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SANEJAMENT:

CRITERIS GENERALS DE SANEJAMENT, EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

Els criteris generals de saneja,ent es regularan en funció del compliment bàsic 
del CTE-DB-HS-5. A continuació es descriuen els criteris aplicats al projecte:

-- Es disposarà d’un sistema separatiu d’aigües pluvials i aigües residuals, amb un 
sistema de filtres i un dipòsit enterrat en el pati interior d’illa que permetin la seva 
reutilització. 

- Els col·lectos de la xarxa d’aigües pluvials i la d’aigües residuals es mantindran 
independents.

- El sistema d’evacuació de les aigües funcionarà per gravetat i es garantirà una 
pendent mínim del 2 % en tot el seu reocrregut

-- Les dimensions sempre seran les adequades per el compliment del codi tècnic 
de l’edificiació i es garantirà l’acessibilitat per al seu manteniment mitjançant re-
gistres en els fals sostres i amb pous enfonsats al terra. 

- Es procurarà que el sistema d’evacuació sigui el més silenciós possible, per 
fer-ho els tubs d’evaquació seran corrugats a les zones d’impacte, per a reduir 
el soroll de les oscil·lacions dins del conducte. 

- Al final dels baixants es col·locarant colzes de pressió. El diàmetre dels baixants 
serà de Ø 75 mm per a aigües pluvials, Ø 110 mm per a aigües residuals. 

CARACTERÍSTIQUES BAIXANTS D’AIGÜES PLUVIALS

L’aigua provinent de la pluja que es recull a les cobertes i terrasses i que con-
dueix al dipòsit enterrat al pati interior d’illa, s’utilitzarà com a reserva d’aigua en 
cas d’incendi i per regar les zones ajardinades comuns. 

Situació: Barcelona ..................... Zona B
Isoieta = 50
Intensitat pluviomètrica = 110 mm/h

RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

F: factor coberta / S: Superfície total cobertes / P: Pluviometria anual (mm)
A: Aigua potencialment recollible

F: 0,9 x S: 8

1. Punts d’evacuació: 

SegonsSegons la taula 4.6 del CTE es determina el número de boneres a col·locar en 
funció de la superfície total en projecció horitzontal de la coberta i terrasses.

- Superfície total coberta edifici “La Carboneria” (S = 195 m2)
(100 < S < 200 = 3 boneres o més)

2. Diàmetre dels baixants i col·lectors: 

Segons les taules 4.9 i 4.9 del CTE, els Ø necessaris per a la recollida d’aigües plu-
vials. 

- Ø Baixant = mínim Ø 75 mm, per una superfície en projecció horitzontal 
 màxima de 65 m2 per bonera. 
- Ø Col·lector = 125 mm, amb una pendent mínima del 2 %. 

3. Dipòsit de recollida i tractament d’aigües pluvials. 

El dipòsit de recollida es dimensionarà segons la necessitat de reg de la zona 
ajardinada i de la seva reserva d’aigua necessària que dictaminin els 
bombers. 

El dipòsit disposarà d’un sobreeixidor quan aquest sobrepassi el límit de dipòsit El dipòsit disposarà d’un sobreeixidor quan aquest sobrepassi el límit de dipòsit 
que es derivarà cap a la xarxa pública de clavegueram. 

CARACTERÍSTIQUES BAIXANTS AIGÜES RESIDUALS

L’evacuació de les aigües residuals es realitza per gravetat. El sistema 
col·lector de les aigües pluvials és independent al de les aigües residuals, 
per poder aprofitar-la pel rec dels arbres i les zones ajardinades 
proposades en el projecte. 

1. Taula de diàmetres segons tipus d’aparell per a ús privat / públic. 1. Taula de diàmetres segons tipus d’aparell per a ús privat / públic. 

   Unitats de desaigüa  - inodor:          5 UD    Ø 110 mm
                  - pica renta mans   2 UD    Ø 40 mm
                  - rentavaixelles     6 UD    Ø 50 mm
                  - pica cuina      6 UD    Ø 50 mm
                  - dutxa          3 UD    Ø 50 mm
                  - rentadora              Ø 50 mm

2. Diàmetre dels baixants i col·lectors:2. Diàmetre dels baixants i col·lectors: 

Segons les taules 4.4 i 4.5 del CTE, els Ø necessaris per a la recollida d’aigües resi-
duals:

Ø Baixant i col·lector = 75 mm amb pendent 2 % en edificis de més de 3 plantes.

3. Subsistema de ventil·lació de les instal·lacions. 

Es farà servir una ventil·lació primària, l’exigida per al CTE en un edifici de menys 
de 7 plantes. Es prolongaran, doncs,  els baixants de les aigües residuals fins a la 
coberta. 

Reixeta continua d’aigües pluvials:

A través de les reixetes continues 
instal·lades tant en el pati interior d’illa 
com en el pati de la Carboneria, es ca-
nalitza l’aigua fins el dipòsit enterrat en 
el pati interior d’illa. 

Dipòsit d’aigües pluvials

El dipòsit d’aigües pluvials disposa d’un 
filtre que separa els sediments de 
l’aigua reutilitzable. L’aigua no reutilit-
zable es canalitzara fins a la xarxa ge-
neral d’aigües de Barcelona. Aquest 
dipòsit serà registrable. 

ESQUEMES I REFERÈNCIES

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1:100

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

PLANTA COBERTA
ESCALA 1:100

PLANTA TIPUS
ESCALA 1:100

LLEGENDA ELEMENTS USATS EN EL PROJECTE


