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garanteix la seva evacuació per gravetat.
que 2% del pendent una amb coberta, la de superfície 

la per distribuïdes boneres amb recullen es pluvials aigües Les 

pluvials 
exigències del CTE. D'una banda es realitza la recollida d'aigües 

segons separativa, forma de fa es sanejament de xarxa La 

i per l'altra, la d'aigües residuals.

registrables a través del fals sostre.
Tots els tubs serán de PVC amb una pendent del 2%, i els baixants 

2%.del pendent una amb i col·lectors de través a sostre fals 
el en 2 a 2 s'uniran pluvials baixants els boneres, les de partir A 

d'alta densitat.

i revistes.

seguretat i estaran ventilats. 
de desaigüe un tindran sales aquestes casos, ambdos En 

desde 
accésamb d'instal·lacions sala la al baixa, planta en també 
trobaes comptadors de l'armari d'infants, llar la de cas el En 

diaris 
de zona la a paral·lel passadís el desde com carrer del des 

tant directe accés amb i baixa planta en d'instal·lacions, 
sala al situata està biblioteca la a comptadors, de L'armari 

polietilè 
i amb parets llises, a excepció del tub d'alimentació que és de

reticulat) (polietilè plàstic de son instal·lació la de tubs els Tots 

l'edifici.de pas de clau la a fins després registre, 
de clau la a fins pública xarxa la de s'inicia suministrament El 

la sala polivalent i des del carrer.

una reixa ranurada. 

 canal. 

quedi el més integrat possible amb l'entorn.
l'embornal,així, que fent paviment, del peces les de juntes 

les de longitudinals lines les seguint reixes les col·locaran Es 

del
sobrea i reixa la de vora la a directament queda paviment 

El 10mm. de és que reixa, la de ranura mínima la visible sols 
tandeixant paviment, el sota ocult queda instal·lat cop un 
que és l'emboranl té que característica principal La 

i 
Aquest embornal està format per un canal de formigó polímer

ACO. casa la de Brickslot tipus drenatge de embornal un 
ambrealitza es públic l'espai de pluvials d'aigües recollida La 

de col·locar una bonera cada 150m . 

pendent 
la a gràcies garantirà es boneres, diferents les per pluja la de l'aigua de L'evacuació 

haurem 
Al tenir una superfície de coberta de més de 200m, i seguint el que diu el codi tècnic, 

de 2% que té la coberta, que farà còrrer l'aigua.

(Barcelona), serà de 75mm.
El diàmetre dels baixants d'aigües pluvials, per a un règim pluviométric de 110mm/h 
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 el manteniment.

proposat.l'arbrat de regadiu pel com neteja seva la per sigui ja 
exterior, l'espai de manteniment pel servirà tractada aigua Aquesta 

garantir-ne
per clorat de tractament un a sotmessa serà l'aigua dipòsit, el Dins 

en 
a tota al superfície de la coberta de la biblioteca i emmagatzemar-la

captada pluja la de l'aigua filtrar en consisteix aprofitament Aquest 

un dipòsit soterrat sota l'espai públic. 
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d'aigua calenta sanitària. 

necessari 
seràús, seu al degut d'infants, llar la a però, inapreciable, 

gairabé és calenta d'aigua demanda la biblioteca, la A 

generació 
Es projecta un sistema de plaques solars per tal d'ajudar a la 

tenir una certa quantitat.

lluernaris, a la coberta de la biblioteca. 

demanda.

ocupant els altres lluernaris repartits per la coberta.
fer-se podria instal·lació, la d'ampliar necessitat de cas En 

quedaran 
no manera, d'aquesta que ja biblioteca, la de coberta la de 

centre al col·locació seva la planteja es només moment, Pel 

projecte.
del situació la per donada graus, 40 de inclinació una amb 

sudoest, façana la a col·locades estaran solars, plaques Les 

segons 
Tot i estar a la coberta de la biblioteca, abastirà els dos edificis

dels 
cega cara la a situat anirà solars, plaques de sistema Aquest 

vistes des del carrer.

la seva efectivitat màxima.

font d'escalfament d'aigua.única 
a com utitlizat serà cas cap en sanitària, calenta l'aigua 

deproducció la a per ajuda una només és sistema, Aquest 

de 
Les plaques solars segons la seva disposició, treballaran un 92%
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