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SUBMINISTRAMENT I EVACUACIÓ D’AIGUES

SUBMINISTRAMENT

La xarxa es connecta a l’escomessa del carrer, conectada a la sala tècnica 
que es situa a la planta baixa (sala de màquina disposada a la residència), 
on s’hi troben els diferents comptadors. 

En general, el conjunt només necessita subministrament d’aigua pels la-
vabos o les piques auxiliars a les aules taller. La residència és la que té més 
exigències ja que necessita producció d’ACS, tant per les dutxes com per 
les piques. També es preveu una major producció d’aigües a evacuar en 
aquesta zona.

Paral.lelament, els inodors es subministren amb aigua redistribuïda des del 
dipòsit d’aigües grises, reduïnt així el seu consum d’aigua potable.

EVACUACIÓ

Els conductes d’evacuació d’aigües es distribueixen a través dels espais des-
tinants a aquests, com el subministrament, però en aquest cas s’han de te-
nir en compte els diferents conductes que distribueixen les aigües pluvials 
de cada coberta.

Per evitar sorolls molestos, s’aillen els conductes amb PKB2 (tipus d’aïlla-
ment).

AIGÜES PLUVIALS

Com que Barcelona disposa d’un sistema separatiu que reaprofita les ai-
gües de plutja, aquests conductes anirien a para a una arqueta a l’entrada 
del conjunt, soterrat per connectar-se a la xarxa general.

Segons el CTE-HS, com que als volums no disposem de cobertes superiors a 
100m², s’hi disposaran  dues boneres, pel cas de que una es colapse. Perquè 
aquesta premisa funcione així, es dissenyen les cobertes en dues pendents, 
tenint la canaleta que les unneix una pendent mínima perquè no s’estan-
qui l’aigua. 

Així doncs s’han escollit el número de boneres següint el CTE-HS que mar-
ca que si la superfície és menor de 100m2 se’n posaran dues, entre 100m2 i 
200m2 se’n posaran 3, entre 200m2 i 300m2 se’n posaran 4.

AIGÜES GRISES

Tot i que no hi ha una gran quantitat d’aigües grises (aixetes), es considera 
oportú reconduirles cap a un dipòsit per tractar-les i poder fer-les servir a 
les  cisternes dels inodors, reduïnt així el consum d’aigua tant del centre de 
producció artística com la residència . El dipòsit es trobaria a la sala d’instal.
lacions de la planta baixa, soterrat, amb el sistema de bombes d’impulsió 
necessari per la reconduciió d’aquestes.

AIGÜES NEGRES

Les aigües negres són aquelles que baixen dels inodors i també de les pi-
ques situades a les aules taller del centre de producció artística, les cuines i 
les dels mòduls habitacionals, ja que tenim en compte que es podrien fer 
servir químics i substàncies que no es podrien considerar aptes per ser re-
conduides cap a un altre lloc.

Es dimensionen els tubs tenint en compte la quantitat d’unitats de lavabos 
que s’hi troben a les diferents plantes, reconduint-se fins a les arquetes es-
caients, on es juntarien les aigües dels lavabos de cada edifici i les aigües de 
les piques considerades d’aigues negres comentades anteriorment.

VENTILACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT 

L’edifici només requereix ventilació primària, ja que té menys de 7 plantes. 
Els baixants d’aigües redifuals sortiran 1.3m per sobre la coberta. Aquesta 
ventilació es trobarà sempre a una distància mínima de 5m d’una entrada 
d’aire pròxima (renovació o condicionament d’aire).
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