
Sane jamen t ,  D rena tge  i  Evacuac ió
La cava es troba enmig del camp, en un entorn rural no urbanitzat, motiu pel qual 
no compta amb xarxa de clavegueram. 

A les caves caldrà preveure doncs la instal·lació de dipòsits de recollida de les 
aigües tant pluvials com residuals. La cava comptarà amb una xarxa separativa de 
recollida d’aigües, Aigües Grises, Negres i una per Aigües Pluvials.

Aigües Pluvials
L’estratègia és utilitzar buneres per a les cobertes planes de l’edifici, i canals linials 
per a les zones exteriors, adaptades a l´ús de cada un.

A la terrassa frontal de l’edifici, s’ha obtat per recollir l’aigua amb un canal metàl·lic 
que recorre tot el frontal penjat del cantell del forjat, l’aigua recollida es conduirà cap 
als dos extrems.

La plataforma on descarreguen els camions comptarà amb una canal linial de 200 
mm amb una reixa de xapa galvanitzada. La baixant es derivarà a la paret lateral del 
magatzem. El mateix sistema es farà servir per recollir l’aigua del moll de càrrega.

L’aparcament, forma un pla continú des del seu accés fins a l’entrada de l’edifici, 
es colocarà en aquest cas dues franjes de reixa adaptades als escocells que 
conformen la plaça. L’aigua recollida per aquestes canals es durà fins als col·lectors 
ubicats als aiguafons formats pels arcs de les caves.

L’aigua recollida de la pluja s’emmagatzemarà en un dipòsit que es desitanarà al 
reg de la zona ajardinada del projecte. Les vinyes existents ja compten amb els eu 
sistema de reg i aquest no es modificarà.

Aigües Grises
Les aigües grises generades a l’edifici són les provinents dels diferents espais 
industrials. Cada part del procés consta de maquinària que cal netejar després de 
cada ús. La quantitat d’aigua que es fa servir per netejar els dipòsits o les cadenes 
de muntatge és molt gran, i no seria viable utilitzar una única xarxa de recollida 
d’aigües si s’ajuntessin amb les fecals, doncs s’hauria de sobredimensionar molt la 
fossa.

A les zones industrials no hi ha residus tòxics, doncs el procés de producció es tracta 
amb el mínim de productes químics, ja que el cava que es vol produir és ecològic, i 
els productes químics no s’utilitzen ni en el cultiu ni en el procés industrial.

Aigües Negres
Per tal de tractar les aigües negres es proposa la construcció d’una fossa sèptica, 
on poder derivar els lavabos, inodors, cuines i dutxes de l’edifici. No es preveu un 
ús molt intensiu de l’edifici, i al comptar amb una xarxa separativa d’evacuació 
no caldrà una fossa molt gran, tot i això s’haurà de dimensionar correctament per 
poder tractar tots els residus que pugui recollir.
Xarxa i Dipòsits

Seguint l’estratègia del projecte, la part industrial i d’ús mes privat es troba a la cara 
oest, darrere de l’edifici industrial, es decideix així doncs ubicar en aquest punt, que 
està preparat per a l’accés rodat de vehicles de grans dimensions els dipòsits, que 
quedaran enterrats i permetran ser buidats mitjançant bombes d’extracció.
Els dipòsits comptaran amb sistemes de ventilació cap a l’exterior.

Al ubicar els dipòsits a un extrem del conjunt, cal dur els baixants i col·lectors fins 
aquest punt. Aquests es conduiran per l’espai que generen els cassetons utilitzats 
per al forjat de la planta de les caves, recorrent en línia recta la zona ocupada el 
passadís central. Com que és bo tenir punts d’accés a la xarxa es preveu ubicar 
arquetes registrables al llarg del passadís.

Llegenda
AIGÜES PLUVIALS

  Connexió a xarxa vertical d’evacuació de les aigües pluvials.

  Bonera de PVC amb Sifó.

  Canal de xapa metàl·lica fixat mecànicament al cantell del forjat.

  Canal prefabricat de formigó amb reixa de fosa col·locat en superfície.

  Col·lector d’aigües pluvials.

  Col·lector de polietilè perforat de recollida de les aigües de pluja

  filtrades als laterals dels murs de contenció.

  Indica pendent i direcció de l’escorrentia.

  

AIGÜES GRISES

  Connexió a xarxa vertical d’evacuació de les aigües grises.

  Canal prefabricat de polipropilè amb reixa de malla d’acer galvanitzat.

  Col·lector d’aigües grises per sota de forjat.

  

AIGÜES NEGRES

  Connexió a xarxa vertical d’evacuació de les aigües residuals.

  Canal prefabricat de polipropilè amb reixa de malla d’acer galvanitzat.

  Col·lector d’aigües negres per sota de forjat.
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