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SANEJAMENT (grises,negres i pluvials) PATRÓ D’AGREGACIÓ
e:1/100

ESQUEMA CONDUCCIÓ SANEJAMENT VERTICAL

Planta primera

Planta baixa

PLANTA COBERTA
COTA +68_+69

Norma! va de referencia (CTE_DB_HS)

Norma! va CTE_DB_HS5_Evacuació d’aigues 

Metode de càlcul Evacuació aigues Pluvials:

1_Determinació pluviométrica: Selva de mar -> Zona B -> Isoyeta 

50 -> Intensitat 110mm/h

2_Nombre de boneres a col·locar en funció de la pluviometría i 

la superfi cie de coberta. (Taula 4.6)

3_Baixants: En funció de la superfi cie en projecció horitzontal de 

coberta que recull i la pluviometría (Taula 4.8).

4_Col·lectors: En funció de la pendent del conducte, la superfi cie 

de coberta que recull i la pluviometría (Taula.4.9)

Metode de càlcul Evacuació aigues Residuals(Negres i grises):

1_Determinació del nombre d’unitats de descàrrega en funció 

del ! pus d’aparells i de l’ús, públic o privat. WC- 5UD, Renta-

mans- 2UD, Dutxes-3UD, Aiguera-6UD, Rentaplats-6UD, Renta-

dora-6UD. (Taula 4.1)

2_Baixants: En funció del nombre de plantes i del nombre de UD 

que hi descarreguin. (Taula 4.4)

3_Ramals col·lectors: En funció del pendent del conducte i el 

nombre de UD (Taula 4.5)

4._Col·lectors: En funció de la pendent del conducte i del nom-

bre de UD (Taula.4.5)

CRITERI INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

S’aplica la norma! va del CTE_DB_HS5 i s’u! litza el traçat més 

senzill posible de manera que tot el sistema pugui funcionar per 

gravetat. Cal col·locar un registre a l’inici de cada ramal, sifons a 

cada element i una arqueta sifònica de 90x90m avans de conec-

tar l’instalacio amb la xarxa pública.

Es creen 3 instal·lacions separa! ves de sanejament 

(GRISES,NEGRES,PLUVIALS):

NEGRES: Són les aigues de tots els Wc de l’hotel, són recollides i 

enviades a la xarxa pública de clavegueram(residual)

GRISES: Són les aigues que han sigut u! litzades en rentamans

,dutxes,rentadores,piscina, són aigues que amb un sistema de 

tractament poden tornar a u! lizar-se per el reg del jardí. Són 

recollides amb un dipòsit i tractades.

PLUVIALS: Són les aigues provinents de les plujes en cobertes 

i pa! s, aquestes aigues són recollides i canalitzades fi ns a un 

dipòsit on s’emagatzemen per el seu posterior ús per el reg del 

jardí.

CRITERIS DE DISSENY

XARXA VERTICAL: Mitjançant conductes de PVC fi ns a conectar amb els Col·lectors.

XARXA HORITZONTAL: Col·lectors penjats del sostre amb pendent mínim del 1%. Col-

lectors soterrats en canvi d’alineació de l’edifi ci pendent mínim 2% amb arquetes de regis-

tre cada 15 metres.

CONEXIONAT A XARXA:

Donat el gran desnivell del terreny, el punt de connexió es realitza per la part més baixa 

per evitar sistemes de bombeig i permetre el funcionament de l’instalació per gravetat.  

Punt de connexió inici carrer Clotetes. Cota de connexió: + 40.

S’afectarà la part del terreny que comunica amb l’inici del carrer de les Clotetes i l’hotel.

DIMENSIONAT INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

Baixants Col·lectors 

Pluvials 90mm Pluvials 200mm

Negres 100mm Negres 110mm

Grises   Banys i cuines habitacions 63mm Grises 160mm

               Bugaderia 90mm

               Cuina restaurant 90mm

                Vestuaris 90mm

DIMENSIONAT DIPÒSIT AIGUES PLUVIALS

Dimensionat del diposit d’aigues pluvials per emagatzemar l’aigua necesaria per dos me-

sos.

Consum:   Reg del jardí: 300l /m2 x any  Super# cie Jardí: 820m2 246000l

   Manteniment 350l/m2 x any  Super# cie: 2800m2  980000l

 TOTAL: 1226000l x any  Consum 2 mesos:205.000l

Es decideix col·locar un dipòsit de 205m3 de polie! lè d’alta denistat. soterrat i accesible 

per manteniment.

ESQUEMA CONEXIÓ XARXA PÚBLICA DE CLAVEGUERAM
e:1/1000

LLEGENDA SANEJAMENT


