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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

INSTAL·LACIONS. SANEJAMENT

PLANTA BAIXA

PLANTA 1

PLANTA COBERTA

PLANTA 2, 3 I 4

PLANTA APARCAMENT

CRITERIS GENÈRICS DE TRAÇAT

S’ha tingut en compte l’apartat del Codi Tècnic  HS5 d’evacuació d’aigües. Tenim tres xarxes:

· Aigües residuals negres: procedents dels inodors i que van directes a la xarxa pública de clavagueram.
 
· Aigües residuals grises: prodents de les dutxes, lavabos i rentadores i que es condueixen cap a un dipòsit a la planta soterrani, 
on es filtraran i mitjançant un grup de pressió es reconuiràn als inodors.
 
· Aigua pluvial: aigua que es recull a les cobertes i a l’espai públic. Es condueix a un altre dipòsit a la planta soterrani i s’utilitza 
com a reserva d’aigua per als bombers en cas d’incendi, per als terres radiants i per a la neteja de l’espai públic.
 
Entre els habitatges i els sòcols d’equipaments disposem d’un forjat tècnic registrable per al pas de les instal·lacions. En aquest 
cas ens serveix per a poder recollir tots els baixants provinents de les plantes d’habitatge i de la coberta i fer-los baixar fins abaix 
per un sol punt, sense tenir que creuar la biblioteca o altres espais.

El sistema d’evacuació de les aigües funciona per gravetat i es garanteix una pendent del 2% en tots els recorreguts de saneja-
ment amb les dimensions adequades i l’accessibilitat per manteniment amb registres pel fals sostre. Es col.locarà un registre a 
l’inici de cada ramal, una arqueta de registre en aportacions d’un cabal important, cada 25-30 m. màxim i una arqueta sifònica de 
0,90x0,90m abans de connectar amb el col.lector general de la xarxa municipal.

DIMENSIONAT DELS DIPÒSITS

· Dipòsit aigües pluvials:

 Pluviositat anual de Barcelona = 600 mm
 Superfície coberta + espai públic = 2214 + 3428 = 5642 m²
 Rendiment = 80% 
 Considerem una acumulació de 50 l/m²
 
 50 x 5642 = 282.100 l.     80% = 225.680 l. = 225,68 m³  , en superfície, aprox. 100 m².
 
 Quan l’aigua sobrepassi el límit , es derivarà cap a la xarxa pública. 
 
· Dipòsit aigües grises:

Es calcula a partir de l’aigua necessària per als inodors durant dues setmanes, per garantir que sempre hi hagi una 
reserva d’aigua.

Ús Nro. Inodors Descàrregues diàries Litres per descàrrega

Habitatges 30 10 6 1.800 l.
Biblioteca 18 30 6 3.240 l.
E. Bressol 13 30 6 2.340 l.

TOTAL 7.380 l.
 
 7.380 l. diaris x 14 dies = 103.320 l. = 103,32 m³, en superfície aprox. 50 m².

DRENATGE DE L’ESPAI PÚBLIC

El drenatge de l’àrea de l’espai públic es realitza de mateixa manera que el de les cobertes, mitjançant unes pendents definides 
que condueixen l’aigua al dipòsit d’aigües pluvials. Considerant el pendent dels carrers paralels ( Villaroel un 4% i Casanova un 
2%), en el nostre espai públic es fragmenta aquesta pendent, creant àrees de pendent d’entre el 1 i el 4%, fragmentades per espais 
pràcticament plans a les zones d’accés als edificis. 

Diàmetres dels baixants

· Aigües residuals:

segons CTE Unitats ús privat Unitats ús públic Ø privat Ø públic
Lavabo 1 2 32 mm 40 mm
Dutxa 2 3 40 mm
Inodor 4 5 100 mm 100 mm
Rentavaixelles / rentadora 3 6 40 mm

· Aigües pluvials:

Cobertes Superfície (m2) Pendent Boneres segons CTE Ø segons CTE
Habitatges Bloc 1 362,97 2% 4 110
Habitatges Bloc 2 362,97 2% 4 110
Terrassa habitatges 116,55 2% 3 75
Biblioteca 1 362,97 2% 4 110
Biblioteca 2 239,75 2% 4 90
Terrassa biblioteca 116,55 2% 3 75
Escola Bressol 1 239,75 2% 4 90
Escola Bressol 2 177,39 2% 3 75
Escola Bressol 3 177,39 2% 3 75


