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SANEJAMENT
El sanejament de la sala Canigó es basa en un sistema separatiu d'aigües residuals (grises i
negres) i d'aigües pluvials. Les aigües grises, provinents de lavabos, rentapeus i piques i les
aigües negres, provinents dels inodors, són canalitzades en una única via la qual és conduïda
directament a la xarxa de sanejament públic.

El sistema funciona per gravetat i es garantirà un pendent mínim en tots els recorreguts de
sanejament.

DIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS (CTE-DB-HS5)

Per dimensionar la xarxa s'utilitza el mètode d'adjudicació d'unitats de desguàs (UD)
mitjançant el qual, se li assigna a cada aparell un nombre d'UDs. Per dimensionar els baixants i
col.lectors, es té en compte la suma d'UD's assignats en cadascuna de les derivacions de la
xarxa i, en funció de les taules del CTE DB-HS-5, s'obtenen els diàmetres dels elements.

Diàmetres de les derivacions individuals:

Tipus d'aparell Unitat de desguàs Diàmetre derivació individual (mm)

Rentamans 2 40
Rentapeus 3 50
Inodor 5 100
Pica 2 40
Rentavaixelles 6 50

Segons la taula 4.4 del CTE, es determinarà el diàmetre dels baixants de les aigües residuals en
funció del nombre de plantes i de les unitats de desguàs.
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DIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS (CTE-DB-HS5)

Les aigües pluvials s'evacuaran directament al clavegueram a través d'un conducte que es troba a

l'interior de la sala Canigó.

Segons la taula 4.6 del CTE, el nombre de buneres s'assignarà en funció de la superfície projectada

hortizontalment de la coberta a la qual serveixen.

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per a que no hi hagi desnivells superiors a 150mm i

pendents màximes del 0,5%, per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta.

Tenint en compte que la sala Canigó té uns 283m2 de coberta, necessitarem uns 4 punts de recollida

d'aigua. Es tindran en compte les geometries particulars de cada pla de coberta alhora de distribuir les

buneres. Aquestes seran sifòniques i es situaran a un mínim de 50cm dels paraments verticals.

Per a dimensionar el diàmetre dels canalons i dels baixants, cal determinar el règim d'intensitat

pluviomètrica. En el nostre cas, determinarem que la intensitat pluviomètrica és de 110mm/h.

Segons els requeriments d'aigua establerts, la sala Canigó compta amb dos tipus d'aigua:

- Aigua freda sanitària (AFS): directa de la xarxa de subministrament. Utilitzada en lavabos,
rentapeus i cuina.

- Aigua calenta sanitària (ACS): provinent de la xarxa de subministrament i escalfada
mitjançant un sistema multisplit que permet gestionar tant l'aigua calenta com la
climatització.

En planta baixa, s'aprofitarà la instal.lació ja establerta als vestidors actuals i s'ampliarà el
servei als vestidors de nova construcció, ubicats a la zona d'escalada del CMSC.

A la planta primera, s'haurà de fer un subministrament d'ACS i d'AFS per a la zona del bany i
del bar.

Els traçats de distribució d'aigua -ja sigui freda o calenta- es realitzaran pel fals sostre de les
diferents plantes. Les canonades d' ACS aniran separades 4cm mínim de les d'AFS i, en cas de
sobreposar-se en un pla vertical, les canonades d'aigua freda aniran per sota de les d'aigua
calenta.

Es disposarà d'un comptador en un espai comunitari que es controlarà electrònicament.

MESURES D'ESTALVI D'AIGUA

Inodors amb doble descàrrega i fluxors: estalvi del 30%

Rentapeus amb cabal i temperatura regulable i temporitzadors: estalvi del 40%

Aixetes amb temportizadors i airejadors: estalvi del 50%

CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT (CTE-DB-HS4)

Cabal instantani mínim per a cada tipus d'aparell segons la taula 2.1

AFS ACS
-- Rentamans 0,1 l/s -
-- Inodors 0,2 l/s -
-- Rentapeus 0,2 l/s 0,1 l/s
-- Aigüera cuina 0,3 l/s 0,15 l/s
-- Rentaplats cuina 0,2 l/s -
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