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INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FONTAERIA 

LLEGENDA SANEJAMENT

PLANTA BAIXA PLANTA TERCERA PLANTA QUARTAPLANTA CINQUENA

 
DADES GENERALS DE SANEJAMENT 

DADES GENERALS DE  FONTANERIALLEGENDA DELS ELEMENTS DE LA XARXA ESQUEMA GENERAL SUBMINISTRAMENT AIGUA

XARXA DE SANEJAMENT

Es realitza un sistema separatiu d’aigües pluvials i residuals però com que no es disposa encara de xarxa 

de clavegueram públic separativa, aquestes sistemes, es connectaran entre elles just abans de la conne-

xió amb la xarxa pública. 

D’altra banda cal dir, que es realitzaran dues connexions independents, una per l’edifici de l’orfebreria, i 

l’altre per la nova construcció. D’aquesta manera les distancies dels circuits són més curtes i més fàcilment 

enregistrables. 

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS

Per tal de dimensionar la xarxa d’aigües pluvials, es té en compte la normativa que dicta el CTE a l’apartat 

DB-HS5. 

- Criteri de col·locació dels embornals:

subministrament d’aigua

. Els edificis disposaran de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic previst l’aigua apta pel consum de forma soste-

nible, aportant cabals suficients pel seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud pels consums i impedint els possibles 

retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans d’estalvi i el control del cabal de l’aigua. En un futur i tal i com planteja 

el 22@, el sistema evitarà eliminar els equips individuals entre altres, per tant, l’aigua calenta ens entrarà directament a l’edifici igual 

que l’aigua freda. 

. Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característi-

ques que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA   

- El 22@ de Barcelona té una xarxa pública de distribució d’aigua freda i calenta mitjançant entramats de tubs aïllats on es distribueix 

energia tèrmica des d’una central de generació. Per contra, gestionarem l’aigua calenta des de una maquinària interior, ja que ac-

tualment la zona on es situa l’emplaçament està al límit del 22@ i encara no s’ha construït cap edifici del planejament. 

- Els tubs procedents de la xarxa pública entren a l’edifici pel terra tècnic de la planta baixa, finc arribar a un armari destinat a la ins-

tal·lació d’aigua on hi haurà el comptador general i una clau de companyia enregistrable. La maquinària de fontaneria està situada 

a les plantes superiors tal i com observem a les plantes.  

premisses de la instal·lació de les canonades

- Les canonades d’aigua freda han d’anar separades de les canonades d’aigua calenta per una distància de 4cm, com a mínim. 

- Quan hi hagin canonades d’aigua freda i calenta en un mateix pla vertical, les canonades d’aigua freda han d’anar sempre per 

sota de les canonades d’aigua calenta. 

- Es col·locarà una vàlvula de retenció sobre la canonada d’alimentació junt a la connexió amb la bateria de comptadors o després 

si disposem d’un comptador general. 

- En cada local humit, d’acord amb el reglament d’aigua, es col·locaran claus de tall per aigua freda i calenta. 

Dipòsit d’aigues 

pluvials. 

Bomba de calor

Xarxa general 22@ aigua calenta
Xarxa general 22@ aigua freda
Xarxa residual general 

planta baixa

planta primera

planta segona

planta tercera

planta quarta

DIMENSIONAT DEL DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS

L’aigua pluvial es recull de la coberta únicament en l’edifici d’obra nova, per tal de no malmetre la fo-

namentació de l’edifici existent. Aquesta aigua de recollida serà utilitzada per reg, aigua de descàrrega 

dels inodors i urinaris, i en cas d’emergència, per a les BIE’s. 

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVAQUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS (grises i negres)

Per al dimensionat de la xarxa d’aigües residuals, es té en compte la normativa que dicta el CTE a l’apar-

tat DB-HS.

Prenen la consideració que les Ud de cada aparell sanitari tenen un baixant individual, i en canvi les ai-

gües grises es sumen en el que s’aplica el diàmetre del col·lector que li correspon.  En els casos en que el 

diàmetre del conducte dimensionat sigui inferior al que requereix l’aparell, s’aplicarà automàticament un 

diàmetre superior. 

En la planta baixa, cal tenir en compte que en els punts on s’ajunten varius col·lectors de diferents àrees i 

de les que provenen dels pisos superiors, es col·loca un Pericò de Registre. 

- Diàmetre corresponent als diferents aparells sanitaris

BAIXANTS

Considerem Barcelona dintre de la zona pluviomètrica B, Isohieta 50, Intensitat pluviomètrica de 110 mm/h. 

Tenim en total 4 superfícies planes  de coberta on seguidament exposarem els m2 de cada una per poder 

extreure el diàmetres nominal dels baixants. 

BAIXANTS

COL·LECTORS, pendent 2%

INSTAL·LACIONS EN RELACIÓ A L’ESPAI

La distribució interior de l’espai és molt diàfana, per tant, els punts d’embornals es col·locaran el més pro-

pers possibles als baixants per evitar col·lectors vistos a les plantes d’oficina. En el cas de l’aparcament, els 

col·lectors sí que es podran veure i aniran penjats en el sostre quan a les plantes ho indiqui. 

Superfície de coberta en projecció horitzontal (m2)     Nº embornals

Superfície de projecció horitzontal Embornals Diàetre nominal baixant (mm)

Tipus d’aparell sanitari   diàmetre mínim sifó i derivació individual (mm)

Número unitats Ud   Tamany del col·lector horitzontal (mm)

 Superfície projectada (m2) 1%  Diàetre nominal del col·lector (mm) 

Intensitat pluviomètrica: 110mm/h (Isohieta 50, zona B)

Zona pluviomètrica: 3 

Zona eòlica: C   Grau d’exposició al vent V2

Superfície de coberta: 812,7m2

110l/s Ha x 1Ha/10.000m2 x 812,7m2 x 60s/min 20min = 15.675 litres

1 dipòsit de 16.000l = 16m3   Dimensions: 2 x 5 x 1,6m

Situat soterrat, a la zona de l’aparcament 

 S < 100        2

 Coberta PB 293,5m2         4   90

 Lavabo      32

 20      50

 Inodor      100

 24      63

 Fregader     40

 38      75

 Coberta vestíbul   293,5m    125

 100 < S < 200       3

 Coberta P2 1117m2        8   160

 Coberta orfebreria 1117m2            250

 200 < S < 500       4

 Coberta P4 276,70m2        4   90

 Coberta Oficines 519,2m2           160

  S < 500        1 cada 150m2

 Coberta P5  242,50m2       3-4   90

COL·LECTORS HORITZONTALS

Considerant la pendent del 1% de la coberta plana, segons el CTE, podem establir quines seran les dimen-

sions dels col·lectors horitzontals, segons el quadre següent: 

ESCALA 1/300

ESCALA 1/400
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VIVER D’EMPRESES I ESCOLA DE NEGOCIS AL 22@context    estratègia  emplaçament  arquitectura estructura construcció instal·lacions

PFC 22

LLEGENDA FONTANERIA

Embornal

Canal lineal de 15cm d’amplada *planta aparcament

Baixant d’aigües pluvials (ø indicat en planta)

Col·lector d’aigües pluvials

Col·lector d’aigües pluvials penjat del sostre superior

Arqueta de registre. Dimensions 40cm x 40cm

Arqueta sifònica

Comporta antiretorn

Baixant aigües residuals (ø indicat en planta)

Col·lector aigües residuals

Col·lector aigües residuals penjat del sostre superior

Arqueta de registre. Dimensions 40cm x 40cm

Arqueta sifònica

Comporta antiretorn

Arqueta connexió xarxa clavegueram

Connexió xarxa clavegueram

Pou amb bomba

Gestió d’aigües pluvials i de xarxa amb 2 bombes distribuïdores

Dipòsit d’aigües pluvials 16.000l

Xarxa comuna residual

Dipòsit de pressió 

Clau de presa

Clau de tall de subministrament

Filtre

Comptador

Aixeta de comprovació

ArComporta antiretorn

Clau de pas amb antiretorn

Vàlvula reductora de pressió

Muntant aigua freda

Punt de consum aigua freda

Conducte aigua freda

Muntant aigua calenta

Punt de consum aigua calenta

Conducte aigua calenta 

Clau de tall de subministrament ACS

Muntant aigües grises

Punt de consum aigües grises

Conducte aigües grises

Xarxa comuna de distribució d’aigua freda

PLANTA COBERTES

PLANTA PRIMERA     PLANTA SOTERRANI


