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3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

3.1 Aigües pluvials 

La instal·lació de recollida d’aigües pluvials s’ha de realitzar tota nova, ja que amb el canvi 

de coberta i l’eliminació de tots els baixants, que son de fibrociment, queda completament 

eliminada. La nova instal·lació es realitzarà amb PVC. 

3.1.1 Distribució de la coberta

Coberta plana 

A1= 36’00m2 

A2= 28’80m2 

A3= 32’40m2 

Coberta inclinada 

A4=A5= 121’50m2 

A6=A7= A8=A9= 63’57m2 

3.1.2 Caneló

Per calcular el diàmetre nominal del canaló, necessitem la superfície de la coberta a la que 

serveix, que serà majorada en funció de la intensitat pluviomètrica de la zona. El nostre 

factor de majoració és 1’1. Amb aquesta dada podem mirar les taules del CTE i buscar el 

diàmetre i pendent necessaris. 

C4 i C5= 121’50 x 1’1= 133’65m2 --- 125mm amb pendent 4% 

C6, C7, C8 i C9= 62’57 x 1’1= 68’83m2 --- 125mm amb una pendent del 1% 

S’ha escollit variar les pendents i agafar el mateix diàmetre en els dos canalons per facilitar 

l’execució. 

3.1.3 Baixants

Un altre cop s’ha de comparar la superfície total, amb el factor de majoració corresponent 

segons la zona pluviomètrica, amb unes taules donades pel Codi Tècnic. Un cop feta la 

comparativa, es dona el diàmetre nominal que han de tenir els baixants. 

En el cas del canalons C8 i C9, el baixant que ha de connectar amb ells ha de tenir un 

diàmetre de 63mm, i pel que fa als canalons C4 i C5, els baixants han de tenir unes 
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dimensions mínimes de 75mm. Ambdós casos s’ha optat per escollir baixants de 90mm, ja 

que mides inferiors a aquesta no son gaire recomanables perquè poden ocasionar 

freqüentment problemes d’obturació. 

Pel que fa als baixants B1 i B3, rebran l’aigua de la seva part corresponent de coberta 

plana i també s’hi connectaran dos canalons procedents de la coberta inclinada, els C6 i 

C7. Seguint les taules del CTE, el diàmetre nominal del baixant ha de ser de 63mm, però 

com en els casos anteriors s’ha decidit escollir un diàmetre de 90mm per evitar incidents. 

Per últim, el baixant B2, dona servei a una petita coberta i també majorarem la seva 

dimensió perquè no es pugui obturar amb facilitat, realitzant el baixant també de 90mm. 

3.2 Aigües residuals 

Com en el cas de la instal·lació anterior, la zona afectada per l’enderroc, conté tota la 

instal·lació d’evacuació de les aigües residuals, per tant aquesta es realitzarà tota nova 

amb canals de PVC. 

3.2.1 Unitats de desaigua

Per a cada aparell sanitari tenim unes unitats de desaigua assignades, que ens serveixen 

per poder calcular el diàmetre dels tubs de sanejament que s’han de connectar a ells. La 

part de la taula que ens afecta pels nostres càlculs és la següent: 

P1: 

 WC  2 x 5 =  10 

 Lavabo 1 x 2 =  5 

 Total   12 UD 

P2: 

 WC  3 x 5 =  15 

 Lavabo 2 x 2 =  4 

 Dutxa  2 x 3 =  6 

 Total   25 UD 

P3: 

 WC  7 x 5 =  35 

 Lavabo 3 x 2 =  6 

 Total   41 UD 

Total en les tres plantes 78UD 

Aparell UD Ф mín 

WC 5 100 

Lavabo 2 40 

Dutxa 3 50 
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3.2.2 Baixants

Per taules es pot veure que el diàmetre mínim que necessitem per connectar en un inodor, 

110 Ф, ens permet fins a 360 UD, per tant tenim que amb un sol baixant ja podem cobrir les 

aigües residuals de les tres plantes. 

3.2.3 Ramals col·lectors

Els ramals col·lectors que discorreran en horitzontal pels cel rasos, seran de 110mm si han 

de servir a un inodor, o de 50mm si no n’hi ha cap. En els dos casos els ramals tindran una 

pendent del 2%. 

3.2.4 Col·lector horitzontal

Aquest col·lector s’ha de dimensionar perquè funcioni a mitja secció i no pot disminuir la 

secció respecte els baixants que hi arribin. Un col·lector horitzontal de 110mm pot recollir 

264UD amb una pendent del 1%, més que suficient pel nostre cas. 

 

 


