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DIMENSIONAT DE LA XARXA DE SANEJAMENT
Segons CTE-DB-HS Evacuació d’aigües

Determinació de pluviometria:

Sant Sadurní d’Anoia:  Isoyeta 50
Intensitat pluviomètrica:  110 mm/h

El nombre de buneres que cal col·locar variarà en funció de la su-
perfície de coberta servida, segons taula 4.6
La quantitat de buneres respon al següent criteri:
 s<100 m²   2 buneres
 100 m²< s < 200 m²  3 buneres
 200 m²< s < 500 m²  4 buneres
 s < 500 m²   1 bunera cada 150 m²

Distribució de buneres:
· No es poden col·locar buneres a menys de 50 cm de qualsevol 
paret o obstacle perpendicular al pla de coberta.
· La bunera es col·locarà en paral·lel al seu corresponent baixant 
de recollida d’aigües pluvials. 

En aquest cas, s’ha escollit un sistema de recollida d’aigües plu-
vials lineal que consta de canals de recollida i evacuació.
El diàmetre nominal del canal d’evacuació d’aigües pluvials, per 
a una intensitat pluviomètrica de 110 mm/h s’obté a partir de la 
taula 4.2.2
S’ha escollit una secció rectangular pel canal, així doncs la seva 
capacitat prevista haurà de ser majorada un 10%, segons la taula.

Els baixants  que cal col·locar també varia en funció de la pluvio-
metria i de la superfície de projecció horitzontal de coberta a ser-
vir, segons taula 4.8

Les dimensions del col·lector de recollida d’aigües pluvials varia 
en funció de la pendent del conducte, la superfície de cober-
ta que recull i la pluviometria. S’ha triat un pendent del 2% en 
aquests casos.
En previsió de que el col·lector serà de Ø 90 mm, es podria optar 
per col·locar els baixants del mateix diàmetre per facilitar la seva 
unió. En tot cas, el col·lector haurà de tenir un diàmetre mínim 
igual al dels baixants.
Tot i complint el CTE podria donar-se el cas que els dimensiona-
ments de la xarxa de sanejament a la pràctica quedes curta.

Aigües residuals   

Nombre d’unitats per descàrrega en funció del tipus d’aparell i de 
l’ús en aquest cas públic:
 WC  5UD
 Rentamans 2UD
 Urinari  2UD

Els baixants varien segons el nombre de plantes i UD que hi des-
carreguen, segons la taula 4.4
També els col·lectors variaran en funció del pendent i del nombre 
de UD que hi descarreguin, segons taula 4.5.  
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