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El sanejament del projecte es basa en un sistema separatiu d’aigües residuals 
(grises i negres) i d’aigües pluvials. Tant unes com les altres es condueixen 
directament a la xarxa de sanejament pública. Per al disseny de la xarxa de 
sanejament s’ha tingut en compte l’apartat HS 5, Evacuació d’aigües del CTE.
Segons aquest les xarxes han de complir amb les següents característiques:
- Han de disposar de tancaments hidràulics, per tal d’impedir el pas de l’aire 
contingut en ella als locals. 
- Les canonades han de tenir un traçat el més senzill possible, amb unes 
distàncies i pendents que facilitin l’evacuació dels residus i ser autonetejables.
- Les canonades han de ser accessibles pel seu manteniment i reparació.
- Es disposarà de sistemes de ventilació adequats, que permetin el 
funcionament dels tancaments hidràulics i l’evacuació de gasos mefítics. 
- La instal·lació no ha d’utilitzar-se per l’evacuació d’un altre residu que no 
siguin aigües residuals o pluvials. 

DIMENSIONAT XARXA D’EVACUACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
Al dimensionar la xarxa s’utilitza el mètode d’adjudicació d’unitats de desaigua 
-UD-. Cada aparell té assignat un nombre d’UDs que alhora de dimensionar 
els baixants i col·lectors cal tenir en compte la suma d’UDs assignats en cada 
una de les derivacions de la xarxa, en funció de les taules del CTE, s’obté el 
diàmetre dels baixants. 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
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Tabla 4.1 Uds correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
Diàmetro mínimo sifón i

 derivación individual (mm)Unidades de desagüe UD
Uso privado       Uso público

Segons l’àmbit públic o privat les unitats de desguàs es valoren com més o 
menys UDs, i segons aquestes categories públiques o privades el diàmetre 
del sifò serà un o un altre:
- Cada habitació suma 7 UDs.
- Cada habitatge suma 15 UDs.
- Els banys públics, segons la planta:
 ·PB: 74 UDs.                ·P1: 153 UDs.                ·P2 i P3: 38 UDs.

1 2 32 40
2 3 32 40

2 3 40 50
3 4 40 50

Inodoro 4 5 100 100
8 10 100 100
3 6 40 50
3 6 40 50
3 6 40 50

 

110151 181

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
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Tabla 4.4 Diámetro de bajantes según número de alturas del edificio y número de Uds
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Si sumem els UDs per baixant ens surten uns diàmetres inferiors als dels 
inodors que són de 100mm.
Així que utilitzarem uns baixants d’un diàmetre de 110mm, per tal de que 
aquests siguin iguals o més grans que els dels aparells que el formen. 
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Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del nº max. De UD y la pendiente
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El col·lector horitzontal final suma unes 1565 UDs, així doncs amb una pendent 
triada del 2% i per un nombre màxim de 1920 UDs, el col·lector tindrà un 
diàmetre de 200mm. 

DIMENSIONAT XARXA D’EVACUACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS
El nombre d’embornals depèn de la superfície de la coberta. Les reixetes seràn 
esfèriquen ja que els embornals es troben sota la capa transitable.  

 Número de sumideros 
1 cada 150 m²

Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superfície de cubierta
Superfície de cubierta en proyección horizontal(m²)

S > 500

Considerem una isohieta 50 i una intensitat pluviòmetrica B, per tant la 
intensitat pluviòmetrica de la zona serà de 110 mm/h. Adaptarem la taula a la 
nostra zona multiplicant per 1.1.
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Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para régimen pluviométrico 100 mm/h
Superfície proyectada (m²) Diámetro nominal del 

Pendiente del colector colector (mm)

Tabla 4.8 Diámetro de los bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
Superfície en proyección horizontal servida(m²) Diámetro nominal de la bajante (mm)
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Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h  
Máxima superfície de cubierta en proyección horizontal (m²) Diámetro nominal del 

Pendiente del canalón canalón (mm)
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La superfície total de coberta són 3500 m², que multiplicat per 1.1, són 3850 
m², per tant el col·lector horitzontal és de 315 mm de diámetre.

l’equipament compta amb dos tipus d’aigua canalitzada:
 -Aigua potable: ens servim directament de la xarxa pública per 
 fer-la arribar als punts de consum
 - Aigua calenta sanitària: també prové de la xarxa i és escalfada   
 gràcies a la caldera geotèrmica.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA

- Les canonades d’aigua freda i d’ACS han d’anar sempre a una distància de 4 
cm, com a mínim. Quan les canonades estan en un mateix pla vertical, l’aigua  
freda ha d’anar sempre per sota de l’aigua calenta. 
- Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que 
contingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de 
telecomunicacions, guardant sempre una distància en paral·lel d’almenys 30 
cm. 
- Les canonades d’aigua de consum humà es senyalitzaran amb els colors 
verd fosc o blau.
- Cada cambra humida anirà sectoritzada mitjançant clau de pas, tant per 
aigua freda com per aigua calenta. 
- Tots els edificis de concurrència pública han de comptar amb dispositius 
d’estalvi d’aigua en les aixetes. Els dispositius que es poden instal·lar amb 
aquest fi són: aixetes amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb 
sensors infrarojos, aixetes amb pulsador temporitzador, fluxors i claus de 
regulació abans dels punts de consum.  

INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

ESQUEMA DE PRINCIPIS

XARXA DE SUBMINISTRAMENT

XARXA DE SANEJAMENT

Conducte d’aigua freda

Conducte d’ACS

Conducte de retorn ACS

Baixant aigua freda potable

Baixant ACS

Dipòsit de pressió

Clau de presa de càrrega

Comptador

Filtre

Aixeta de comprovació

Clau de pas

Vàlvula antiretorn 

Aixeta d’aigua freda

Aixeta d’ACS

Col·lector horitzontal 
d’aigües pluvials

Canaló d’aigües pluvials

Ramals col·lectors entre aparells

Desviació de baixants pluvials

Desviació de baixants residuals

Baixant d’aigües pluvials

Col·lector horitzontal 
d’aigües residuals

Baixant d’aigües residuals

Embornal reixeta esfèrica

Sifó aigües pluvials

Sifó aigües residuals

Punt de connexió amb la xarxa. 
Aigües pluvials
Punt de connexió amb la xarxa. 
Aigües residuals

Sentit del pendent

Embornal reixeta plana

Pendent mínima en coberta
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LLEGENDA

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA (CONSULTES)

PLANTA SEGONA I TERCERA (RESIDÈNCIA)

PLANTA COBERTA (HABITATGES)

PLANTA INSTAL·LACIONS


