
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS

XARXA EVACUACIÓ (AIGÜES GRISES I NEGRES)

XARXA PLUVIALS

El municipi de Barcelona es troba a la zoma pluviomŁtrica B, per tant:

segons l’annex B del CTE.

El diàmetre Øs determinat per el rŁgim d’intensitat pluviomŁtrica 

- BAIXANTS:

4.6 del CTE s’obtØ una bunera per un màxim de 150m2.

Segons la superfície horitzontal projectada a coberta i segons la taula 

- NOMBRE DE BUNERES:

cas de necessitat d’evacuar aquestes aigües.

periòdiques. S’ubicarà un sobreeixidor connectat a la xarxa urbana en 

Es dimensiona un dipòsit per al consum d’aigua de reg i netejes 

- DIPÒSITS D’AIGÜES PLUVIALS

SUBMINISTRAMENT AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA

11300l/dia x 365dies = 4124500 l/any

50l/dia x 226pers (176malalts+50personal) = 11300l/dia

emmagatzemades a un dipòsit.

baixa, per a ser reconduides a un dipòsit a planta -2 i 

Pel que fa a les aigües pluvials, són recollides a coberta i planta 

sanejament pœblica.

Les negres, provinents dels inodors, són conduides a la xarxa de 

reutilitzaran per a les cisternes.

Les aigües grises, provinents de lavabos, dutxes, etc es 

d’aigües residuals i aigües pluvials.

El sanejament de l’equipament es basa en un sistema separatiu 

necessiti.

travØs dels nivells i distribuint-se per els espais on es 

d’instal•lacions, els quals trasladaran aquest aigua a 

superior, on es ramifica buscant els altres patis 

descendeix des de coberta fins a la planta residŁncia 

L’ACS generada a coberta pel sistema de tubs es 

inclinats i canals

Desaiguament de coberta mitjançant dos plans 

Circuit solar tancat

Caldera

Intercanviador de calor

Tubs de buit

Distribució ACS

Retorn ACS

Canonada aigua freda potable

Canonada aigua pluvial

Clau de pas

Clau de pas

Comptadors generals

pluvials

dipòsit aigües

mitjançant tubs de buit.

- AIGUA CALENTA SANITÀRIA: Està formada per un sistema de caldera de gas, amb aportació de calor 

Pot comptar amb una arribada independent si la demanda fos superior al que pot aportar la xarxa existent.

- AIGUA FREDA SANITÀRIA: aquesta arriba des de la xarxa de distribució interna de l’hospital del mar.

El sistema d’aportació d’aigua compta amb dues tipologies:

Eacs solar = 221851,7x 0,55 = 122018 kwh/any

Eacs solar = Eacs x Cs; on Cs Øs la contribució solar mínima.

8-Demanda energŁtica anual amb energia solar

d: Densitat de l�aigua (1kg/litre)

ï»¿Ce: Calor especˆ›ï‹� c de lâ��aigua (0,00163 Kw

segons CTE a partir UNE 94002-2005)

ï»¿â��T= T acs â�� T xarxa (T acs ˆ's igual a 60 ´°C segons CTE i Decret dâ��Ecoeï‹� ciˆ¤n

d�aigua potable.

ï»¿â��T: Salt tˆ¤rmic entre la temperatura dâ��acumulaciˆ‡ de lâ��aigua solar i la temperatur

ï»¿Da: Demanda anual dâ��ACS a 60 ´°C de lâ��ediï‹� ci en 

ï»¿Eacs: Demanda energˆ¤tica anual dâ��ACS de lâ��ediï‹� ci 

on:

Eacs= 4124500 x (60-13,75) x 0,001163 x 1 = 221851,7 KWh/any

ï»¿Eacs = Da x â��T x Ce x˛·; on â��T = Tacs â

xarxa:

La demanda anual es calcula en funció del consum d’aigua i de salt tŁrmic entre l’aigua utilitzada i el de la 

Segons decret ecoeficiŁncia s’ha de garantir un 55% d’aquest consum amb energies renovables.

El volum d’acumulació s’haurà de situar entre els dos valors, obtenint un valor mig de 24300 litres

V < A x 180 = 180m2 x 180 = 32400 litres

V > A x 90 = 180m2 x 90 = 16200 litres

solar (litres)

A- la suma de les àrees dels captadors (m2), V- el volum del dipòsit d�acumulació

90 < V/A <180 on:

norma:

Segons el CTE HE4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada d’aquesta manera ha de garantir la següent 

produeix entre captació, emmatzegament i consum.

d’aquest pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el desfassament que es 

L’aigua escalfada per aquesta intal•lació s’ha d’emmagatzemanr en un o mØs dipòsits específics. El volum 

90 captadors de 2x1m

orientant les plaques del seu interior.

S’opta per captadors solars de tubs de buit. D’aquesta manera, poden ser col•locats en horitzontal 

A captadors solars= 122018 / (1795,6 kwh/m2 any x 0,95 x 1 x 0,4) = 178,8 m2

r (rendiment de la instal•lació) = 0,4

ï»¿˛·(coeï‹� cient de reducciˆ‡ per omb

ï»¿˛–(coeï‹� cient de reducciˆ‡ per orientaciˆ‡ i inclinaciˆ

17,71 MJ/m2 dia; 1795,60KWh/m2

l = valor d’irradiació solar segons "l’Atles de radiació solar de Catalunya" (Barcelona, orientació 40”) = 

A captadors solars = Eacs / I x a x r

- ÀREA DELS CAPTADORS SOLARS:

sanitaris per a saber el diàmetre resultant segons la taula 4.4 del CTE:

de desguàs (UD’s). Per a cada sector de desguàs, es sumen els aparells 

- Baixants: es dimensionen a travØs del mŁtode d’adjudicació d’unitats 

 - Diàmetre 110 mm

110mm, recomanat especialment per a xarxes penjades.

Obtindriem un diàmetre de 75mm, però el mínim de nou serà 

UD’s corresponent al col•lector segons la taula 4.6 del CTE.

- Col•lectors Horitzontals: suposem un pendent d’1% i el sumatori de 
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BAIXANTS

COL•LECTORS

BAIXANTS

BAIXANTS

121mmpluvial

- col•lector 200mm

- sup màxima a evacuar 637.5m2 al 1%

col•lectors:

- i=121mm/h BAIXANT 75mm

- 110mm/h on f-i/100 -> f=1,1

- intensitat pluviometrica

 forjat 

+28.53

 forjat 

+28.53

 forjat 

+28.53

1 pica 3UD

2UD1 dutxa

1 pica 3UD

2UD1 dutxa

10UDX2

5UDP+3 50mm

10UDP+2 63mm

TOTAL 120UD 1% 110mm

110mm mínim

110mm mínim

4 pica 3UD 12UD

12UDP+3

24UDP+2

50mm -> 110mm

63mm -> 110mm

3 pica 3UD 9UD

9UDP+5

18UDP+4

50mm -> 110mm

50mm -> 110mm

27UD 75mm -> 110mmP+1

35UD 75mm -> 110mmPB

4UD1 vàter

8UDX2

4UDP+3 50mm

8UDP+2 50mm

TOTAL 1%96UD 90mm

110mm mínim

110mm mínim

110mm mínim

4UD3 vàter 12UD

12UDP+3

24UDP+2

50mm -> 110mm

63mm -> 110mm

4UD2 vàter 8UD

8UDP+5

16UDP+4

50mm -> 110mm

50mm -> 110mm

24UDP+1 63mm -> 110mm

32UD 63mm -> 110mmPB
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