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19 Fontaneria i Sanejament.

Sanejament

Sanejament

Xarxa pública d’aigua potable
Clau de pas de la companyia
Clau de pas general
Clau antiretorn
Armari de comptadors
Clau de pas aigua freda
Clau de pas ACS 
Clau de pas aigua reciclada no potable
Xarxa aigua freda
Xarxa ACS
Xarxa aigua reciclada no potable
Aixeta aigua freda
Aixeta ACS
Aixeta aigua reciclada no potable
Caldera
Dipòsit acumulació aigues grises
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Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes  de UD 
Máximo número de UD, para una altura de 

bajante  de: 
Máximo número de UD, en cada ramal para 

una altura de bajante  de: 
Hasta 3 plantas  Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

Diámetro (mm) 

 05 6 6 52 01
 36 9 11 83 91

27 53 21 13 75 
135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 
2.200 3.600 1.680 600 200 
3.800 5.600 2.500 1.000 250 
6.000 9.240 4.320 1.650 315  

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores  horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adop-
tada 

Máximo número de UD 
Pendiente 

 % 4 % 2 % 1
Diámetro (mm) 

 05 52 02 -
 36 92 42 -
 57 75 83 -
 09 061 031 69
 011 283 123 462
 521 085 084 093
 061 003 . 1 650 . 1 088
 002 003 . 2 029 . 1 006 . 1
 052 002 . 4 005 . 3 009 . 2
 513 092 . 8 029 . 6 017 . 5
 053 000 . 21 000 . 01 003 . 8
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El sistema de fontaneria compta amb dos tipus d’aigües:

- L’aigua freda potable, procedent de la xarxa de subministrament públic, que anirà destinada a les piques dels 
lavabos i de les cuines.

- L’aigua reciclada no potable, procedent de les piques dels lavabos, anirà dstinada a les descàrregues de les 
cisternes dels wc a través d’un dipòsit d’aigües grises prèviament tractades. Per si és insuficient, es preveurà el 
subministrament a través de la xarxa pública. 

Llegenda

Aigües pluvials

Dimensionat xarxa d’evacuació de les aigües pluvials
L’aigua que cau sobre la coberta dels tallers i hivernacles es recull 
separadament de les parts exteriors i es condueix a uns dipòsits 
que serviran tant per regar les plantes com per l’ús que se li vulgui 
donar. A l’hora de calcular, però es comptarà tota la superfície de 
coberta, per assegurar que si en un cas puntual els dipòsits estan 
plens, la coberta sigui capaç de desaiguar tota l’aigua.
Superfície total de la coberta =  381,5 m² i 1012,2 m²
A la coberta de sobre l’antiga Nau Ivanow, al tenir una superfície 
<500m², només caldran 4 buneres i a la coberta del nou edifici la 
superfície és major que 500m², caldrà, com a mínim, una bunera 
cada 150m², és a dir, 7 punts
de desaigüe.

Per dimensionar el diàmetre  els baixants, es determina el 
règim d’intensitat pluviomètrica, en aquest cas a Barcelona, on 
aquest és de 110mm/h, per tant s’ha d’aplicar el factor de 
correcció 1,1 a les taules.
Considerant un 2% de pendent i tenint en compte que la superfí-
cie de coberta més gran a servir és de 1012,2 m² (1113, 42 m² 
aplicant el factor) :
La coberta més gran a servir dels tallers fa 34,5m² (37,95 m² apli-
cant el factor)

Dimensionat del dipòsit d’aigües pluvials soterrat
Es dimensiona un dipòsit per reg d’un any i es preveu un sobreeixidior connectat a la xarxa urbana per evacuar 
l’excedent d’aigua, si s’escau.
Tenint en compte que el conjunt compta amb 1393,7m² de coberta i se n’aprofiten aprox. 50l/m² de coberta a 
l‘any, obtenim 69.685 litres reaprofitables, aproximadament 70 m3 de dipòsit.

Ventilació de les instal·lacions
Es disposen subsistemes de ventilacióa la xarxa d’aigües residuals. Com que es tracta d’un edifici inferior a 7 
plantes només caldrà ventilació primària.

Xarxa de subministrament 

El sistema de sanejament es basa en un sistema separatiu:

- Aigües residuals (grises i negres)
- Aigües pluvials
Les dues xarxes es condueixen directament a la xarxa unitària de sanejament públic.

Dimensionat xarxa evacuació aigües residuals
Unitats de descàrrega: 112UD (54 wc amb fluxòmetre) + 54 lavabos + 4 dutxes 
El diàmetre mínim d’un sifó i derivació individual d’un wc d’ús públic es de 100mm.

Planta soterrani
Sala d’assaig

wc (x11)

piques (x10)

Camerinos
wc (x1)

piques (x1)

dutxes (x1)

Planta Baixa
Sala Polivalent

wc (x11)

piques (x10)

Bar
wc (x7)

piques (x9)

Camerinos
wc (x1)

piques (x1)

dutxes (x1)

Planta Primera
Sala Polivalent

wc (x10)

piques (x7)

Sala exposicions
wc (x2)

piques (x2)

Camerinos
wc (x1)

piques (x1)

dutxes (x1)

Planta Segona

Planta Tercera

Gestió
wc (x2)

piques (x4)

Àrea tècnica
wc (x1)

piques (x1)

Tallers

Aigües negres

clarificador

wc (x7)

piques (x8)

dutxes (x1)

 
Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales  para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

2 ) Diámetro nominal de la   bajante  (mm) 
 05 56
 36 311
 57 771
 09 813
 011 085
 521 508
 061 445 . 1
 002 007 . 2

061445.1

0556

011085

Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la supe
2  so r ed imus  ed  o r emúN )

 2 001  <  S
100� S < 200 3 
200 � S < 500 4 

m 051  ada c  1 005  >  S 2 m051adac1005>S 2
200 � S < 500 4
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134 110 
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Planta Coberta 1/200

Planta Tercera 1/200

Planta Coberta 1 1/200

Planta Segona 1/200

Planta Baixa 1/200

Planta Soterrani 1/200


