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Canal prefabricat de polipropilè amb reixa de malla d’acer galvanitzat
Col·lector d’aigües grises per sota de forjat
Conductor d’aigües grises fins a dipòsit o xarxa general

Canal prefabricat de polipropilè amb reixa de malla d’acer galvanitzat
Col·lector d’aigües negres per sota de forjat
Conductor d’aigües negres fins a xarxa general

Línia de canvi de pendent / rasant
Conductor d’aigües pluvials fins a dipòsit o xarxa general
Bonera de PVC amb sifó
Indica pendent i direcció de l’escorrentia

Llegenda
Aigües grises

Aigües negres

Aigües negres

Instal·lació de Sanejament 151/200

1/400

10 mN

Sanejament, Drenatge i Evaquació
Per al projecte, es dissenya una xarxa separativa d’aigües pluvials, grises i 
negres, mirant de reaprofitar d’alguna manera les pluvials i grisis col·laborant així 
amb l’estalvi d’aigua.

Aigües pluvials

L’estratègia és utilitzar buneres per a la coberta plana de l’edifici i a les diferents 
terrasses. Segons la normativa del CTE, el nostre edifici precisarà d’una bunera 
cada 150m² però, per facilitat constructiva i per a evitar geometries complicades, 
s’ha optat per posar-ne més de les necessàries. L’aigua recollida per aquestes 
serà canalitzada pel fals sostre de la planta inferior fins el baixant més proper i, 
des d’aquí, fins al dipòsit d’aigües grises i pluvials situat a la planta soterrani.

Aigües grises

Les aigües grises generades a l’edifici són les provinents dels diferents lavabos 
a cada planta. Aquestes aigües (les dels lavabos a la peça nord) són recollides 
i canalitzades fins el dipòsit que es troba a la planta soterrani. Aquí són filtrades 
i redistribuïdes a la xarxa d’incendis i reg estalviant així en el consum d’aigua. 
Aquest dipòsit, de totes maneres, consta de subministre d’aigua de la xarxa 
general per si la quantitat d’aigua provinent de la xarxa d’aigües grises és 
insuficient.

Aigües negres

La xarxa d’aigües negres segueix el mateix esquema que el d’aigües grises però 
enlloc d’anar a buscar el dipòsit d’aigües grises i pluvials, va a buscar la xarxa 
general de clavegueram.

La xarxa de recollida de les diferents aigües de la peça sud, a l’estar molt 
allunyada de la nord, és més fàcil dirigir-la cap a la xarxa de clavegueram que 
passa pel carrer menor de Sarrià
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