
SANEJAMENT

El sanejament de l’equipament es basa en un sistema separatiu d’aigües 
residuals (grises i negres) i d’aigües pluvials. Les aigües grises (lavabos, du-
txes, piques i rentaplats) i negres (inodors) es condueixen directament a la 
xarxa de sanejament pública. No obstant, part de les aigües pluvials, recol-
lides a la coberta, i recollides en l’espai públic, es condueix fins a un dipòsit 
i es reutilitza per regar i proveir de l’aigua necessaria en cas d’incendi.

DIMENSIONAT XARXA EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS (CTE-DB-HS5)
Alhora de dimensionar la xarxa s’utilitza el mètode d’adjudicació d’unitats 
de desaigua –UD-. Cada aparell té assignat un nombre d’UDs que alhora 
de dimensionar els baixants i col•lectors cal tenir en compte la suma 
d’UDs assignats en cada una de les derivacions de la xarxa, i en funció de 
les taules del CTE, s’obté el diàmetre dels baixants.

Veient la taula 4.4 del CTE, per a un edifici de fins a 3 plantes, un baixant 
amb un diametre de 90mm abasteix 135 UDs, i per a més de 3 plantes 
arribarà fins a 280 UDs. Amb aquest sobredimesionat dels baixant no será 
necessari una ventilació secundaria i ens evitarem xemeneies al terrat.

Si mirem la taula 4.5 del CTE i considerem un pendent del 2%, un 
col•lector amb un diametre de 90mm abasteix 130 UDs que es un nombré 
més gran del total d’UDs que tenen assignats els ultims col•lectors de la 
xarxa.

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS
Mirant la taula 4.6 del CTE veiem que el nombre de boneres s’assignarà en 
funció de la superficie projectada  horitzontalment de la superficie de la 
coberta.

Tenin en compte que l’edifici consta de set cobertes de diferent magnitud 
cada una, es necessitaran 20 punts de recollida d’aigua, on es tindra en 
compte la geometría particular de cada una.
Per dimensionar el diametre dels canalons i baixants, cal determinar el 
règim d’intesistat de pluja, en aquest cas, de la ciutat de Cuenca. Segons 
l’anex B és de 90 mm/h.

-Canalons:  considerant un 2% de pendent, la máxima superficie de cober-
ta que es serveix no supera els 150m2, això ens dóna uns canelons de 
200mm de diametre.

-Baixants:  tenint en compte que en cap cas servim una superficie superior 
a 120m2, caldrà col•locar baixants de 75mm de diametre.

-Col•lctors: tenint en compte que la superficie máxima a servir és de 
190m2, caldrà un col•lector de 110mm de diametre

DIMENSIONAT DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS
Es requereix un dipòsit pel consum d’aigua per reg i per a les dotacions 
contra incendi, i es preveu un sobreeixidor connectat a la xarxa urbana per 
evacuar l’excedent si s’escau. Aixi com una alimentació d’aigua per si s’en 
necesita.

L’àrea que aprofitem  per a la recollida d’aigües pluvials es de 1500m2 i 
que s’aprofiten, aproximadament 50l/m2 en un any.

1500m2 x 50 l/m2 = 75000m2 = 75 m3 (5 x 5 x 3m)
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