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Dimensionat de la xarxa d’evaquació d’aigües pluvials

Criteri de pel número de buneres (segons CTE)

Superfície de coberta en 
 projecció horitzontal (m²)  Nº de buneres

S < 100 2
                      100 < S < 200 3
                      200 < S < 500 4
                          S < 500 1 cada 150 m²

Dimensionat del dipòsit d'aigües pluvials
Donades les dimensions del projecte, dimensionarem el dipòsit d'aïgues
pluvials per a un consum d'aigüa de dos mesos, ja que les dimensions per un
dipòsit anual serien massa grans.

Consum aual d'aigüa per reg 225 l/m²
Superfície a regar 4186 m²

1328 m² de coberta
2858 m² d'espai lliure

Necessitat d'aigua per any 225 x 4186 = 941850 l/any

Necessitat bimensual 941850 / 6 = 156 m³

Dimensions dels dipòsit s 4,10 x 19,2 x 1 m
Dipòsit nº 1 (78 m³)
Dipòsit nº 2  (78 m³)
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SANEJAMENT

Criteris
El sistema de recollida d'aigües és separatiu. Es divideix en aigües pluvials,
grises i negres, amb un plantejament de reaprofitament d'aigües.

Aigües pluvials: es recull l'aigua de les cobertes i dels paviments 
interiors i s'emmagatzemen en un dipòsit localitzat sota l'aparcament. 
Aquesta aigua es reutilitzarà per al reg i la neteja i manteniment 
d'espais exteriors.

Aigües grises: procedeixen dels lavabos, dutxes i piques dels diversos
serveis. S'emmagatzemen en un dipòsit situat a la planta subterrània, 
es depura per treure-li restes de sabó o químics i es traspassa al 
dipòsit d'aigües pluvials.

Aguas negras: se envían a la red pública de alcantarillado.

Baixants

Es considera isohieta 50, zona pluviomètrica B, per tant, la intensitat
pluviomètrica del  lloc és de 110 mm/h. Per aquesta  intensitat, comptant que
en cap cas es serveix una superfície superior a 318 m, segons CTE cal
col·locar uns baixants de ∅110mm. Tot i que aquest diàmetre no és necessari
en tots els punts s’unifica per  facilitar  l’execució. La ventilació primària dels
baixants es  fa per conductes del mateix diàmetre.
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