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1_ESTRAT¨GIA 2_ESQUEMA PLANTES

2_PREDIMENSIONAT

3_ESQUEMA DE FUNCIONAMENT

Sanejament

Baixants aigües negres

Baixants aigües grises

Baixants aigües pluvials

Canaló

Arqueta registre

Arqueta general

Col•lector aigües grises

Col•lector aigües negres

Col•lector aigües pluvials

Xarxa pœblica

Dipòsit

Filtre

1_Dimensionat  sanejament aigües residuals (CTE-DB-HS 5)

Bunera

Canal encastat al paviment 

Electrobomba d’impulsió

2_Dimensionat  sanejament aigües pluvials

4_DETALLS SINGULARS 

1_Falç sostre banys 2_Embornal recollida d’aigües jardí

vegetal

Terra 

Graves

morter + sorra

Subbase de graves

de ciment

morter 

de base 

Aco sobre 

Brickslot 

Canal 

3_Bomba de reg

Extractor cuina

Barcelona
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 •  05Instal•lacions Sanejament

UD

30 75

Diàmetre mínim (mm)

10

Elements 

Torre (PS + 3)

Palau zona nord (PS + 2)

Palau zona sud (PB) 5

100Inodors

50

50

UD

10 50

Diàmetre mínim (mm)

8

Elements 

Palau zona nord+sud 13

100Inodors

50

50

Baixants (taula 4.4)

Col•lectors (taula 4.5)

Torre 

Palau zona nord 

%

2

2

2

2

Canalons i baixants (taula 4.7)

Coberta Diam. canaló Diàm. baixant

12

1

Diàm. baixant

Determinació pluviometria Barcelona: Zona B -- Isoyeta 50 -- 110 mm/h

Factor de correcció i/100: 110/100 = 1,1

Sup. x 1,1 %

1

Banys

WC amb cisterna

Rentamans 

Cuina Rentavaixelles

Aigüera

Element UD

2 40

Diàmetre mínim (mm)

5

6 50

100

6 50

WC amb cisterna

UD

24 50

Diàmetre mínim (mm)

5 100

Ramals col•lectors (taula 4.3)

Elements %

2Banys

torre)

(PB,P1 i P2 

WC amb cisterna

Banys 4 Rentamans 

(PB,P1 palau)

Cuina 

(Cafeteria)

1 Rentavaixelles

1 aigüera

1 Rentamens

WC amb cisterna

Banys 1 Rentamans 

WC amb cisterna

Banys 3 Rentamans 

(PS palau)

(PS torre)

8

5 100

5 100

5 100

6

5 100

2

2

2

2

2

2

2

2

50

2 32

40

prolongació en coberta de 1,3 m o bØ 2 m si la coberta Øs transitable. 

una amb baixant, el que igual diàmetre mateix un exigeix ens que (DBH-S5) 

plantes set de excedeix no l’edifici que ja primària, ventilació una requeriran 

negres i grises d’aigües baixants els i funcionament, de problemes menys ofereix 

qual la Øs que ja gravetat amb evacuació per ella tota planteja es instal•lació La 

                                                                                      d’instal•lacions. xarxes mØs 

incorporar coses les afavoriria tampoc rehabilitació d’una tractar-se de fet pel i 

cundiria, no que cosa elevada, molt es no expositiu centre un i biblioteca una 

són com programes de tipus aquests en subministrada d’aigua nivell el que 

ja l’edific de intern l’œs en xarxa d’aquesta reaprofitament el planteja es No 

xarxa. la màxim al optimitzar manera d’aquesta i baixants de desdoblaments 

d’evitar tal per vertical en unificats tots estan banys els que ja programa 

cada per punt un en centralitzen es negres i grises aigües les a fa que Pel 

                                                                    d’incendis. normativa la segons necessaris 

manteniment de l’espai pœblic de la propia finca com tambØ podria abastir els hidrants 

i neteja reg, al per reutilitzarà es aigua aquesta filtrada i emmagatzemada cop Un 

buida. estigui mai que garantir de tal per plogui no que i tot d’aigua mínim nivell d’un 

disposarà sempre qual el jardí, del piscina/bassa la fins canalitzaran i recolliran 

es parcela la de pœblic l’espai i cobertes les de provinents pluvials aigües Les 

                                   correctament. funcionarà que si llavors i desdoblarà es pœblics 

clavegueram de xarxa la futur un en perquŁ xarxes dues a com preveu es això, i tot 

Però œnica. una en estigui encara que cas el donar-se pot tambØ desconeixem, 

ho com actualment, que ja pœblic clavegueram de xarxa la a connectar-se 

al una en s’unificaran probablement œltimes, dues Aquestes grises. i 

negres aigües les l’altra per i pluvials, aigües les tindrem banda una per actual, 

normativa la exigeix com separatiu tipus del es d’aigües d’evacuació xarxa La 

Unitats de descàrrega dels diferents elements sanitaris(taula 4.1)

Coberta 

1 75 m2

13 30 m2

1275 m2

16 20 m2

17 42 m2

18 25 m2

19 67 m2

110

Superfície % Boneres

111 41 m2

7513 1

45

40

30

45

150

5 m2

14 140

100 5015-16-17-18

tambØ millorar el funcionament. 

(15-16-17-18) per tal de facilitar l’execució i d’aquesta manera, 

palau del torre la de el 100 a i 14) (12-13- annex l’edifici 

de el 150 a baixant el i canaló del diàmetres els S’unificaran 

1

1

4

1

1

1

1

1

1

200 < S < 500 m2

Boneres i baixants (taules 4.2.1 i 4.2.2)

4 boneres

S < 100 m2 1 bonera

50

50

50

50

50

50

63

50

90

Elements %

Col•lectors (taula 4.9)

4 i 5

Palau zona nord+sud

Palau zona nord 

2

2

Sup.

2Palau zona nord+sud+torre

Diàmetre (mm)

432

566

732

125

160

160

100 < S < 200 m2 2 boneres

12 Rentamans 

Aigües pluvials       100 mm

funcionament.

el i d’obra procØs el facilitar per 100, de diàmetres en baixants 

De la mateixa manera que en els casos anteriors, s’unificaràn els 

Aigües pluvials       100 mm

Aigües pluvials       100 mmAigües pluvials       100 mm

Aigües pluvials       100 mmAigües pluvials       100 mm

Col•lectors aigües pluvials       160 mm

i el funcionament. 

diàmetre mØs gran (100 i 150 mm) per així tambØ facilitar-ne la posta en obra 

 d’un col•lectors uns amb negres, aigües les a per 100 de i grises aigües les a 

per mm 75 de serà baixants als per escollit diàmetre el manera, D’aquesta 

Es simplificarà i s’utilitzara un diàmetre de 160 mm per a tots.

1_Planta coberta

2_Planta segona

3_Planta primera

4_Planta baixa

5_Planta soterrani

_Llegenda:

Aigües grises         75 mm

Aigües negres         75 mm

Aigües grises         75 mm

Aigües negres         75 mm

Aigües grises         75 mm

Aigües negres         75 mm

Aigües grises         75 mm

Aigües negres         75 mm

Aigües grises         75 mm

Aigües negres         75 mm

Aigües grises         75 mm

Aigües negres         75 mm

Canal aigües pluvials b = 200 mm

Col•lectors aigües grises          100 mm

Col•lectors aigües negres         150 mm

[Exclusivamente para uso acadØmico] 


