
42
PFC Gener 2013 _ Marina Fernández Bravo _ tribunal nº3  tutora: Núria Sabaté _ escola técnica superior d’arquitectura del vallèsINSTAL·LACIONS

instal·lació de recollida i tractament d’aigües pluvials i residuals

ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓARQUITECTURAINTRODUCCIÓ
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CRITERIS GENERALS DE SANEJAMENT

EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

Els critèris generals de sanejament es regularàn en funció del compliment bàsic del CTE DB-HS-5.  A con  nuació 
es descriuen els criteris que es consideraran en el projecte:

- Es disposarà d’un sistema separa  u d’aigues pluvials i aigües residuals (negres i grises). Amb un sistema de 
fi ltres i dipòsits en planta soterrani que perme  n la seva reu  lització.

- Els col·lectors de la xarxa d’aigües pluvials i la d’aigües residuals es man  ndràn independents. 

- El sistema d’evaquació de les aigües funcionarà per gravetat i es garan  rà una pendent del 2% en tot el seu 
recorregut. Les dimensions sempre seràn les adequades per al compliment del codi tècnic de la edifi cació i es 
garan  rà l’accessibiltat per al seu manteniment mitjançant registres en els fals sostres i amb pous enfonsats 
en el terra.

- Es procurarà que el sistema d’evacuació sigui el més silenciós possible, per fer-ho els tubs d’evacuació  seràn 
corrugats a les zones d’impacte, per reduir el soroll de les oscil·lacions dins del conducte.

- Al fi nal dels baixants es col·locaràn colzes de pressió. El diàmetre dels baixants serà de Ø75mm per a aigües 
pluvials, Ø110mm per a aigües residuals negres i grises.

- La recollida d’aigua pluvials es faràn amb el sistema ACO brickslot de 
canal lineal amb pendent per a cobertes planes, terrasses i interiors. I 
amb canals tradicionals per a la coberta inclinada.

CARACTERÍSTIQUES BAIXANTS D’AIGUES PLUVIALS 
Aigua provinent de la pluja que es recull a les cobertes i terrasses i  que es condueixen al dipòsit col·locat a 
l’aparcament  i s’u  litzarà com a reserva d’aigua pels bombers en cas d’incendi i per regar les zones ajardinades 
comuns.

Situació: Barcelona     Zona = B
      Isoieta = 50
      Intensitat pluviométrica = 110mm/h

1. Punts d’evacuació _ Segons la taula 4.6 del CTE es determina el número de boneres a col·locar en funció 
de la super  cie total en projecció horitzontal de la coberta i terrasses.

Sup. total coberta inclinada =    526,30 m2 →    5 boneres 
(super  cie > 500 m2  = 1 bonera cada 150 m2)
Sup. total coberta plana escola bressol =  334,65 m2 →    4 boneres 
(200 m2 ≤  super  cie < 500 m2)
Sup. total terrassa PSC =    238,30 m2 →    4 boneres 
(200 m2 ≤  super  cie < 500 m2)
Sup. total terrassa P5 =      84,25 m2 →    2 boneres 
(super  cie < 100 m2)
Sup. total zona comú PB =    227,90 m2 →    4 boneres 
(200 m2 ≤  super  cie < 500 m2)

2. Diàmetre dels baixants i col·lectors _ Segons les taules 4.9 i 4.9 del CTE, els Ø necessàris per a la recollida 
d’aigües pluvials:

Ø Baixant =      63 mm 
per una super  cie en projecció horitzontal màxima de 113 m2 per bonera
Ø Col·lector =    125 mm 
amb una pendent del 2% 

3. Dipòsit de recollida i tractament d’aigües pluvials:
El dipòsit de recollida es dimensionarà segons la necessitat de reg de la zona ajardinada i de la reserva 
d’aigua necessària que dictaminin els bombers. 
El dipòsit disposarà  d’un sobreeixidor quan aquest sobrepassi el límit de dipòsit que es derivarà cap a la 
xarxa pública de clavagueram.

CARACTERÍSTIQUES BAIXANTS D’AIGUES RESIDUALS 
Aigua procedent de inodors, dutxes, cuines, banys i rentadores  que aniràn directament a la xarxa pública de 
clavagueram.  

1. Taula de diàmetres segons  pus d’aparell per a ús privat /públic (més exigent)
Rentamans    40 mm   Rentaplats 50 mm 
Vàter   110 mm   Aigüera cuina 50 mm 
Dutxa    50 mm   Rentadora 50 mm

2. Diàmetre dels baixants i col·lectors _ Segons les taules 4.4 i 4.5 del CTE, els Ø necessàris per a la recollida 
d’aigües residuals:

Ø Baixant i col·lector =    75 mm  amb pendent 2%
edifi ci de més de 3 plantes

3. Els baixants han de disposar de subsistemes de ven  lació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la d’aigües 
pluvials. S’u  litzaràn sistemes de ven  lació primàris amb vàlvules d’airejament. Aquests conductes s’hauràn 
d’allargar 1,50m per sobre de la coberta.
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