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__________________________________________________________

COMPLIMENT DEL DOCUMENT BÀSIC HS. SALUBRITAT 
SECCIÓ HS5_EVACUACIÓ D’AIGÜES:
 
 El sistema utilitzat pel disseny de la xarxa de sanejament, és l’anomenat sistema 
separatiu:  les derivacions, baixants i col·lectors són independents per aigües residuals i 
pluvials..

Les aigües pluvials es dipositarán en els depòsits o aljubs del nivell -4. L’aigua provinent 
de la pluja no es considera potable ja que necessita un tractament. Així, aquesta aigua 
s’aprofitarà tant per fer nets els espais de producció tant com per aigüa dels wc o per regar 
els espais que es cregui convenients.. L’aigua pluvial tambè omplirà el depòsit dissenyat  
per als bombers en cas d’incendi.

Es requereix un sitema de bombeig e impulsió dintre de l’aljub de recollida de les pluvials per 
l’ús d’aquesta aigua . Es realitzarà una connexió amb el sistema de sanejament per el cas 
de desbordament.
Els baixants disposaran d’una ventilació primària i secundària. La primera consistirà en un 
subsistema que tindrà la funció de l’evacuació de l’aire en el baixant per evitar sobrepres-
sions i subpressions al mateix baixant durant el seu funcionament. El segon tipus de venti-
lació consisteix en un subsitema que té la funció d`evitar un excés de pressió a la part base 
del baixant (anirà paral·lelament al baixant i es connecta amb el mateix).

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVAQUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
Els diàmetres mínims dels sifons i de les derivacions individuals l’obtenim de la taula 
següent:

TIPUS D’APARELL  UNITATS DE DESGÜÀS   DERIVACIÓ 
INDIVIDUAL
__________________________________________________________
_____
LAVABO    2 UD   4o mm
DUTXA     2 UD   5o mm
BUNERA SIFÒNICA   3 UD   5o mm
RENTAVAIXELLES   6 UD   5o mm

Els diàmetres dels baixants segons l¡alçada de l’edifici i el nombre de UD els obtenim de la 
taula següent:

MÀXIM NÚMERO DE UD (per cada ramal col·lector)    
diam.BAIXANT
__________________________________________________________
6 UD        5o mm
11 UD        63 mm
21 UD        75 mm
7o UD        9o mm
181 UD        11o mm
28o UD        125 mm
112o UD        16o mm

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS
El nombre mínim de boneres que s’han de disposar a la coberta, és en funció de la super-
fícies projectada horitzontalment de la coebrta a la que serveixen:
   
SUP.DE COBERTA (m2)       Nº 
BONERES
__________________________________________________________
S  ≤ 1oo        2 unitats
1oo < S ≥ 2oo       3 unitats
2oo < S ≥ 5oo       4 unitats
S > 5oo        1 cada 15o m2

El diàmetre del baixant de pluvials s’obté en funció de la projecció de la superfície horit-
zontal de la coberta i en funció de la pendent del canaló:
(PER UN RÈGIM PLUVIOMÈTRIC DE 1oo mm/h)

En el nostre cas la pendent del canaló és del 2%. Per tant complirem amb la següent taula:

SUP.DE COBERTA (m2)     diam. BAIXANT
___________________________________________________________
65        100     mm
115        125       mm
175        150      mm
370        200  mm

FOSSA SÉPTICA 

El fet d’estar situats a Collserola ens priva de disposar de xarxa de sanejament. Per 
aquest motiu es disposa d’una fossa sèptica per al tractament primari ,de tipus anaeròbic,  
de les aigües residuals amb una fossa séptica tipus ROTHEPUR DEC. 
Aquesta  reparteix l’aigua de la fossa séptica per uns tubs
 de drenatge col.locats a les rasesmitjançant una arqueta de distribució.

ELEMENTS DEL SISTEMA

El sistema de tractament d’aigua residual és un procés a tenir en compte, i més encara quan ens 
situem a un paratge natural. El tractament de l’aigua i la seva depuració es durà a terme a partir 
dels següents elements, d’entre d’altres:

Arqueta sifònica bonera de pvc

Sistema  de depuració d’aigües residuals Depòsit de fossa sèptica de depuració
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