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LLEGENDA

connexió horitzontal aigües pluvials

connexió horitzontal aigües residuals

ramal aigües pluvials en fals sostre

embornal

sentit del pendent

junta estructural coberta

connexió vertical aigües residuals

junta paviment coberta

pericó sifònic registrable

connexió vertical aigües pluvials

canal aigües pluvials
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escala 1:300

SANEJAMENT PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA COBERTA/SOTACOBERTA

El sanejament de l’equipament es basa en un sistema sepa-
ratiu d’aigües residuals (grises i negres) i d’aigües plu-
vials. Les aigües grises (lavabos, dutxes, piques i renta-
plats) i negres (inodors) es condueixen directament a la 
xarxa de sanejament pública. No obstant, part de les aigües 
pluvials, recollides a la coberta que rodeja el pati de la 
biblioteca, es condueixen fi ns a un dipòsit situat a sota 
el mateix pati i es reutilitza per regar i per proveir de 
l’aigua necessaria en cas d’incendi.

DIMENSIONAT XARXA EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUAL (CTE-DB-HS5)

Per dimensionar aquesta xarxa s’utilitza el mètode 
d’adjudicació d’unitats de desaïgua (UD). Cada aparell té 
assignat un nombre d’UDs. A l’hora de dimensionar els baix-
ants i col·lectors cal tenir en compte la suma d’UDs assig-
nats en cada una de les derivacions de la xarxa, i en funció 
de les taules del CTE, s’obté el diàmetre dels baixant.

Segons la taula 4.4 del CTE, per a un edifi ci de fi ns a 3 
plantes, un baixant amb un diàmetre de 90mm abasteix 135 
UDs. Amb aquest sobredimensionat dels baixants, no serà 
necessària una ventilació secundària i ens evitarem xeme-
neies al terrat.

Segons la taula 4.5 del CTE, si es considera un pendent del 
2%, un col·lector amb un diàmetre de 125mm abasteix 480 UDs 
que és un nombre molt més gran que el total d’UDs que té 
assignat l’últim col·lector de la xarxa (380 UDs)

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

Segons la taula 4.6 del CTE, el nombre de buneres s’assignarà 
en funció de la superfície projectada horizontalment de la 
superfície de coberta.

Tenint en compte que l’edifi ci té 4034m2 de coberta, caldran, 
aproximadament, 27 punts de recollida d’aigua. No obstant, 
es tindran en compte les geometries particulars de cada pla 
de coberta a l’hora de distribuir les buneres.

Per dimensionar el diàmetre dels canalons i dels baix-
ants, cal determinar el règim d’intensitat pluviomètrica, 
en aquest cas, de la ciutat de Barcelona. Segons l’anex B, 
la intensitat pluvimètrica és de 110mm/h.

· Canalons: considerant un 1% de pendent, la màxima super-
fície de coberta que es serveix no supera els 260m2, això 
ens dóna uns canalons de 200mm de diàmetre.

· Baixants: tenint en compte que en cap cas es serveix una 
superfície superior a 318m2, caldrà col·locar baixants de 
90mm de diàmetre.

DIMENSIONAT DEL DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS

Es dimensiona  un dipòsit pel consum d’aigua per reg i per 
a les dotacions contra incendi, i es preveu un sobreeixi-
dor connectat a la xarxa urbana per evacuar l’excedent si 
s’escau.

Considerant l’àrea que s’aprofi ta per la recollida de les 
aigües pluvials és de 1220m2 i que s’aprofi ten, aproximada-
ment, 50 litres/m2 de coberta en un any, obtenim:

1200m2 x 50litres/m2 = 60000 litres = 60m3 (5x6x2m)

SUBSISTEMA DE VENTILACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

S’utilitzaran vàlvules d’airejament com a subsistema de 
ventilació de les instal·lacions. Aquest s’instal·la a 
l’inici del baixant en fals sostre i evita la instal·lació 
de xemeneies a la coberta.
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