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F O N T A N E R I A

Normativa d’aplicació:
- CTE HS-4: Subministre d’aigua
- Decret d’Ecoeficiència (21/2006, de 14 de febrer)
- Altres 

Justificació de la solució adoptada:

L’aigua freda potable, procedent de la xarxa d’abastiment pública, anirà 
destinada a les piques dels lavabos.

L’aigua reciclada no potable, procedent de les piques dels lavabos, anirà 
destinada a les descàrregues de les cisternes dels wc a través d’un di-
pòsit d’aigües grises. Tot i que quan aquesta sigui insuficient es preveu-
rà el subministrament a través de la xarxa.

La instal·lació es dissenya per garantir les condicions de subministra-
ment mínimes exigides a la taula 2.1 Caudal instantani mínim per cada 
tipus d’aparell, del CTE DB-HS4.

S’opta per disminuir la demanda d’aigua amb la incorporació dels se-
güents elements:
 · Aixetes de lavabos i aigüeres amb temporitzadores. 
 · Vàters amb doble descàrrega.
 · Reutilització de l’aigua de pluja i les aigües grises, 
 previ tractament.

Dimensionat dipòsit aigües grises:

PLANTA COBERTA                      e 1/200

UNITATS	  (n)
Coeficient	  simultaneitat: C=	  1/√n-‐1 C=	  0,38

Inodor 0,1 l/s 4 0,4 l/s Cabal	  total: Q=q·∙C Q=0,23	  l/s
Pica 0,05 l/s 4 0,2 l/s Volum	  dipòsit: V=	  Q·∙t·∙60 V=	  8,5m³

8 0,6 l/s

CABAL TOTAL	  (q)

Dimensionat del dipòsit soterrat d’acumulació d’aigües pluvials:

Es dimensiona un possible dipòsit pel consum d’aigua de reg d’un any 
i es preveu un sobreeixidor connectat a la xarxa urbana per evacuar ai-
gües si s’escau. S’han dimensionat dos dipòsits tenint en compte que 
se’n aprofiten 50l/m2 de coberta en un any.

PLANTA SOTERRANI                            e 1/200PLANTA BAIXA           e 1/75

S A N E J A M E N T

Normativa d’aplicació:
- CTE HS-5 Evacuació d’aigües
- Decret d’Ecoeficiència (21/2006, de 14 de febrer)
- Altres

Justificació de la solució adoptada:
El sistema de sanejament es basa en un sistema separatiu:

- aigües residuals (grises i negres)
- aigües pluvials

S’opta per un sistema de reaprofitament d’aigües pluvials, la qual anirà 
destinada al reg de les plantes i el subministrament a d’aigua a les bo-
ques d’incendi a través d’un dipòsit d’aigües pluvials. Tot i que quan 
aquesta sigui insuficient es preveurà el subministrament a través de la 
xarxa.

Dimensionat xarxa evacuació aigües pluvials

Dimensionat xarxa evacuació aigües residuals:
Unitats	  de	  desaigue	  (UD) Unitats TOTAL

Inodor	  (amb	  fluxòmetre) 10 8 80
Pica 2 10 20

100

Superfície	  m2 *	  factor CTE sup/bonera	  m2 boneres diametre
Coberta	  1 1196 1315,6 1	  cada	  150m2 8,8 9 Zona	  A 115 1 Ø	  75mm

Zona	  B 382 4 Ø	  90mm
Zona	  	  C 389 3 Ø	  90mm
Zona	  D 310 2 Ø	  90mm

Coberta	  2 313 344,3 200>S>500m2 4 71 Ø	  63mm

Coberta	  3 36 39,6 S<100m2 2 18 1 Ø	  50mm
Coberta	  4 36 39,6 S<100m2 2 18 1 Ø	  50mm

Règim	  pluviomètric	  de	  Sant	  Sadurní	  d'Anoia:	  110mm/h.
	  	  	  	  S'ha	  d'aplicar	  el	  factor	  de	  correcció	  de	  1,1	  a	  les	  taules

boneres

zona Superfície	  m2
Dipòsit	  1 Zona	  A 115

1/2	  Zona	  B 191
1/2	  Zona	  	  C 194,5
Coberta	  2 313
Coberta	  4 36

849,5 50 l/m2 42475 l 43m3

Dipòsit	  2 1/2	  Zona	  B 191
1/2	  Zona	  	  C 194,5

Zona	  D 310
Coberta	  4 36

731,5 50 l/m2 36575 l 37m3

Ventilació de les instal·lacions:

El projecte requereix de ventilació primària ja que es tracta d’un edifici 
de menys de 7 plantes. S’opta per un subsistema de ventil·lació amb 
vàlvules d’aireació.

Aquesta solució proporciona l’aire necessari en el moment necessari 
evitant que els tancaments hidràulics dels aparells (sifons i pots sifònics) 
es tanquin per depressió i a més a més, evita la presència d’elements 
sobresortints de la coberta ja que aquestes vàlvules es col·loquen dins 
de l’edicifici en llocs ventil·lats i accessibles com pot ser el cel-ras.


