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CRITERIS DE TRAÇAT

CRITERIS PER A LA XARXA DE SANEJAMENT

S’ha seguit l’apartat del Codi Tècnic HS 5 d’evacuació d’aigües per a la 
planificació dels diferents recorreguts i els seus requeriments. Així doncs, 
disposem de tres xarxes diferents:

- Aigües residuals negres: Són totes aquelles que procedeixen dels inodors 
i que van directes a la xarxa pública de clavegueram.

- Aigües residuals grises: Són aquelles que procedeixen de les dutxes, 
cuines, lavabos i rentadores, i que es condueixen cap a un dipòsit on es 
filtraran i mitjançant un grup de pressió es reconduiran als inodors.

- Aigües pluvials: És tota l’aigua provinent de la pluja i que es recull a les 
cobertes i a l’espai públic. Aquesta aigua es condueix a un altre dipòsit i 
s’utilitzarà com a reserva d’aigua per als bombers en cas d’incendi, per als 
terres radiants, i per al rec de les zones ajardinades.

El sistema d’evacuació de les aigües funciona per gravetat i es garanteix una 
pendent del 2% en tot el seu recorregut. Les dimensiones sempre seran 
adequades al codi tècnic de la edificació  i l’accessibilitat per al seu  
manteniment serà a través de registres en els fals sostres i amb pous 
enfonsats en el terra.

Les aigües pluvials són recollides mitjançant uns pous de formigó 
prefabricats que faciliten l’accés al seu interior en cas necessari. 

Aquests pous es troben en els patis que iluminen el passadís d’accés a 
les habitacions ja que la intenció del projecte és la de baixar les aigües 
pluvials a les cobertes ajardinades i des d’aquestes últimes cap als patis 
mitjançant gàrgoles.

Aquestes gàrgoles estaran dirigides directament cap a aquests pous 
per on l’aigua serà recollida fins a la cota més baixa del terreny, on 
situarem el dipòsit de recolilda de les aigües.

D’altra banda, aquests pous també recullen l’aigua drenada amb 
connexions fins als tubs de drenatge.

DIMENSIONAT DELS DIPÒSITS

- Dipòsit aigües pluvials:

             Pluviositat anual de Girona = 767 mm
             Superfície coberta + espais ajardinats = 2380 m² + 1734 m² = 4114 m²
             Rendiment = 80%
             Considerem una acumulació de 50 l/m²

             50 l/m² x 4114 m² = 205.700 l   -   80% = 164.560 l = 164.560 m³

* En el cas de que l’aigua sobrepassés el limit del dipòsit, l’aigua es derivaria 
cap a la xarxa pública.

- Dipòsit aigües grises:

Calculem l’aigua necessària per als inodors durant dues setmanes, per tal de 
garantir que sempre hi hagi una reserva d’aigua.

Ús Nro. inodors Descàrregues diàries Litres/descàrrega

Habitacions 36 10 6

Sales hotel 6 30 6

TOTAL

2.160 l

1.080 l

3.240 l

Total litres = 3.240 l diaris x 14 dies (dues setmanes)  = 45.360 l = 45.360 m³

DRENATGE DELS ESPAIS AJARDINATS

Ja que la topografia del terreny consta d’un gran pendent, això ens ha portat a 
disposar gran quantitat de murs de contenció per tal de retindre les terres i 
poder edificar. Això significa que també s’ha tingut en compte el sistema de 
drenatge i per aquest motiu s’han disposat tubs de drenatge que pretenen 
recollir l’aigua i desviar-la cap als dipòsits d’aigües pluvials.

DIÀMETRES DELS BAIXANTS

Unitats ús privat Unitats ús públic ø Privat

Lavabo 1 2 32 mm

Bañera 3 4 40 mm

40 mm

-

100 mm

- Aigües residuals:

             - Derivacions individuals:

Inodor

Aigüera

ø Públic

4

3

5

6

100 mm

40 mm -

            -  Ramals colectors: Pendents del 2% - Màxim unitats 6 = ø 50 mm

Màxim unitats Màxim unitats/ramal Nro. plantes

10 6 fins a 3 plantes 50 mm

Diàmetre baixant

Bidet 2 3 32 mm -

            -  Baixants  colectors: 

            -  Colectors horitzontals: Pendents del 2% - Màx unitats 20 = ø 50 mm 

Aigües negres

19 11 fins a 3 plantes 63 mmAigües grises

CONNEXIÓ HORITZONTAL AIGÜES GRISES

CONNEXIÓ HORITZONTAL AIGÜES NEGRES

CONNEXIÓ HORITZONTAL AIGÜES PLUVIALS

CONECCIÓ VERTICAL AIGÜES NEGRES

CONECCIÓ VERTICAL AIGÜES GRISES

CONECCIÓ VERTICAL AIGÜES PLUVIALS

ARQUETA DE CONNEXIÓ A LA XARXA

COTA CARRER
+ 65,80

COTA CARRER
+ 64,00

COTA CARRER
+ 63,00

COTA CARRER
+ 43,00

DIPÒSIT AIGÜES
GRISES RECICLADES

DIPÒSIT AIGÜES
PLUVIALS

DIPÒSIT INCENDIS

Pous de formigó prefabricat

Dipòsits de recollida d’aigües

Ja que la topografia del terreny és amb una gran pendent i nosaltres ens 
adaptem a aquesta, decidim col·locar la recollida d’aigües a la cota més 
baixa per a que posteriorment, mitjançant grups de pressió, tornem a 
enviar les aigües cap amunt fins al punt necessari.

D’altra banda, també conseguim amb la seva posició un accés directe 
des del carrer per al seu registre.

DIPÒSITS DE RECOLLIDA D’AIGÜES
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