
_CRITERIS DE SANEJAMENT

Per dissenyar el sistema de sanejament s'ha optat per un sistema separatiu d'aigües (negres, grises i pluvials) que permeti el 
tancament del cicle de l'aigua, s'han aplicat els criteris del CTE DB HS S d'evacuació d'aigües:

- El traçat serà el més senzill possible. D'aquesta manera s'aconseguirà una circulació natural que funcioni per gravetat, i 
s'evitaran els canvis bruscos de direcció. Es garanteix un pendent del 2% en tots els reconeguts.
- Es col·locarà un registre a l'inici de cada ramal i una arqueta sifònica de 60x60 cm dins de la nostra parcel·la abans de 
connectar amb la xarxa general.

> Aigües negres: són les procedents dels WC dels habitatges, de la biblioteca i de l'escola bressol i van directament a la xarxa 
pública de clavegueram.

> Aigües grises: Són les aigües procedents de les piques de cuina i bany, rentadores, rentaplats i dutxes que després de ser 
depurades es condueixen al dipòsit situat a la planta de l'aparcament i que es distribuirà als WC dels habitatges i de la 
biblioteca. A l'escola bressol no es fa servir aquest sistema per qüestions de salubritat.

> Aigües pluvials: l'aigua de la pluja que es recull a les cobertes i a l'espai públic, es canalitza fins a un dipòsit situat també a la 
planta d'aparcament. Aquesta aigua s'utilitzarà per la neteja, el manteniment i el rec de l'espai públic.Les aigües pluvials que 
no s'aprofitin seran enviades a la xarxa d'aigües residuals i seguidament a la xarxa de clavegueram públic.La connexió entre 
les dues xarxes es realitza amb l'interposició d'un tancament hidràulic que impedeix la transmissió de gasos d'una a l'altra.

_DRENTATGE DE LA COBERTA I ESPAI PÚBLIC

El drenatge de l'espai públic es realitza mitjançant uns canals 
lineals de drenatge del tipus ACO Brickslot que que finalitzen 
al dipòsit d'aigües pluvials.

El drenatge de la coberta s'efectua tenint en compte la taula 
4.6 del CTE en la que determina el número de buneres:

S > 500 m² 1 bunera cada 150 m²

Es col·locarà paral·lel al seu baixant però no  a menys de 50cm 
de qualsevol paret o obstacle perpendicular al pla de coberta.

_DIPÒSIT D´AIGÜES PLUVIALS

Es calcula per abastar un subministrament durarnt dos 
mesos en funció dels consums necessaris. 

Consums: reg parterres 300l/m² x any
reg arbres 350l/arbre x any
neteja manteniment 350l/m² x any

Necessitat aigua > consum x sup/6
reg parterres 180x300 = 54000l
reg arbres 8x350 = 2800l
neteja manteniment 3550x350 =1172500l

TOTAL = 1180700l

1180700 litres/6mesos = 192783 (en dos mesos)
Disseny de dipòsit per 200000 litres  (200 m³= 17 x 3,90 x 3 m)

_DIPÒSIT D´AIGÜES GRISES

Es calcula els litres d´aigua a disposar durant un dia per les 
descàrregues de les cisternes. 

 (Una descàrrega són 6 litres)

Habitatges A  WC = 18 x 10 desc = 180
Habitatges B WC = 15 x 10desc = 150
Escola bressol  WC = 9 x 20 desc = 180
Biblioteca  WC = 7 x 20desc = 140

TOTAL desc = 650

650 descarregues per 6 litres = 3900 litres diàris, suposant 
una presvisió de 10 dies s´obté 39000 litres. Disseny d´un 
dipòsit per 40000 litres (40 m³= 3,50x3,90x3m)

_VENTIL·LACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT

Es considera un sistema de ventilació primària en edificis de 
menys de 7 plantes.

Prolongació dels baixants d'aigües residuals:
- cobertes transitables 2m
- cobertes no transitables 1,3m
- allunyats 6 m de preses d'aire exterior per climatització o 
ventilació

Manteniment del mateix diàmetre per baixants d'aigües 
pluvials.

_DIÀMETRE DELS BAIXANTS

Es calculen els diàmetres en funció de la taula 4.1 i 4.8 del CTE DB HS 5

Pica bany 32 mm Urinari 40 mm Rentaplats 40 mm
Dutxa 40 mm Pica cuina 40 mm Safareig 40 mm
WC 100 mm Rentadora 40 mm Diàmetre del baixant  100 mm

Diàmetre dels baixants d´aigües pluvials per un règim pluviomètrc de 100 mm/h en funció dels m² de coberta: 110 mm

Bomba d´aigua
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