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esquema de funcionament de la coberta aljub

detall de cantonada de la coberta aljub
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baixant d’aigües pluvials

conducció d’aigües pluvials per cel-ràs

baixant d’aigües grises

conducció d’aigües grises per cel-ràs

connexió tuberia-sanitari

conducció d’aigües grises al baixant

emburnal

grup de pressió (aigües pluvials)

grup de pressió (aigües grises)

petit dipòsit de control de l’aigua en coberta

 Dissenyem una instal.lació de xarxa separativa en la que recollim per una banda les aigües pluvials i per 
altra les aigües grises.
 L’edifici incorpora una gran coberta aljub que serveix com a un gran dipòsit d’aigua i ens permet aprof-
itar l’aigua de pluja en diversos usos tals com: el manteniment del jardí en coberta o l’abastiment d’aigua de les 
descàrregues dels WC.
 Els baixants de les aigües fecals connecten en vertical totes les plantes i ventilen en coberta. 
 S’ha preparat un sistema de desaigües en el pàrquing, els quals connecten amb un grup de pressió que 
farà circular l’aigua fins a l’escomesa (ja que aquesta és troba en un nivell superior). Això protegeix aquest de 
possibles inundacions.

 Propietats de la coberta ecològica aljub:

- afavoreix el medi ambient ja que reté les partícules de pol.lució i purifica l’aire
- millora la termodinàmica urbana: importació d’aire fresc i exportació de cargues d’immissió.
- es recuperen espècies autòctones
- les plantes retenen la humitat i la expulsen paulatinament a l’atmosfera
- s’assegura una total estanquitat, prolonguen la conservació de la impermeabilització i allarguen la vida 
útil de la coberta.
- s’elimina la pèrdua d’energia per la coberta
- es millora l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici.
- el manteniment es redueix al mínim
- s’estalvia aigua
- prové a l’edifici d’un dipòsit d’aigua per a usos auxiliars: reg, xarxes secundàries,…
- proporciona un estalvi energètic important
- presenta unes bones condicions per al desenvolupament de les espècies vegetals.
- constitueix una protecció passiva contra incendis.

escola tècnica superior d’arquitectura del vallèscentre comercial i cultural a la pedrera de la muntanya del castell de Dénia
pfc G-08 laia mulet gayà

introducció anàlisi lloc concepte arquitectura construcció estructura instal.lacions

maximizing the social contact


