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C. Instal·lació de sanejament 

C.1 Càlcul dels diàmetres de les derivacions indivi duals i del 

colector de recollida. 

Per dimensionar les canonades de sanejament, es parteix dels punts més llunyans de 

col·lector. A la taula C.1 es mostren els diàmetres mínims en funció de l’ús que es faci de 

l’aparell. 

 

 
 

Taula C.1: Diàmetres mínims per derivacions individuals de longitut màxima 1,5 m. (Font: Codi Tècnic 

d’Edificació,  HS Salubritat). 

 

Per calcular el diàmetre del colector de recollida de les diferents derivacions, cal conéixer el 

número d’unitats totals que hi ha al CAP. Les unitats corresponents a cada tipus d’aparell 

es mostren a la taula C.1. El total d’unitats del CAP és de 99, tal com indica la taula C.2. 
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Taula C.2: Unitats totals equivalents del CAP. 

 

 

Pertant, donat que el colector té un pendent del 2% per assegurar la bona evacuació de les 

aigües residuals, el diàmetre segons la taula C.3 del colector tindrà un diàmetre interior de 

110 mm. 

 

 
 

Taula C.3: Dimensionament del colector entre aparells sanitaris i baixants. (Font: Codi Tècnic 

d’Edificació,  HS Salubritat). 

 

C.2 Càlcul del diàmetre dels baixants. 

Els baixants han de tenir un diàmetre mínim en funció del número d’unitats i del número de 

plantes. Per una planta i 99 unitats, segons mostra la taula C.4 correspon un baixant de 90 

mm. Donat que el colector horitzontal té un diàmetre de 110 mm, es col·loca un baixant 

d’aquest mateix diàmetre per futures instal·lacions. 
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Taula C.4: Dimensionament del baixant segons el núemro d’unitats i plantes de l’edifici (Font: Codi 

Tècnic d’Edificació,  HS Salubritat). 

 


