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Per al sistema de recollida d'aigües pluvials de la
coberta utilitzarem els forats d'instal·lacions més
propers per col·locar els baixants necessaris. En
aquest cas i segons normativa, per a una
superficie de S>500 m2, com que la superficie
total de coberta són 660m2, es farà una
distribucio de baixants a cada 150 m2 màxim de
superficie horitzontal.
Amb la taula de diametres de baixants (taula4.8
del CTE)

PLUVIALS

Sup. (m2) Ø (mm)
1- 106.5 63
2-  93 63
3- 140 63
4- 96.5 63
5- 114 63
6- 110 63

RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS COBERTA
Taula de dimensionat de superficies per al càlcul
de diàmetres de baixants:

Per al sistema de sanejament d'aigües negres i augües grises (també pluvials) ho farem
per als forats d'instal·lacions ubicats a la part nord oest de l'edifici. Aquest conductes son
passants en tot l'edifici fins a la fonamentació de planta primiera, on es connectaria amb la
xarxa de sanejament pública del municipi. Al tenir els lavabos dsposats en la mateixa
posició, fa molt més sencilla la evacuació general de l'edific. (secció adjunta)
Per a la zona de la cuina de la cafeteria, de la mateixa manera es disposarà un baixant
d'aigües grises que es conectarà directament a planta baixa amb la xarxa pública ubicada
al carrer Sant Antoni Maria claret, a cota de la nova plaça de l'equipament.
En els lavabos de la planta baixa, es realitzarà una connexió a xarxa pública a partir del
carrer Salvadora Vancell, ja que es troben a cotes diferents i es requererien dues
connexions a carrers diferents.

Secció general de
sistema de sanejament

Tipus d'aparell UDs Ø(mm)
Lavabo 2 40
WC 5 100
Urinari 4 50

La sortida dels WCs es farà a traves de la pared i es connectaràdirectament amb el baixant
general del forat d'instal·lacions. Els lavabos tindràn una sortida vertical a través de l'envà i
es connectarà amb el baixant amb una pendent del  1/ 1.5 % a través del fals sostre.
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1- Forjat
2- Morter formació de pendens
3- Barrera de vapor
4-  Aïllament d'alta densitat
5- Capa separadora
6- Làmina impermeable
7- Bonera
8- Reixeta de desaigüe
9- Baixant

DETALL BONERA EN COBERTA DE GRAVA

La coberta es una coberta plana no
transitable de grava on només es
permitria l'accés  per a
manteniment de les plàques
solars, la unitat de tractament de
l'aire i els elements de coberta com
les boneres o qualsevol altra
incidència.

Planta sistema sanejament

Aigües negres
Aigües grises

LOCALITZACIÓ ESCOMESES I CONEXIÓNS
XARXA PÚBLICA D'EVACUACIÓ

Evacuació agües negres

Evacuació agües grises

Escomesa aigua

Escomesa electricitat

Escomesa telecos

Planta baixa Planta Primera
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En el moment de fer la fonamentació es
preveuran els forats per a les respectives
escomeses i les evacuacions per a
conexió amb xarxa pública. (Les unitats
estan donades en cm).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INTERIOREXTERIOR

1- Escomesa aigua
2- Clau de pas
3- Clau de companyia
4- Clau de pas general
5- Aixeta de comprovació
6- Filtre
7- Vàlvula antiretorn
8- Clau de pas
9- Comptador d'aigua

En aquesta planta veiem el circuit d'AFS dels lavabos de les plantes primera, segona i tercera. Els tubs de
subministramnt també aniràn per es forats d'instal·lacions i aniran passant un a latre a traves del fals
sostre. Acada estança es disposara de la seva clau de pas pertinent per al control de les diferents zones
humides.
En els lavabos de la planta baixa l'esquema es el mateix sols que el subministre vindría directament del
terra per on es connectaria directament amb la xarxa de proveïment pública.

Cal mencionar, que en tot el sistema, ja sigui d'aigua o climatització, la biblioteca no disposa d'un circuit
d'aigua calenta. No s'utilitcen calderes o acumuladors ja que la necessitat d'aigua que es requereix per a
aquest equipament no es obligatoria la disposició d'un circuit d'ACS. L'únic punt on es disposaria seria en la
cuida de la cafeteria però aquesta caldera seria de petit format i ubicada a la propia cuina de la cafeteria.

Carrer Sant Antoni
Maria Claret
Pendent natural del carrer= 2%
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Jardinera inclinada a 6%

Lluernari de
formigó i
vidre a 3%

SISTEMA D'EVACUACIÓ D'AIGUA DE L'ESPAI PÚBLIC

La evacuació de la plaça en el carrer Sant Antoni Maria
Claret es farà a partir d'un paviment exterior amb plots
flotants. La plaça ubicada sobre la sala polivalent,
necessita un sistema pràctic en el moment que, al
combinar una zona exterior i interior, apareixin
problemes i es necessiti una reparació o manteniment
de la plaça. Aquesta solució també ens aporta un cert
aïllament acústic per contacte, ja que la cambra d'aire
deguda a la separació del paviment alleujereix el
soroll t'impacte a la sala polivalent.

Per al sistema de recollida d'aigüa es col·loquen
canalons integrats al paviment, que també aniran
tapats sota el paviment i reculliran per pendent del
formigó de formacions al perímetre de la plaça.
Aquestes pendents ronden l'1 i 1.5% de pendent.

PAVIMENT AJARDINAT
Situat al voltant del lluernari a mode de
protecció i de recollida d'aigua.
Situat a mode d'escocell vegetal als bancs.

PANOT EXTERIOR
Pavimentació pública exterior.
Panot de gran format de 40x60cm.

PAVIMENTACIÓ EXTERIOR
Paviment flotant amb acabat gris.
Dimension de 30x30cm sobre plots de pvc
regulables.

Paviment ajardinat

Canaló perimetras

Carrer peatonal

Sectorització plaça

+4.3m
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DETALL CONSTRUCTIU RECOLLIDA D'AIGUA ENTRE
PAVIMENT FLOTANT I PANOT DE CARRER

1- Panot de petit format de 5x10x5cm
2-Reixeta metàl·lica de recollida
3-Canal de PVC mitja canya
4- Ciment de base de 30cm
5-Formigó de pendents
6- Làmina impermeable asfàltica
7- Aïllament d'alta densitat de 6cm.
8- Capa separadora geotextil
9- Morter de nivell 3cm
10- Plot de pvc per a terra flotant
11- Rajola de 30x30cm

DETALL CONSTRUCTIU RECOLLIDA D'AIGA EN
PETÍMETRE DE MITJERA

1- Mur existent de 30cm
2-Reixeta metàl·lica de recollida
3-Canal de PVC mitja canya
4- Ciment de base de 30cm
5-Formigó de pendents
6- Làmina impermeable asfàltica
7- Aïllament d'alta densitat de 6cm.
8- Capa separadora geotextil
9- Morter de nivell 3cm
10- Plot de pvc per a terra flotant
11- Rajola de 30x30cm

ASCENSORS

Per a la comunicació vertical utilitzarem un ascensor el·léctric sense sala
de màquines.

MP H

8CAPACITAT: [Nº PERSONES]

CÀRREGA ÚTIL: [kg]
VELOCITAT: [m/s]
FREQUENCIA: [Hz]

TENSIÓ: [V]

630
0.63
50

380V [Trifásica]

MODEL ASCENSOR:

ESCALA 1/50

PLANTA ASCENSORS
ESCALA: 1/50

Els serveis i la circulació vertical s'ubiquen a la zona nord oest de l'edifici on
dona façana al pati interior d'illa. Això ens ajuda a l'hora dels pàssos
d'instal·lacions i poder crear una obertura a mode de ventilació creuada i
captació solar.
Les escales principals i les d'evacació de la sala polivalent es comuniquen
d'adalt a baix, amb un ample d'escala de 1.75m per a la bona evacuació de
les respectives plantes.
Per al compliment de codi tècnic, es necessaria la col·locaciód'una nova
escala d'evacuació en la part sud de l'edifici. Amb això cumpliriem la
necessitat de sortda d'evacuació a menys de 25m desde la zona més
allunyada de la planta.

Lavabos

Escales

Ascensors

SECTORITZACIÓ D'INCENDIS

SECTOR 1
SECTOR 2

SECTOR 3

Els sectors d'incendis estàn els tres amb REI 120. La solució per  a la sala d'actes, al ser un sector amb una possible conglomeració
de més de 100 persones, es necessita un sector independent amb sortida directa a exterior. Com que està soterrat, l'escala necessita
una protecció REI 120 amb una evauació ascendent

La superficie total de l'edificie total de l'edifici és de 2900m2. Al tenir la sala polivalen soterrada amb una ocupació puntual que pot
arribar a mes de 100 persones, dotariem aquesta de Sector 1, les dues plantes baixes Sector2 i la resta de Sector3.
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