
[Exclusivamente para uso académico] 

18ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTUR DEL VALLÈS
PROJECTE FINAL DE GRAU   |   PRIMAVERA 2019

ERIC ORTEGA BOGUÑA
TUTOR: SANTI SOTO

[Exclusivamente para uso académico] 

SANEJAMENT I QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
ANALISI CONCEPTE PROJECTE IMPLEMENTACIÓ

TIPUS D’APARELL SANITARI UD’s 
Públic BE 1 BE 2 BE 3 BE 4 BO 1 BO 2 BO 3 BO 4 BO 5

Lavabo 2 5 4 2 2 5 2 12 7

Dutxa 3 3 2 2 5 2 8

Inodor amb cisterna 5 3 2 2 5 2 8

Safareig 3 2

Aigüera cuina 6 3 3

Total UD’s 34 14 20 20 50 20 91 14 18

Diàmetre dels baixants segons taula 
DSHS 4.4 63 mm 50 mm 50 mm 50 mm 63 mm 50 mm 75 mm 50 mm 50 mm

Diàmetre de col·lectors horitzontals se-
gons taula DSHS 4.5 110 mm

VENTIL·LACIÓ

La masia disposa d’un sistema de ventil·lació general mitxa entre les diferents estances que la conformen. Els medis naturals, formats 
per totes les finestres que les conformen compleixen el requeriment d’estar enfrontades a distancies menors als 30 m. Es consideren 
obertures de pas totes les portes de les diferents estances.

Els medis mecànics tan sols s’utilitzaran per l’extracció d’aire viciat de banys i cuines. Amb aquesta intervenció es preveu no generar 
una gran actuació en coberta (donat a la categorització de la totalitat del volum). És per aquest motiu que les ximeneies realitzades 
seran d’obra i agruparan diferents conductes d’extracció independentment al seu interior.

CÀLCUL PER A L’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

Es recullen les aigües pluvials en totes les edificacions que intervenen en 
el projecte. Les dues més importants compten amb una coberta inclina-
da a quatre aigües.

Cadascuna d’aquestes pendents es recull per un canaló que transporta 
l’aigüa en tots dos sentits (des de l’’interior a les cantonades). Amb la in-
tensitat pluviometrica de l’Ametlla del Vallès es segueixen els càlculs de 
les taules 4.7, 4.8 i 4.9 de DB HS per obtenir les dimensions i pendents 
dels conductes:

Coberta principal
Canaló: 150 mm al 0,5 %
Baixant: 125 mm
Col·lector:: 125 mm en ambdos costats.

Annexe S XIX
Canaló: 100 mm a 0,5 %
Baixant: 50 mm
Col·lector: 125 mm en ambdos costats.

Col·lector general fins a dipòsit: 160 mm a 1%.

CÀLCUL PER A L’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

Segons l’estabert al Document Bàsic HS de Salubritat, a partir de la ubicació dels aparells sanitaris, s’adjudiquen unitats de desaigüe 
de la taula 4.1 en funció de l’ús.

Els diàmetres dels ramals i col·lectors entre aparells sanitaris i els baixants son amb les pendents establertes en la taula 4.3. A partir 
de la taula 4.4 en funció del número de UD’s i del numero de planta de l’edifici.

A la següent taula es pot obtenir el diàmetre de cada conducte segons el seu codi. Tots els diàmetres que contenen aigües negres, 
tenen un diàmetre mínim de 100 mm amb un 2% de pendent.

Tant els conductes de sanejament com els conductes de ventil·lació tenen una dimensió considerable que requereixen d’un espai 
disenyat per al seu recorregut. En plans horitzontals aquests son sempre per l’espai que inferior de les voltes, evitant les naus 
principals donat que aquestes compten de sostres vistos i dificulta el pas d’instal·lacions per elles.

Per tal de perservar els paviments hidràulics de planta baixa, es considera no fer cap rasa per l’interior de l’edificació, afegint el 
col·lector d’aigües pluvials, grises i negres de manera separada per l’exterior.
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Elements de sanejament
Conductes d’aigües pluvials
Conductes d’aigües grises
Conductes d’aigües negres

Elements de ventil·lació
Conductes d’extracció d’aire de lavabos

ø 100 mm
Conductes d’extracció d’aire en cuines

ø 125 mm


