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Possessió de Ca Na Marca

Instal·lacions . SANEJAMENT

SECCIÓ DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS E: 1/50

SISTEMA D’ACUMULACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS PER A REG

PLANTA DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS E: 1/50

 



 


           


 




 
 

  
  

 

 


       




 










   




    
    
    
    
    



 


 

 

  



  





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


           


 




 
 

  
  

 

 


       




 










   




    
    
    
    
    



 


 

 

  



  





 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONAT DE LA RED D’EVAQUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

Es pren com a criteri per a la ubicació i nombre d’embornals de coberta i els canalons, 
el CTE DB HS-5 Evacuación de aguas. Específicament les taules 4.6 i 4.7:

Dipòsit soterrat d’aigües pluvials per al reg de les cobertes ajardinades i de les zones 
comuns exteriors del conjunt. Es disposa d’un dipòsit de 20 m3. Es dimensiona perque 
pugui recollir la pluviometria de la mitad del mes més plujos.

S’incorpora un punt de servei a la red de fontaneria per poder mantenir uns minims 
d’aigua en cas de manca de  plujes.

PLANTA FONAMENTACIÓ E: 1/200

PLANTA BAIXA E: 1/200

LLEGENDA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I EVAQUACIÓ D’AGÜES





















 






















