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_SANEJAMENT:

El criteri seguit per al disseny de la xarxa de sanejament es la 
creació de tres xarxes separades segons la procedències de 
les aigües:

- Aigües fecals; son les aigües procedents dels inodors i 
vàters. Degut al desnivell de cotes de la parcel·la, caldrà 
ubicar en l’edifici de l’hotel una fossa a la planta inferior. 
En aquesta s’emmagatzemaran les aigües fecals que 
no poden ser expulsades per gravetat, a traves d’una 
bomba aquestes seran portades de la cota 1023 fins la 
cota 1026 des de on ja es podrà evacuar per gravetat 
connectant-se a  la xarxa del edifici del centre cultural.

- Aigües pluvials; són les aigües procedents dels 597’44 
m2 de coberta que hi han entre el centre cultural i l’hotel. 
Una part d’aquestes aigües, en concret 378 m2, es re-
colliran en un dipòsit situat en el nou espai públic creat 
entre els dos edificis. Aquestes aigües seran reutilitzades 
per omplir els dipòsits del vàters, funcions de neteja i de 
regadiu. 

- Aigües grises: són les aigües procedents de dutxes, 
lavabos i piques. 

Per al disseny de la xarxa em tingut en compte:

CUENCA: zona A Isoyeta 30 intensitat 
   pluviomètrica 90 mm/h 

També s’ha seguit el CTE DB HS secció 5 
(taules 4.1; 4.4; 4.6; 4.8; 4.9)

Diàmetres: lavabo i bidet:  Ø40mm 
dutxa i banyera:  Ø50mm

  Inodor:   Ø100mm
pica cuina:   Ø50mm

Centre cultural: 8 banys públics i una pica del bar
Hotel: 10 banys de les habitacions, 2 banys públics, pica del 
bar/restaurant

Baixants residuals:
centre cultural: fins a 3 plantes  53<x<280 - Ø90mm
hotel: més de 3 plantes   27<x<135 - Ø90mm

Col·lectors horitzontals: 2% - Ø110mm

Embornals cobertes:

m2 n u m e r o 
embornals

Bar 101 3

Ateneu 205 4

Hall ateneu 121’44 3

Hotel 170 3
Baixants pluvials: l’àrea més desfavorable es de 56’6 m2 per 
baixant, surt doncs uns baixants de 63mm. Per seguretat s’han 
considerat uns baixants de 110mm.

Col·lectors horitzontals aigües pluvials: 2% -  Ø110mm

Depòsit aigües pluvials: com ja s’ha esmenat anteriorment hi 
haurà un dipòsit d’aigües pluvials, que tindrà una capacitat de 
42000l. La pluviositat mitjana anual a Castilla la Mancha es de 
510mm/m2, amb una mitjana de 42mm/m2 al mes.
L’aigua recollida no es la del 100% de les cobertes, es recollirà 
nomes en uns 378 m2, composats per els 170 m2 de l’hotel i 
208 m2 de l’ateneu.
42l/m2 x 378m2 = 15876l mensuals recollits.
Es tindrà en compte possibles pèrdues i evaporació d’aigua 
així que aplicarem una reducció d’un 15% quedant doncs uns 
13500l recollits mensuals.


