de la xarxa d’aigües per a reg seran de polietilè reciclat de baixa 

densitat, diàmetre nominal 25 mm i 2,0 mm de gruix de paret, que suportaran una pressió de 

0,4 Mpa, com a màxim. 

 
 
 
2.7. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA. 
  

En aquest capítol es descriuen el tipus de subministre d’aigua, el tractament i el 

sistema de producció d’aigua calenta sanitària. També es descriuen els aparells de consum. 

 

2.7.1. Aigua freda sanitària (AFS). 
  

 2.7.1.1. Pou de captació. 

 

 La finca on es troba situat el projecte, disposa d’un pou de captació d’aigua, de 50 

metres de profunditat, situat a 23 metres al Nord-Oest de la casa. 

 

 La bomba d’extracció de l’aigua serà de la marca ESPA, model Acuaria 17. 
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 2.7.1.2. Armari de clau de pas general. 

 

 Quan la canonada d’aigua enterrada que ve del pou passa a ser aèria i entra a 

l’habitatge, és el lloc on es col·locarà l’armari de clau de pas general. S’hi ùbicarà, a més de 

la clau de pas general, un filtre tipus Y, amb una malla de 25-50 µm d’acer inoxidable i bany 

de plata per evitar la proliferació de bactèries, i serà autonetejable. 

 

 Aquest filtre disposarà d’un by-pass, per poder disposar d’aigua en cas de 

manteniment del filtre o obstrucció d’aquest.  

 

 2.7.1.3. Tractament de l’aigua. 

 

 Segons l’anàlisi de les aigües del pou, només caldrà fer-hi un tractament de 

desinfecció, ja que no s’ha detectat la suficient concentració de calç per haver d’instal·lar 

una estació de descalcificació. 

 

 Per garantir una correcta potabilització de l’aigua, es seguiran totes les mesures de 

control que marca el Real Decret 140/2003 de 7 de Febrer, que estableix els criteris sanitaris 

de qualitat de l’aigua de consum humà. 

 

 La desinfecció de l’aigua s’efectuarà mitjançant un mètode químic, en el que 

s’emprarà clor en forma d’hipoclorit sòdic en solució. 

 

 La cloració s’efectuarà dins el dipòsit d’emmagatzematge, mitjançant un equip 

dosificador-enregistrador de clor en continu, que talla el subministrament si l’aigua presenta 

una concentració de clor excessiva. 

 

 El temps de contacte ha d’estar comprès entre 0,5 i 48 hores. En aquest cas, s’ha 

disposat un dipòsit de polietilè d’alta densitat sense soldadures, model Rothagua de la 

marca ROTH, que reguli el temps de contacte en 24 – 36 hores. 

 

 La concentració d’hipoclorit sòdic aplicada en el moment del tractament, és suficient 

per permetre que l’aigua freda disposi a la sortida de l’aixeta d’una concentració de clor 

residual lliure compresa entre 0,2 i 0,6 ppm. 
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 S’efectuaran analítiques de l’aigua clorada de forma periòdica, segons estableix el 

Real Decret 140/2003. 

 

 2.7.1.4. Grup de pressió. 

 

 El grup de pressió estarà composat per dues bombes de cabal variable, model 

Prisma 15, de la marca ESPA, i una hidrosfera amb membrana, de 50 litres de capacitat.  

 

La instal·lació disposarà de totes les claus de pas i vàlvules necessàries per a un 

correcte funcionament (vegeu plànol nº10 “Esquema de l’instal·lació d’aigua”). 

 

 2.7.1.5. Conductes i claus de pas. 

 

Les tuberies de la xarxa d’aigua freda sanitària seran de polietilè reciclat de baixa 

densitat, de diàmetres nominals segons càlculs indicats als plànols, que suportaran una 

pressió de 0,4 Mpa com a màxim.  

 
2.7.2. Aigua calenta sanitària (ACS). 
 
 2.7.2.1. Sistema de producció principal. 

 

 El sistema principal de producció d’aigua calenta sanitària es basa en una instal·lació 

de captadors solars plans i un acumulador solar mixt multizones incorporat a l’equip de 

producció alternatiu. 

 

 Segons els càlculs realitzats, es necessiten 8 captadors solars, per a produïr la 

suficient aigua calenta sanitària i per calefacció. 

 

 Dins els captadors circula un fluid caloportador consistent en una barreja d’aigua 

destilada i propilen-glicol, en proporcions 60/40 o 45/55. 

 

 Les característiques de la mescla concentrat/aigua, són les següents: 

 

- Punt d’ebullició: superior a 150ºC 

- Punt de solidificació: inferior a -50ºC 

- pH concentrat: 6,5 – 8,0 

- Punt de congelació: -26ºC 



Projecte d’instal·lacions ecoeficients d’un habitatge bioclimàtic   
        
        

         

30 

 

En cas de preveure temperatures inferiors al punt de congelació, el glicol no es mesclarà 

amb aigua. 

 

El fluid caloportador, extreu l’energia dels captadors i la transfereix a l’intercanviador 

de plaques de la instal·lació solar, on circula l’aigua freda de la xarxa. Aquesta aigua, al 

passar per l’intercanviador, s’escalfa. 

 

 La regulació integrada decideix si aquesta aigua calenta procedent de 

l’intercanviador s’ha d’injectar en el nivell superior o inferior de l’acumulador, depenent d’on 

provingui la demanda d’aigua calenta. 

  

 Quan hi ha extracció d’aigua calenta sanitària, l’aigua freda entra en el serpentí 

d’acer inoxidable per la part baixa i s’intercanvia l’escalfor de l’aigua del dipòsit a l’aigua que 

circula pel serpentí. La instal·lació solar manté l’aigua del dipòsit calenta mentre els 

captadors solars acumulen energia. Quan els captadors solars no donen la suficient 

temperatura a l’aigua, s’activa la caldera de l’equip alternatiu que permet obtenir una 

producció d’aigua calenta instantània de 580 l/h. 

 

 L’instal·lació d’aigua calenta sanitària disposa d’una canonada de retorn per 

recircular l’aigua calenta, obtinguent així un estalvi d’aigua cada cop que s’obre una aixeta, 

degut al menor temps d’espera perquè surti aigua calenta. 

 

 2.7.2.2. Instal·lació de plaques solars tèrmiques. 

 

 Els captadors solars es situaran a la coberta enjardinada. Es col·loca de 4 en 4 en 

dues files, separades la distància suficient perquè una no faci ombra a l’altre i situades sobre 

uns peus de formigó recolzats a una estructura d’alumini. 

 

 Els tubs del circuit seran de coure per resistir les altes temperatures que aconseguirà 

el fluid caloportador. 

 

Les característiques i diàmetres d’aquests tubs estan descrites en el capítol III 

apartat 3.2.2. Aniran connectats segons especificacions del fabricant i degudament aïllats 

per tal de resistir temperatures entre -30ºC i 150ºC, els raigs ultraviolats i l’intemperie.  
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A l’intemperie, hauran d’estar protegits contra el deteriorament mecànic, els raigs UV 

i els ocells, per una armadura complementària realitzada amb una funda de planxa d’alumini 

estanqueitzada amb silicona. Alguns dels materials recomanats serien: Armaflex, Aeroflex 

SSH i llana de vidre. 

 

 A la coberta també s’hi situarà un aerotermo, de la marca LATESA, model AE LA 

40520-8/3 per dissipar l’energia en cas de sobreescalfament dels captadors solars. Aquest 

sobreescalfament podria arribar a ser perillós, per això cal tenir una instal·lació prevista. 

 

 L’aerotermo, funciona amb circulació forçada mitjançant un motor elèctric de 0.25 CV 

a 1.400 rpm i té una potència d’intercanvi de 25.600 kcal/h (salt tèrmic 20ºC) i una capacitat 

de circulació de 2.180 m³/h. 

 

 2.7.2.3. Emmagatzematge d’aigua calenta. 

 

 L’emmagatzematge d’aigua calenta es realitza amb un dipòsit de 700 lts. de 

capacitat, per a producció d’aigua calenta per calefacció. Dins aquest dipòsit hi ha un 

serpentí d’acer inoxidable de capacitat 46 lts. on hi circula l’aigua calenta sanitària. 

D’aquesta manera, l’aigua calenta sanitària i l’aigua per a calefacció no tenen contacte 

directe en cap moment. 

 

 Aquest dipòsit d’emmagatzematge, està incorporat a l’equip alternatiu de producció 

d’ACS. 

 

 2.7.2.4. Conductes, aïllaments i claus de pas. 

 

Les tuberies de la xarxa d’aigua calenta sanitària seran iguals que les de la xarxa 

d’aigua freda. Seran de polietilè reciclat de baixa densitat, de diàmetres nominals segons 

càlculs  indicats als plànols, que suportaran una pressió de 0,4 Mpa com a màxim. 

 

 

2.7.3. Comandaments, aixetes i aparells sanitàris. 
 

 Els comandaments dels aparells sanitaris seran de la marca GRÖHE, model Chiara. 

Les piques i bidets disposaran de monocomandament, mentre que les dutxes i banyeres 

aniran amb termostat. 
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 La dutxa del bany 3 serà el model Freehander, de la marca GRÖHE, amb tres tipus 

de dutxa, normal, massatge i ecològica. Aquesta també disposarà de termostat. 

  

 Els comandaments de l’aigüera de la cuina i del rentador seran de la marca GRÖHE, 

model Zedra, monocomandament multifunció, amb dutxa extraïble. 

 

 Els petits mecanismes i claus de pas dels aparells sanitaris també seran de la marca 

GRÖHE. 

 

 Les claus de pas generals dels banys seran de la marca GRÖHE, model Chiara. 

 

 Els aparells sanitaris seran de la marca DURAVIT, model Giorno, mentre que les 

piques dels banys seran model Starck 1. 

 

 Les aigüeres de cuina i de rentador també seran de la marca DURAVIT. 

 

 Tots els comandaments disposaran d’airejadors i sistemes de reducció del consum 

d’aigua. 

 

2.7.4. Sistema alternatiu de producció d’aigua calenta sanitària. 
  

 L’equip escollit per aquesta funció és un acumulador solar mixt de condensació de 

gas propà, de la marca DE DIETRICH, model Dietrisol Quadrodens DUC 25-750-20, per a 

producció d’aigua calenta sanitària i manteniment de calefacció. 

  

 Aquest equip, molt compacte, incorpora una caldera de condensació de 25Kw 

resultant de la gamma Innovens amb els seus reguladors i un acumulador solar mixt 

multizones. 

 

 2.7.4.1. El principi de funcionament. 

 

 La instal·lació solar alimenta l’acumulador solar tant per la preparació d’ACS com per 

la calefacció de l’habitatge. Si la temperatura de l’aigua calent necessària no és obtinguda 

només per la instal·lació solar, llavors la caldera integrada a l’acumulador prèn el 

comandament per completar l’escalfament de l’aigua. 
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 La instal·lació solar transfereix l’energia a l’intercanviador de plaques de la instal·lació 

solar de l’acumulador. 

 

 La regulació integrada decideix si aquesta energia s’ha d’injectar en el nivell superior 

o inferior de l’acumulador. 

  

 Quan hi ha extracció d’aigua calenta sanitària, l’aigua freda entra al serpentí d’acer 

inoxidable de la part baixa i refreda la zona inferior de la reserva-acumulador. La instal·lació 

solar pot entrar després en funcionament molt ràpidament. 

 

 L’aigua del retorn del circuit de la calefacció està introduïda a la reserva-acumulador i 

dirigida segons la seva temperatura, a l’estrat corresponent. 

 

 En la documentació tècnica adjunta del Capítol III, apartat 3.2, es troba més 

informació sobre aquest equip de producció d’ACS i calefacció. 

 

 2.7.4.2. Emmagatzematge de combustible. 

 

 L’emmagatzematge de combustible per a la caldera d’ACS queda descrit a l’apartat 

2.10 anomenat “Instal·lació de gas liquat (G.L.P.)”. 

  

 

2.8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 
 

El projecte determina les prescripcions i característiques tècniques de la instal·lació 

elèctrica de l’habitatge des de la caixa general de protecció fins als aparells receptors. 

 

S’estructura aquest capítol en els apartats següents: escomesa, instal·lació d’enllaç, 

caixa general de protecció, línia general d’alimentació, conjuhnt de mesura, derivació 

individual, quadre general de distribució, dispositius generals i individuals de comandament i 

protecció, número de circuits, subquadres i característiques, posta a terra, conductors de 

protecció i instal·lació receptora.  
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2.8.1. Escomesa. 
 

L’escomesa partirà de la línia aèria que passa paral·lela a la carretera i anirà fins a la 

caixa general de protecció (CGP). Els cables seran aeris fins la CGP degudament protegits i 

soterrats des de la CGP fins a l’entrada a l’habitatge. Es soterraran a la profunditat mínima 

indicada al vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 
 
2.8.2. Instal·lació d’enllaç. 
 

La instal·lació d’enllaç s’executarà seguint les normes especificades en el vigent 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les normes de la companyia subministradora. 

S’entenen per instal·lacions d’enllaç aquelles que uneixen la caixa general de protecció, 

inclosa aquesta, amb les instal·lacions interiors o receptores de l’usuari. Començarà al final 

de l’escomesa i acabarà en els dispositius de comandament i protecció. 

 

Estarà constituïda per les parts següents: 

 

- Caixa General de Protecció (CGP) 

- Línia General d’Alimentació (LGA) 

- Elements per a la Ubicació de Comptador (CC) 

- Derivació Individual (DI) 

- Caixa per a Interruptor de Control de Potència (ICP) 

- Dispositius Generals de Comandament i Protecció (DGMP) 

 

2.8.3. Caixa General de Protecció. 
 

2.8.3.1. Descripció. 

 

Es tindran en compte les prescripcions indicades a la ITC-BT-13. 

 

Allotjarà tots els elements de protecció de la línia general d’alimentació. La seva 

situació es fixa de comú acord entre la propietat i l’empresa subministradora, en un lloc de 

lliure i permanent accés. 
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2.8.3.2. Ubicació. 

 

La situació de la CGP es troba grafiada als plànols adjunts, alineada amb el vial 

exterior al costat del quadre del comptador i l’entrada a la propietat. 

 

La CGP quedarà allunyada o protegida adequadament d’altres instal·lacions com 

poden ser l’aigua, telèfon, etc. Segons s’indica a la ITC-BT-06 i ITC-BT-07. 

 

 

2.8.4. Línia General d’Alimentació (LGA). 
 

2.8.4.1. Descripció. 

 

Enllaça la CGP amb el comptador. En aquest cas, el traçat serà molt curt ja que la 

CGP i el comptador estan de costat. 

 

2.8.4.2. Característiques. 

 

Els conductors a utilitzar, dos de fase i un de neutre, seran de coure, unipolars i 

aïllats, de secció 16 mm2 per cadascuna de les fases i de 16 mm2 pel neutre. 

 

A més, els cables hauran de comptar amb característiques equivalents als de la 

Norma UNE 21123, part 4 ó 5, és a dir, seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de 

fums i opacitat reduïda. 

 

Els cables i els seus sistemes de conducció s’instal·laran de manera que no es 

redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat contra incendis. 
 

Els elements de conducció, també, compliran amb aquesta prescripció d’acord amb 

les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. 
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2.8.5. Conjunt de mesura (CM). 
 

2.8.5.1. Equip de mesura. 

 

Les condicions del seu muntatge i instal·lació s’atendrà a tot el que li afecti de la ITC-

BT-016, i a les normes particulars de l’empresa subministradora, que serà qui especifiqui els 

requisits particulars de l’equip. 

 

En aquest cas es tractarà d’un Conjunt de Mesura T-30 per a subministrament 

unificat d’enllumenat i força motriu, amb equip de mesura format com a mínim per: 

 

- Comptador d’energia electrònic combinat activa/reactiva. 

- Regleta de connexió. 

- Regleta de comprovació. 

 

2.8.5.2. Ubicació i característiques. 

 

El lloc on estarà instal·lat el Conjunt de Mesura està indicat al plànol nº11 “planta 

d’instal·lacions elèctriques”, al costat de la CGP. 

 

Els comptadors i la resta de dispositius de mesura, anomenat Conjunt de Mesura, 

estaran ubicats en un mòdul tipus caixa, proveït de tapes precintables, segons la ITC-BT-16 

apartat 1, dins d’un nínxol d’obra. 

 

El mòdul haurà de proporcionar un grau de protecció IP 40 i IK 09 d’acord amb les 

normes UNE 20.324 i UNE-EN 50.102, atès que el mòdul restarà a l’interior del local. 

 

El dispositiu de lectura del comptador estarà comprès entre 0,7 i 1,8 metres, i haurà 

de permetre la lectura dels comptadors i interruptors horaris de forma directa. 

 

El mòdul utilitzat disposarà de ventilació interna per tal d’evitar condensacions, sense 

que per això, disminueixi el seu grau de protecció. Així mateix, la seva dimensió serà 

l’adequada per al tipus de comptador, així com la resta de dispositius necessaris per a la 

facturació de l’energia. 
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2.8.5.3. Cablejat. 

 

La connexió al comptador es realitzarà directament sense utilitzar terminals. Els 

cables seran del tipus ES07Z1-R, format per conductors de coure classe 2, amb aïllament 

de 450/750V, i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina. 

 

Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat 

reduïda segons Norma UNE 211002. 

 

La secció de les fases es mantindrà respecte a la Derivació Individual. Es disposarà 

tot el cablejat necessari per als circuits de comandament i control per tal de satisfer les 

disposicions tarifàries vigents. 

 

2.8.6. Derivació individual (DI). 
 

2.8.6.1. Descripció. 

 

Serà la prolongació de la línia general d’alimentació i subministrarà energia elèctrica 

a la instal·lació interior. La derivació s’inicia al joc de barres general i comprèn els fusibles de 

seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció. 

 

2.8.6.2. Característiques. 

 

El cable de Derivació Individual inclourà, a més dels conductors de fase necessaris, 

el conductor neutre, el conductor de protecció i el fil de comandament per a qualsevol canvi 

de tarifa que es produeixi. 

 

La seva instal·lació s’ajustarà al que disposa l’apartat 2 de la ITC-BT-015, i es 

realitzarà mitjançant cable tipus RZ1 (aïllament de polietilè reticulat, coberta de compost 

termoplàstic a base de poliolefina). 

 

Els conductors seran de coure, flexibles, compostos de diversos filferros cablejats, 

classe 5. 

 

Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat 

reduïda. 
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Els cables amb característiques equivalents a les de la Norma UNE 21123 part 4 ó 5, 

o la Norma UNE 211002 (segons la tensió assignada del cable), compleixen aquests 

requisits. 

 

Els cables aniran soterrats sota tub no propagador de flama, segons la UNE-EN 

50086-2-1, i de diàmetre exterior mínim de 160 mm segons la ITC-BT-21. 

 

2.8.6.3. Selecció de la protecció. 

 

La protecció s’incorpora al Quadre General de Distribució. També es pot entendre 

com a protecció de la derivació individual l’interruptor automàtic del quadre de comptadors 

que a la vegada farà les funcions d’interruptor de control de potència i serà precintat per la 

companyia subministradora d’energia contractada. 

 

En aquesta instal·lació, s’inclourà un interruptor magnetotèrmic amb una intensitat 

nominal suficient com per permetre la utilització de tota la potència contractada, i amb un 

poder de tall superior al corrent de curtcircuit calculat per a aquest punt del circuit. 

 

2.8.7. Quadre general de distribució (QGD). 
 

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran al QGD, des del 

qual partiran les línies especificades al capítol III, apartat 3.3.1. d’aquest projecte. 

 

Es tindran en compte les prescripcions de la ITC-BT-017. 

 

2.8.7.1. Característiques generals. 

 

L’envolvent del quadre tindrà un grau de protecció mínim: IP30 segons UNE 20.324 i 

IK 07 segons UNE-EN 50.102. I s’ajustarà a la normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3. 

Aquesta darrera norma es tindrà en compte únicament en el cas que el quadre general de 

comandament i protecció es subministri muntat. 

 

L’alimentació de corrent de la companyia elèctrica es traslladarà al joc de barres 

d’aquest nou quadre.  
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Disposarà d’un interruptor de capçalera que protegirà el conjunt de la instal·lació 

interior. Els circuits que se’n derivin també seran convenientment dimensionats i protegits 

davant de possibles defectes. 

 

2.8.7.2. Ubicació. 

 

Als plànols adjunts al projecte es detalla la ubicació del QGD i els dispositius que 

conté. 

 

2.8.8. Dispositius Generals  i Individuals de Comandament i Protecció. 
 

S’instal·laran dins del QGD i quadre secundari amb l’objectiu de protegir les 

instal·lacions receptores contra sobrecàrregues, curtcircuits i altres possibles defectes. 

 

 

2.8.8.1. Interruptor General Automàtic (IGA). 

 

Farà les funcions d’interruptor de capçalera i protegirà el conjunt de la instal·lació 

interior davant de sobrecàrregues, sobretensions, curtcircuits i defectes d’aïllament. 

 

Protegirà la derivació individual en el joc de barres del QGD. 

 

Es tracta d’un interruptor magnetotèrmic de 2 pols de 63A d’intensitat nominal, 

regulable, i amb poder de tall suficient per al presumpte corrent de curtcircuit que pugui 

aparèixer en el punt on es troba instal·lat. 

 

2.8.8.2. Dispositius individuals de protecció. 

 

La resta de dispositius de protecció del QGD estaran englobats dins la categoria de 

petits interruptor automàtics. 

 

Cada circuit disposarà d’una protecció individual contra sobrecàrregues per dispositiu 

tèrmic i contra curtcircuits per dispositiu magnètic. 

 

Es dimensionaran en funció de la intensitat calculada segons la previsió de potència 

del circuit i de la intensitat de curtcircuit que es pugui presentar en el punt de la seva 

instal·lació. 



Projecte d’instal·lacions ecoeficients d’un habitatge bioclimàtic   
        
        

         

40 

 

En el capítol III, apartat 3.3.1. s’especifiquen i es justifiquen les mesures de protecció 

de cada circuit interior. 

 

2.8.8.3. Interruptors diferencials. 

 

A l’hora de dimensionar les proteccions dels circuits interiors, haurem de garantir la 

selectivitat total entre els diferencials instal·lats en sèrie. Per fer-ho, s’han de complir les 

següents condicions: 

 

El temps de no actuació del diferencial instal·lat aigües amunt haurà de ser superior 

al temps total d’operació del diferencial situat aigües avall. 

 

La intensitat diferencial-residual del diferencial instal·lat aigües amunt serà superior a 

la del diferencial situat aigües avall. 

 

Els diferencials tipus S, de tipus retardat de temps regulable, compleixen 

perfectament aquesta condició. 

 

2.8.9. Número de circuits, Subquadres i Característiques. 
 

2.8.9.1. Número de circuits. 

 

En el capítol III, apartat 3.3.1., es defineixen els circuits que deriven del QGD: la 

potència prevista, les característiques del conductor, el sistema d’instal·lació i la protecció 

que correspon a cadascun d’ells. 

 

2.8.9.2. Subquadres i característiques circuits d’alimentació. 

 

El QGD alimentarà el Subquadre de la sala de serveis, que protegirà totes les 

bombes i instal·lacions d’aquest local. 

 

En el capítol III, apartat 3.3.1., i en el plànol d’esquema elèctric adjunt, s’especifiquen 

els circuits que conté el quadre secundari. 
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2.8.9.3. Intensitats màximes admissibles. 

 

Per a dimensionar els conductors dels circuits interiors es prèn el punt de la 

instal·lació més desfavorable per a cada circuit. Es tindrà en compte el sistema d’instal·lació 

en el punt considerat i després s’aplicarà el factor corrector que indiqui la norma UNE 

20.460-5-523. 
 
 
2.8.10. Posta a terra. 

 
Per a l’execució de la posada a terra es seguiran les prescripcions de la ITC-BT-018. 

 

2.8.10.1. Presa de terra. 

 

Constituïda per un elèctrode format per 7 piquetes d’acer, d’uns 2 metres d’alçada, 

connectades en paral·lel mitjançant un conductor de coure nu de 35 mm2 de secció mínima i 

una longitud de 120 metres, soterrat horitzontalment a 60 cm de profunditat. 

 

El conductor de coure utilitzat com a presa de terra haurà de ser de classe 2, segons 

la Norma UNE 21022. 

 

2.8.10.2. Conductor de terra. 

 

Estarà constituït per un conductor de coure de 35 mm2 de secció, segons la taula 1 

de l’apartat 3.2 de la ITC-BT-18, atès que el conductor estarà protegit mecànicament i també 

contra la corrosió. 

 

El conductor anirà unit a l’electrode mitjançant brides especials. 

 

2.8.10.3. Born de posta a terra (o punt de posta a terra). 

 

Consisteix en una caixa de PVC amb dos borns al seu interior i un tros de platina de 

coure que uneix els borns, de manera que es pugui fer la connexió i desconnexió amb 

facilitat quan es realitzi la mesura de terra. 

 

Un dels borns s’unirà al conductor de terra i l’altre al conductor de protecció. Aquest 

borns es col·locaran el més pròxim possible del QGD. 
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2.8.11. Conductors de protecció. 
 

2.8.11.1. Línia principal de terra. 

 

Estarà constituït per un conductor de coure de 35mm2 de secció, segons l’apartat 3.4 

de la ITC-BT-18, amb aïllament de PVC de color groc-verd. Enllaçarà el born de posada a 

terra i una platina de coure situada al quadre general de distribució. 

 

2.8.11.2. Derivacions de la línia principal: Conductors de protecció. 

 

De la platina en sortiran els conductors de protecció i derivacions de cada línia, amb 

una secció variable que és funció dels conductors de fase de l’element que protegeixen. La 

secció d’aquest conductors es descriu als esquemes elèctrics adjunts. 

 

2.8.12. Instal·lació receptora. 
 

Al capítol III, apartat 3.3.1. es dimensiona i justifica la instal·lació interior (receptora), 

instal·lació objecte del present projecte. 

 

2.8.12.1. Secció dels conductors. 

 

La secció dels conductors serà l’adient per garantir que la caiguda de tensió per a les 

instal·lacions d’enllumenat no superarà el 3% per a instal·lacions receptores d’enllumenat, i 

el 5% per a la resta d’instal·lacions. 

 

Aquesta caiguda de tensió s’ha calculat considerant alimentats tots els aparells 

d’utilització susceptibles de funcionar simultàniament. 

 

S’ha tingut en compte que el valor de la caiguda de tensió es pot compensar entre la 

de la instal·lació interior i la de les derivacions individuals, de manera que la caiguda de 

tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per a ambdues. 

 

2.8.12.2. Intensitats Màximes Admissibles. 

 

La instal·lació es portarà a terme amb conductors unipolars i/o multiconductors, 

sempre aïllats i amb coberta quan s’escaigui, depenent del sistema d’instal·lació. La tensió 

assignada serà no inferior a 450/750V. 
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En els llocs on es prevegi una temperatura ambient elevada, es prioritzarà la 

instal·lació de conductors aïllats amb polietilè reticulat. 

 

2.8.12.3. Identificació de conductors. 

 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, sobretot pel que 

fa al conductor neutre i el conductor de protecció. 

 

Per aquest motiu quan existeixi conductor neutre aquest s’identificarà pel color blau 

del seu aïllament, i l’aïllament del conductor de protecció serà de color verd-groc. 

 

2.8.12.4. Conductors de protecció. 

 

S’aplicarà el que s’indica a la Norma UNE 20.460-5-54, apartat 543, i es determinarà 

la secció del conductor seguint les indicacions de la taula 2 de la ITC-BT-19. 

 

 

2.8.12.5. Subdivisió de les instal·lacions. 

 

Amb la subdivisió de les instal·lacions ens assegurem que les pertorbacions, 

originades per avaries que es puguin produir en un punt d’elles, afecti només a certes parts 

de la instal·lació, com pot ser un sector de l’habitatge, sala de serveis, etc. 

 

Per això, els dispositius de protecció de cada circuit estan adequadament coordinats i 

seran selectius amb els dispositius de protecció que els precedeix. 

 

La subdivisió de les instal·lacions que tractem, queden plenament definides en el 

plànol de l’esquema elèctric de l’habitatge. 

 

La instal·lació s’efectuarà amb conductors de coure aïllats amb polietilè reticulat i 

coberta de PVC, i de tensió assignada no inferior a 450/750V quan els esmentats 

conductors discorrin sota tubs protectors o canals protectores. 
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2.8.12.6. Bases de presa de corrent 

 

Utilitzarem bases de corrent d’ús general per a tot l’habitatge. Aquestes bases 

pertanyen al tipus C2a de la Norma UNE 20315. Aquestes preses de corrent són de base 

bipolar amb contacte lateral de terra i poden ser de 10A o 16A a 250V, segons convingui. 

 

Excepcionalment les bases de corrent, pels equips que ho sol·licitin, seran del tipus 

ESB 25-5a de la Norma UNE 20315. Aquestes preses també tenen base bipolar amb 

contacte de terra, intensitat nominal de 25A a 250V. 

 

2.8.12.7. Connexions. 

 

Per a les connexions del cablejat s’han d’utilitzar borns de connexió muntats 

individualment o constituint blocs o regletes de connexió. Alternativament també es podran 

utilitzar brides de connexió. 

 

Les connexions quedaran establertes a l’interior de caixes de derivació, excepte en 

els casos que indica l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. 

 
 
2.8.13. Execució de les instal·lacions. 
 

2.8.13.1. Prescripcions generals. 

 

Es disposaran les canalitzacions elèctriques de forma que siguin accessibles. Cal un 

accés fàcil per al seu control periòdic d’aïllament, per a la seva reparació en cas d’avaria i 

fàcil substitució, segons la ITC-BT-020, apartat 2.1.2. 

 

Es respectarà en tot moment una separació mínima de 3 cm entre la superfície més 

externa de la instal·lació elèctrica i les altres canalitzacions adjacents de caràcter no elèctric. 

 

En cas que la instal·lació quedés emplaçada a les proximitats de conductes de 

calefacció o aire calent, les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que no puguin 

aconseguir una temperatura perillosa, tal i com s’indica a la ITC-BT-20. 

 

No s’instal·laran canalitzacions elèctriques per sota d’altres instal·lacions que puguin 

donar lloc a condensacions. 



Projecte d’instal·lacions ecoeficients d’un habitatge bioclimàtic   
        
        

         

45 

2.8.13.2. Identificació i Accessibilitat. 

 

Les canalitzacions estaran disposades de manera que facilitin la inspecció, accés i 

maniobra a les seves connexions. 

 

Es podran identificar amb facilitat, bé sigui per la seva naturalesa, tipus de 

conductors, per les seves dimensions o traçat. En cas de resultar difícil o dubtosa la seva 

identificació, s’establiran etiquetes o senyals d’identificació amb la finalitat de facilitar el 

manteniment o reparació, segons indica la ITC-BT-020. 

 

2.8.13.3. Condicions particulars 

 

Sempre que sigui possible, els conductors aniran directament encastats a 

l’estructura. 

 

Si no és possible es disposaran sota tubs protectors en cas de distàncies llargues, i 

sota motllures per a petites derivacions. En aquest cas es podran utilitzar conductors aïllats, 

de tensió assignada 450/750V. 

 

Si fos necessari no hi hauria cap inconvenient d’instal·lar els conductors aïllats de 

tensió assignada 450/750V sota canals protectores. 

 

2.8.14. Sistema de previsió de contactes directes i indirectes. 
 

2.8.14.1. Contactes directes. 

 

Es seguiran les prescripcions de la instrucció ITC-BT-024, de la qual s’adoptaran els 

mitjans de protecció més comuns i utilitzats contra els contactes directes. 

 

Per a la protecció de la instal·lació contra contactes directes es tindrà en compte la 

separació suficient de les parts actives de la instal·lació amb les zones d’accés a persones, 

així com la interposició d’obstacles que impedeixin el contacte de persones amb les parts 

actives (embarrat del quadre general de distribució i maniobra). 

 

Els aparells de maniobra, caixes de derivació i connexió seran de doble aïllament. 
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2.8.14.2. Contactes indirectes. 

 

Per a la protecció de la instal·lació contra contactes indirectes es té en compte el 

sistema de connexió del neutre i de les masses. En aquest cas disposem d’un esquema TT, 

amb conductor de protecció, posada a terra de les masses i dispositiu de tall per intensitat 

de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat Is = 30mA i 300mA). 

 

Una correcta protecció contra contactes indirectes es realitzarà mitjançant la posada 

a terra de les masses i utilitzant els dispositius descrits anteriorment. 

 

Aquest sistema de protecció complirà les següents condicions: 

 

a) En cas de defecte franc, el corrent de defecte ha de fer actuar el dispositiu de tall 

en un temps inferior a 5 segons. 

 

b) Cap massa quedarà a una tensió, respecte a terra, superior a 50 V, valor eficaç de 

corrent altern en condicions normals. 

 

c) Totes les masses de la instal·lació estaran unides a la mateixa posada a terra. 

 
2.8.15. Mecanismes. 
 

  Tots els mecanismes de l’habitatge seran de la casa Simon, model 82, amb acabat 

pedra.  
 
2.8.16. Instal·lació de plaques fotovoltàiques. 
 
 Paral·lelament a la instal·lació elèctrica de l’habitatge, hi haurà la instal·lació d’un camp 

de plaques fotovoltaiques connectat a la xarxa elèctrica general de distribució, per a la 

venda de corrent a la companyia subministradora. Aquest apartat, es descriurà en un altre 

projecte.  
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2.9. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ. 
 
2.9.1 Producció d'aigua calenta per calefacció. 
 
 La producció d’aigua calenta per calefacció es realitza mitjançant unes plaques solars 

tèrmiques situades a la coberta de l’habitatge. 

 

 En el cas que les plaques no arribessin a produïr tota l’aigua calenta necessària, 

entraria en funcionament la caldera de gas. 

 

 Tota la instal·lació de producció d’aigua calenta es troba descrita a l’apartat 2.7.2. 

d’aquest mateix capítol. 

  
2.9.2. Terra radiant. 
 
 El sistema de climatització per terra radiant, proporciona una escalfor uniforme, regular 

i suau, fins el punt d’aconseguir el perfil de temperatura més proper a la calefacció ideal. 

  

 

 Fig.1 – Gràfic de temperatures segons tipus de calefacció. 
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 2.9.2.1. Tipus de terra radiant. 

 

 En aquest projecte s’ha optat per la calefacció per terra radiant. Consisteix en una 

xarxa de tubs que transcorren per sota el paviment de l’habitatge. En aquesta xarxa hi 

circula aigua a una temperatura entre 30ºC i 40ºC per aconseguir que el paviment adquireixi 

una temperatura entre 22ºC i 27ºC. 

 

 Amb aquest sistema, és possible aconseguir una temperatura d’ambient de confort 

2ºC inferior a una calefacció tradicional, el que es tradueix en un estalvi en el consum mig 

d’energia del 15% aproximadament. 

 

 El terra radiant es caracteritza per ser: 

 

- Confortable: els peus tebis i el cap fred. 

- Net: sense corrents d’aire que arrosseguen la pols. 

- Saludable: temperatura suau, major confort, sense riscos. 

- Decoratiu: llibertat de decoració interior, més metres útils a l’habitatge. 

- Econòmic: baix consum. 

 

 El terra radiant es pot combinar amb qualsevol tipus de paviment, ja sigui cèramica, 

parquet, tarima, màrbre, plàstic, moqueta, etc... i amb qualsevol tipus d’energia, solar, gasoil, 

bomba de calor, electricitat, gas, etc... 

 

 El sistema d’instal·lació és molt senzill. 

 

 S’ha de començar amb una neteja del forjat per eliminar totes les irregularitats. Per 

tant, abans hauran d’haver finalitzat tots els treballs de tancaments i acabats. 

  

 Un cop net i lliure d’irregularitats, es passaran a col·locar els panells d’aïllament de 

poliestirè expandit de baixa densitat. 

 

 Posteriorment, es col·locarà el tub de polietilè en forma d’espiral i amb una distribució 

uniforme. Un cop instal·lat, és aconsellable anotar la longitud de tub usat per a posteriors 

regulacions. 

 

 Una vegada acabats tots els circuits de tub, es procedirà a omplir-los amb aigua per 

comprovar l’estanqueitat (en cas de que hi hagués riscs de gelades caldria afegir un additiu 
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anticongelant). Aquesta prova, cal realitzar-la a 6 bars de pressió, i es mantindrà fins la 

posta en funcionament. 

 

 Després es recobrirà tota la instal·lació amb una mescla de sorra (mai grava), ciment i 

aigua amb additiu. Abans de col·locar el paviment caldrà esperar uns 21 dies. Si és fusta, és 

aconsellable realitzar una prova d’humitat abans de col·locar-la. 

 

 La posta en marxa es realitzarà amb un escalfament progressiu. Els tres primers dies 

es farà funcionar el circuit amb aigua a una temperatura d’impulsió no superior als 19ºC – 

25ºC i s’anirà augmentant poc a poc fins a la temperatura de disseny en un període no 

menor a 4 dies (en cas que el paviment sigui de fusta, és convenient realitzar aquest 

escalfament abans de la col·locació).  

 

 2.9.2.2. Conductes i circuits. 

 

 Els tubs que s’han escollit per aquest projecte, són de polietilè reticulat de la marca 

ROTH, model PE-Xc ROTH – Serie EVOH.  

 

 Aquests són ideals per al terra radiant, calefacció per radiadors i per lampisteria. 

Resisteixen temperatures de 95ºC en continu i 110ºC puntualment. Un tub de 16 x 2,0 mm 

com el que s’ha previst en aquest projecte pot suportar pressions pròximes als 60 kg/cm² a 

una temperatura de 20ºC.  

 La serie EVOH està provista d’una fina capa que actua com a barrera capaç de 

prevenir o minimitzar la difusió de gasos. D’aquesta manera, es pot evitar la corrosió de les 

parts metàl·liques de la instal·lació, ja que la permeabilitat a l’oxigen d’altres tubs plàstics 

alternatius utilitzats en les instal·lacions de calefacció pot provocar, amb el temps, oxidació 

de les peces metàl·liques. 

 

 Amb aquest sistema es pot allargar considerablement la vida de la instal·lació de 

calefacció. 

 

 2.9.2.3. Terra radiant a l’estiu. 

 

 Aquest tipus de terra radiant té la possibilitat de fer passar aigua freda pels circuits de 

calefacció. Especialment indicat en èpoques caluroses, per refrescar l’ambient. 
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 Tot això es realitza mitjançant unes sondes que controlen la temperatura i la humitat, 

impedint que hi hagi condensació per excés d’humitat. 

 

 Aquest apartat no s’ha calculat perquè amb els paràmetres que s’han tingut en compte 

en aquest projecte, no és necessari. En tot cas, es podria contemplar com un sistema de 

refrescament adicional. 

 

 

2.10. INSTAL·LACIÓ DE GAS LIQUAT (G.L.P.). 
 
2.10.1. Característiques del gas i emmagatzematge. 
 
 El combustible que s’utilitzarà serà el propà comercial amb les següents 

carácterístiques: 

 

 -Característiques químiques: 

  Fórmula química: C3 H8 + C4 H10 

 -Composició aproximada: 

  Hidrocarburs C2 ..................................................................... 2,5 % en vol. (Màx.) 

  Hidrocarburs C3 ...................................................................... 80 % en vol. (Màx.) 

  Hidrocarburs C4 ...................................................................... 20 % en vol. (Màx.) 

  Hidrocarburs C5 ..................................................................... 1,5 % en vol. (Màx.) 

  Olefines totals ........................................................................... 2 % en vol. (Màx.) 

  Diolefines + Acetilens................................................................. 200 per milió (M.) 

  Olor ................................................................................................. Característic. 

  Humitat.................................................................................................. 0,83 gr./m³ 

 -Caractreístiques físiques: 

  Tensió de vapor absolut a 20ºC............................................................... 9 Kg/cm² 

  Tensió de vapor absolut a 50ºC............................................................. 18 Kg/cm² 

  Massa específica del líquid a 20ºC ...................................................0,506 Kg/dm³ 

  Massa específica del líquid a 50ºC ...................................................0,458 Kg/dm³ 

  Massa específica del gas a 20ºC i a pressió atmosfèrica ...................1,85 Kg/dm³ 

  Poder calorífic inferior .................................................................... 11.000 Kcal/Kg 

  Poder calorífic superior .................................................................. 11.900 Kcal/Kg 

  Temperatura d’ebullició aprox...................................................................... -45 ºC 

  Temperatura d’inflamació............................................................................ 535 ºC 

  Temp. màx. De la flama amb aire ............................................................ 1.920 ºC 
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  Temp. màx. De la flama amb oxigen ....................................................... 2.820 ºC 

 -Altres característiques: 

  Contingut de CO² en els fums aprox......................................................... 13,10 % 

  Límit d’inflamabilitat inferior en l’aire ........................................................... 2,20 % 

  Límit d’inflamabilitat superior en l’aire ......................................................... 1,00 % 

  Índex de Wobe ............................................................................................ 18,313 

 

Quant a l’emmagatzematge del gas, es realitzarà en un dipòsit soterrat de 3.000 litres 

de capacitat, fabricat amb acer, amb envolvent de protecció adicional de resina epoxy que el 

dota de protecció contra la corrosió.  

 

2.10.2. Zona de l'estació de G.L.P. i distàncies de seguretat. 
  
 En el plànol d’emplaçament es reflexa l’estació de G.L.P. i el traçat de  la xarxa 

exterior fins a la clau de pas general exterior. Es marquen les distàncies de seguretat des 

del dipòsit fins als diversos elements, com poden ser edificacions, carrers, límits de 

propietat, etc... 

  
 Es dirà estació de G.L.P. a la superfície limitada per les distàncies de seguretat 

expressades a la referència 4 del quadre de distàncies. 

  

 El dipòsit ve subministrat amb una plataforma ancorada que es situa dins la fossa 

sense necessitat que aquesta disposi de fonamentació ferma. 

  

 La valvuleria del dipòsit ha d’estar ubicada dins d’una arqueta amb tapa, capaç de 

suportar les càrregues a les quals es pugui veure sotmesa. I, en la projecció sobre el 

terreny, el dipòsit es cobrirà amb una lona d’indicació soterrada a aproximadament 10cm. 

amb balises de senyalització a les cantonades. 

   

 El tanc instal·lat està classificat com a tanc de protecció adicional, ja que consta d’un 

tanc interior proveït d’una envolvent de resina epoxy. En aquest cas, la protecció mecànica 

per a no danyar la superfície no fa necessari omplir la fossa de sorra fina exempta de pedres 

i es podrà fer servir el mateix material extret de l’excavació, prèvia selecció, eliminant els 

elements més voluminosos. Per tant, la fosa no serà revestida. 

 

 Es col·locarà, en una cantonada del fossat, un tub bus de 5cm. de diàmetre mínim que 

arribarà al fons, amb l’extrem interior tallat en diagonal i dotat d’una tapa a l’extrem exterior. 
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 La piqueta de presa de terra es protegirà amb una arqueta proveïda de tapa fàcilment 

maniobrable. Així mateix, les claus de pas exterior es protegiran adeqüadament de la 

manipulació de mans estranyes. 

 

 En la present instal·lació existiran les següents distàncies mínimes des dels orificis de 

dipòsit a: 

 

- 6 metres a obertures d’edificis d’ús docent, d’ús sanitari, d’hostatgeries, de culte, 

d’esbarjo o espectacle, d’aquarterament, de centres comercials, de museus, de 

biblioteques o llocs d’exposició pública, o d’estacions de servei. 

 
- 3 metres a límit de propietat, a obertura d’immoble, a focus fixes d’inflamació, a 

motors d’explosió, a vies públiques, fèrries o fluvials, a la projecció vertical de línies 

elèctriques d’alta tensió, a equips elèctrics no protegits, a soterranis, a clavegueres, a 

desguassos. 
 
2.10.3. Boca de càrrega, aparells de control, maniobra i seguretat. 
 

 La boca de càrrega consisteix en una vàlvula d’omplerta amb cos de llauna i proveïda 

de doble clapa. La rosca d’unió al dipòsit és de 1-1/4” NPT i la rosca de cabal ACME 1-3/4”. 

Aquesta última rosca queda protegida amb una caputxa de plàstic roscada. La boca de 

càrrega està situada sobre la generatriu superior del dipòsit i queda allotjada dins d’una 

arqueta o tapa de poliester. 

 

 Per a la càrrega del dipòsit no ha d’existir cap problema per a l’accés del camió a la 

boca. 

 

 Aquest es col·locarà a més de 3 metres del mateix per efectuar la càrrega. 

 

 Abans de començar l’operació de transvasament del G.L.P. el camió es connectarà a 

la xarxa de presa de terra. 

 

 A més de la boca de càrrega o vàlvula d’omplerta indicada en el punt anterior, el 

dipòsit disposarà dels aparells de control, maniobra i seguretat següents: 

  

 - Vàlvula de seguretat marca REGO model 8685 tarada a 20 bar, amb capacitat de 

descàrrega de 144 m³/min. 



Projecte d’instal·lacions ecoeficients d’un habitatge bioclimàtic   
        
        

         

53 

 - Vàlvula de sortida de gas marca REGO model 8101. 

 - Manòmetre de pressió de 0 a 40 kg/cm². 

 - Nivell magnètic marca ROCHESTER JUNIOR. 

 - Vàlvula de purga i fase líquida marca REGO model 7572FC. 

 

 Els accessoris indicats estaran roscats directament al dipòsit i, per tant, estaran 

sotmesos a la pressió interior del mateix. 

  

 - Regulador de pressió variable de 0-20 kg/cm² de pressió nominal d’entrada, NOVA 

COMET. Amb un cabal de 40 kg/h, i pressió de sortida de 0 a 3 kg/cm². 

 

 - Limitador de pressió fixa NOVA COMET de 40 kg/h de cabal. Amb pressió d’entrada 

de 0,5 a 3 kg/cm² i pressió de sortida màxima de 1,75 kg/cm². 

 

 Cal evitar diferències de potencials elèctrics paràsits, electricitat estàtica i altres 

fenòments anàlegs. Per aixó, el dipòsit, la valvuleria, l’equip de regulació i la canonada 

tindran connexions a massa amb la finalitat de reduir el seu potencial a zero. Per això, es 

disposarà d’una zona especial, al costat de la zona d’emmagatzematge, on es farà la presa 

de terra mitjançant piquetes d’acer galvanitzat de 25 mm. de diàmetre i 1,20 metres de 

llargada, connectades en paral·lel. 

 

 El nombre de piquetes és, bàsicament, en funció del tipus de terreny. 

 

 Les piquetes aniran connectades mitjançant un conductor de coure. Serà de 35 mm² 

de secció mínima a la massa metàl·lica del dipòsit, procurant una perfecta connexió elèctrica 

i mecànica. 

 

 La connexió entre cable i dipòsit es farà amb un terminal premsat al cable i fixat 

després al dipòsit amb un cargol de secció suficient i arandela grower per evitar una fallada 

de la connexió. 

 

 Es recomana que la zona de contacte entre el terminal i el dipòsit s’asseguri netejant-lo 

de pintura. 

 

 En la proximitat de la zona de dipòsit i en un lloc accessible es col·locaran extintors, al 

estar la instal·lació classificada en el grup A-0, li corresponen dos extintors de 6 kg. de pols 

química seca d’eficàcia 13A-89B. 
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 Es senyalitzarà la zona d’emmagatzematge mitjançant rètols que es col·locaran a les 

proximitats del dipòsit amb les inscripcions “GAS INFLAMABLE” i “PROHIBIT FUMAR”. 

 

2.10.4. Xarxa de distribució de gas. 
 

 El dipòsit estarà situat en terreny de propietat, en un lloc obert i ventilat. 

 

 La canonada de distribució des del dipòsit fins la clau exterior de pas serà de coure de 

diàmetre exterior 18 mm. (espessor 1,5 mm. en el tram enterrat i 1 mm. en l’aeri). 

 

 El tram enterrat estarà a 0,50 m. de profunditat, mesurat des de la generatriu superior 

del tub, amb sorra a tot voltant i cinta indicadora de canalització de gas. 

 

 En cas que el tub es trobi envainat, la fondària d’enterrament es mesuraria des de la 

generatriu superior d’aquesta. 

  

 Les distàncies mínimes de separació entre la canonada de gas soterrada i altres 

canalitzacions paral·leles serà de més de 50 cm. en projecció per a conduccions elèctriques 

de baixa tensió. I seran de 50 cm. en projecció i 40 cm. mínim en vertical per a conduccions 

d’aigua (canalització d’aigua per sota del gas). En tram d’encreuament, aquestes distàncies 

es poden reduir. Les distàncies mínimes de separació d’una canonada vista a altres 

canonades, conductes o terra, serà de 5 cm. en trams paral·lels i de 1 cm. en encreuaments. 

 

 Una vegada oberta la rasa es netejarà i es col·locarà un llit de sorra al fons. A 

continuació, s’introduirà la canonada i es cobrirà de sorra novament. Posteriorment, es 

senyalitzarà amb un sistema d’indicació de l’existència de la canonada de gas entre 10 i 20 

cm. per sobre la canonada i, finalment, es podrà omplir amb terra de la mateixa que s’ha 

extret. 

 

 Abans de tapar la canonada, es realitzarà una prova d’estanqueitat a 5 bars de 

pressió, amb gas propà o aire a pressió durant una hora, comprovant que no hi hagi fugues 

en les soldadures o juntes d’unió. 

 

 Una vegada realitzada aquesta prova es purgarà la instal·lació amb nitrògens per tal 

d’evitar que la mescla resultant de la prova pugui produir una mescla que estigui dins els 

límits d’inflamabilitat del gas. 
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 Caldrà tenir concertat amb una empresa instal·ladora de gas, categoria IG-IV, un 

servei de manteniment, deixant aquests constància en el llibre de manteniment. 

 

 

2.11. EXTRACCIÓ DE FUMS I VENTILACIONS. 
 

  Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic de Salubritat (DB-HS), secció 

HS3 “Qualitat de l’aire interior”, tots els edificis d’habitatges, magatzems de residus, 

aparcaments, trasters i locals d’altres usos, han de disposar d’un sistema de ventilació, ja 

sigui mecànica o híbrida. 

 

2.11.1. Tipus de ventilacions. 
 
 A l’habitatge en projecte, s’han previst la col·locació de reixetes d’admissió d’aire a les 

obertures dels locals secs (despatx, habitacions i menjador-estar) i s’ha previst col·locar 

extractors en els locals humits (banys i cuina). 

 

 Per evitar una pèrdua d’escalfor innecessària a l’hivern o un sobreescalfament de l’aire 

a l’estiu, s’han disposat dues reixetes d’admissió als locals secs, una a la part superior de 

l’obertura i una altra a la part inferior. 

 

 La superior estarà oberta en èpoques de calor i així no guanyarem escalfor a l’interior 

de l’habitatge, ja que l’aire calent té tendència a pujar i, per tant, ens circularà per la part 

superior de l’estança. 

  

 La inferior estarà oberta en èpoques de fred, així l’aire que ens entri per la reixeta, ens 

quedarà calefactat pel terra radiant. 

 

 Lógicament, quan una reixeta estigui oberta, l’altra romandrà tancada. Cada reixeta 

està degudament dimensionada segons criteris de càlcul del CTE, perquè compleixi la 

secció adient per a ventilar l’estança a la qual es troba. 

  

 Per conectar entre un local sec i un local humit on es troba l’extracció, caldrà preveure 

unes obertures de pas, perquè l’aire pugui circular sense impediments. 
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 En el projecte, s’ha previst deixar les portes de pas aixecades 8 mm per aconseguir la 

superfície necessària de pas, segons normativa vigent. 

 

 En el plànol nº 17, es troben grafiats els sistemes de ventilació, a més de les seccions 

de reixetes i cabals de ventilació. 

 

2.11.2. Sistemes d'extracció. 
 

 Disposaran de sistemes d’extracció tots els locals humits. 

 La cuina, a més de l’extracció de ventilació general, disposarà d’un sistema adicional 

de ventilació per els vapors i contaminants de la cocció. Aquest extractor estarà connectat a 

un conducte independent del de ventilació general de la cuina. 

 

 Els sistemes d’extracció dels locals humits, seran de la marca Soler & Palau (S&P) 

sèrie EBB-N. Disposen de ventiladors centrífugs amb cabals de fins a 270 m³/h a 

descàrrega lliure, comporta antiretorn, motor de dues velocitats, etc... 

 

 Pel que fa al sistema d’extracció de vapors i contaminants de la cocció, es realitzarà 

amb una campana extractora de la marca Soler & Palau (S&P), model Onda Cristal 900. 

 

 Vegeu fulls de característiques tècniques al capítol III apartat 3.6.1. “Documentació 

tècnica d’extracció de fums i ventilacions”. 

 

 

2.12. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS. 
 
2.12.1. Telefonia, internet, televisió i ràdio. 
 
 S’han previst diverses preses de telefonia, televisió i ràdio a l’habitatge, distribuïdes 

segons necessitats del client. 

 

 La distribució dels elements de la xarxa de telecomunicacions estan grafiats en el 

plànol nº11 “Plànol d’instal·lacions elèctriques i telecomunicacions”, adjunt en el capítol VI 

d’aquesta memória. 

 

 Pel que fa al disseny de la xarxa de telecomunicacions, estaria dins un altre projecte, 

el qual hauria d’estar redactat per un enginyer de telecomunicacions.  
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CAPITOL III.:   CÀLCULS I DOCUMENTACIONS TÈCNIQUES. 
 
3.1.   XARXA D’EVAQUACIÓ I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES. 
3.1.1. Càlculs.  
 

DIMENSIONAT DELS COL·LECTORS D'AIGÜES RESIDUALS 
    
    

Segons la secció 5, capítol 4, del Document Bàsic de Salubritat ( DB-HS ), del Codi Tècnic de 
l'Edificació, taula 4.5 de l'apartat 4.1.3 " Colectores horizontales de aguas residuales "  

    
    
 Tram bany entrada i bany i arqueta de registre 1:  
    
 16,00 UD = ∅ 50mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
    
 Tram bany habitació doble i arqueta de registre 1:  
    
 13,00 UD = ∅ 50mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
    
 Tram entre arquetes de registre 1 i 2:  
    
 29,00 UD = ∅ 75mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
    
 Tram sala de serveis, rentador i nevera fins a cuina:  
    
 12,00 UD = ∅ 50mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
    
 Tram cuina fins arqueta de registre 2:  
    
 21,00 UD = ∅ 63mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
    
 Tram entre arquetes 2 i 3:  
    
 62,00 UD = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
    
 Tram vestuari fins a connexió colector:  
    
 7,00 UD = ∅ 50mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
    
 UD: Unitat de desaigüe.  
    
    

� Aquests són els diàmetres mínims per als col·lectors d'aigües residuals, considerem els diàmetres 
insuficients i per aquesta raó els redimensionarem. 

        
� Col·locarem tots els col·lectors de 110 mm de diàmetre, exceptuant els col·lectors que uneixen les 

arquetes de registre 1, 2 i 3, que seran de 125 mm de diàmetre. 
        

� Pel que fa la pendent, mantindrem el 2 % de càlcul.     
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DIMENSIONAT DE BAIXANTS D'AIGÜES PLUVIALS 
    
    

Segons la secció HS 5, del Document Bàsic de Salubritat ( DB-HS ), del Codi Tècnic de l'Edificació, 
fig. B.1 i taula B.1 de l'apèndix B " Obtención de la intensidad pluviometrica "  

    
 Zona pluviomètrica B  }  Intensitat pluviomètrica 135 

mm/h 
 Isoyeta = 60    

     
 Com que i ≠ 100 mm/h cal aplicar un factor f de correcció. 
    
 f = i / 100 f = 135 / 100 = 1,35  
    
    

Segons la secció HS 5, capítol 4, del Document Bàsic de Salubritat ( DB-HS ), del Codi Tècnic de 
l'Edificació, taula 4.8 " Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico 
de 100 mm/h "  

    
 Baixant 1:    
 40,53 m2. x 1,35 = 54,72 m2.  ∅ 50mm (nominal) 
    
 Baixant 2:    
 26,45 m2. x 1,35 = 35,71 m2.  ∅ 50mm (nominal) 
    
 Baixant 3:    
 29,87 m2. x 1,35 = 40,32 m2.  ∅ 50mm (nominal) 
    
 Baixant 4:    
 29,87 m2. x 1,35 = 40,32 m2.  ∅ 50mm (nominal) 
    
 Baixant 5:    
 31,75 m2. x 1,35 = 42,86 m2.  ∅ 50mm (nominal) 
    
 Baixant 6:    
 31,75 m2. x 1,35 = 42,86 m2.  ∅ 50mm (nominal) 
    
 Baixant 7:    
 66,82 m2. x 1,35 = 90,21 m2.  ∅ 63mm (nominal) 
    
 Baixant 8:    
 35,30 m2. x 1,35 = 47,66 m2.  ∅ 50mm (nominal) 
    
 Superfície de pati interior segons intensitat pluviomètrica ( 135 mm/h ): 
    
 15,40 m2. x 1,35 = 20,79 m2.  
     
    

� Els baixants 1, 2, 3 i 4 recullen les aigües que es reutilitzaràn posteriorment per a les cisternes dels 
wàters.  

            
� Els baixants 5, 6, 7 i 8 recullen les aigües de la coberta vegetal, que es llençaràn directament al rec. 
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� Aquests són els diàmetres mínims per als baixants pluvials, el diàmetre estándar que s'utilitza per a 
baixants pluvials és de 90 mm, per tant en el projecte col·locarem baixants de 90 mm de diàmetre.  

    
� Al tractar-se d'una coberta plana, s'han disposat uns sobreeixidors repartits per tota la coberta, com 

a seguretat en cas d'obstrucció dels baixants.  
    

� Les arquetes de peu de baixant (APB) seràn totes de 50 x 50 cm exceptuant la del baixant 8 que 
serà de 60 x 60 cm, segons taula 4.13, capítol 4, secció HS 5 del Document Bàsic de Salubritat (DB-
HS) del Codi Tècnic de l'Edificació .  

    
 

DIMENSIONAT DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUVIALS REUTILITZABLES 
   
   

Segons la secció 5, capítol 4, del Document Bàsic de Salubritat ( DB-HS ), del Codi Tècnic de 
l'Edificació, taula 4.9 de l'apartat 4.2.4 " Colectores de aguas pluviales "  

   
   
 Tram 1 ( d'arqueta baixant 1 a unió col·lector pati ):  
   
 54,72 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 2 ( de embornal pati a unió col·lector tram 1 ):  
   
 20,79 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 3 ( de unió col·lector tram 2 i 1 a arqueta baixant 2 ):  
   
 75,51 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent.  
   
 Tram 4 ( d'arqueta baixant 4 a arqueta baixant 3 ):  
   
 40,32 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 5 ( d'arqueta baixant 3 a unió tram 6 ):  
   
 80,65 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 6 ( d'arqueta baixant 2 a unió tram 5 ):  
   
 111,21 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 7 ( de unió tram 6 i 7 a filtre FGC ):  
   
 191,86 m2. = ∅ 110mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 8 ( de filtre FGC a dipósit d'acumulació ):  
   
 191,86 m2. = ∅ 110mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
   

� Aquests són els diàmetres mínims per als col·lectors pluvials, per estándaritzar els diàmetres, els 
col·locarem tots de 110 mm de diàmetre amb un 2% de pendent.  
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DIMENSIONAT DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUVIALS NO REUTILITZABLES 
   
   

Segons la secció 5, capítol 4, del Document Bàsic de Salubritat ( DB-HS ), del Codi Tècnic de 
l'Edificació, taula 4.9 de l'apartat 4.2.4 " Colectores de aguas pluviales "  

   
   
 Tram 9 ( d'arqueta baixant 5 a arqueta baixant 6 ):  
   
 42,86 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 10 ( d'arqueta baixant 6 a unió col·lector tram 11 ):  
   
 85,73 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 11 ( d'arqueta baixant 7 a unió tram 10 ):  
   
 90,21 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 12 ( de unió tram 10 i 11 a arqueta baixant 8 ):  
   
 175,93 m2. = ∅ 90mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 13 ( d'arqueta baixant 8 a unió sobreeixidor filtre FGC ): 
   
 223,59 m2. = ∅ 110mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 14 ( de unió tram 13 i sobreeixidor filtre FGC i dipósit a rec ): 
   
 415,45 m2. = ∅ 125mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
   

� Aquests són els diàmetres mínims per als col·lectors pluvials, com que en el nostre cas recullen 
aigües pluvials d'una coberta vegetal, és probable que transportin un mínim de sòlids, per aixó 
sobredimensionarem els col·lectors.  

   
 Els diàmetres dels trams quedaràn dimensionats de la següent manera: 
   
 Tram 9: ∅ 125mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 10: ∅ 125mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 11: ∅ 125mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 12: ∅ 125mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 13: ∅ 160mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
   
 Tram 14: ∅ 160mm (nominal) amb un 2% de pendent. 
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3.1.2. Documentació tècnica. 
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3.2.   XARXA D'AIGUA FREDA I AIGUA CALENTA SANITÀRIA. 
3.2.1. Càlculs. 
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3.2.2. Documentació tècnica. 
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3.3.   INSTAL·LACIÓ ELECTRICA. 
3.3.1. Càlculs. 
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3.3.2. Documentació tècnica. 
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3.4.   INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ. 
3.4.1. Càlculs. 
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3.4.2. Documentació tècnica. 
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3.5.   INSTAL·LACIÓ DE G.L.P. 
3.5.1. Càlculs. 
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3.5.2. Documentació tècnica. 
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3.6.   INSTAL·LACIÓ D’EXTRACCIÓ DE FUMS I VENTILACIONS 
3.6.1. Documentació tècnica. 
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