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FONAMENTACIÓ. 

L’estat actual del conjunt d’edificis permet pressuposar que la fonamentació es resol mitjançant el recolzament 
directe dels murs i/o pilars al substrat rocós que conforma la llera del riu. S’intueixen reomplerts desiguals a les 
plantes soterrani per regularitzar la cota d’aquest estrat rocós.

Es distingeixen dos tipus d’actuació:

- Manteniment de la fonamentació existent a les adoberies de la franja nord, pel seu millor estat de conserva-
ció i per no haver existir un augment rellevant de les sol·licitacions en aquests edificis. S’acondicionen les plantes 
baixes amb la construcció d’una solera de formigó armat.

- Construcció d’una llosa de fonamentació massissa per fer front a la possible subpressió per la presència 
del riu, a les adoberies de la franja sud. En aquest punt del projecte s’incorpora una construcció d’obra nova i 
s’augmenten les sol·licitacions dels fonaments per la implantació del nou ús.

Càlculs llosa de fonamentació:
hllosa > L/28

Lmàx = 14,63 m

1463 cm / 28 = 52 cm

El nivell del riu es situa - 1 m per sota la cota de la llosa, per tant, per la comprovació davant la subpressió, 
haurem de tenir en compte la pressió de l’aigua desallotjada, aplicant un coeficient de majoració de 1,5 per les 
accions variables desestabilitzadores i un coeficient de minoració de 0,9 per les accions permanents estabilit-
zadores:

1 T / m3 · 1 m = 1 T/ m2

2,5 T/ m3 · h / 0,9 ≥1 T/m2  · 1,5

h ≥ 54 cm

Criteris d’impermeabilització:

- Ús de formigó tipus HA-25 hidròfug i de retracció moderada
- Capa drenant sobre el terreny de recolzament
- Làmina impermeable sobre la capa de formigó de neteja
- Col·locació de tubs drenants connectats a la xarxa pública de sanejament
- Segellat de totes les juntes amb banda impermeable

llosa massissa de fonamentació

solera de formigó armat

canvi de cota de solera/llosa

junta de dilatació

fonaments

xarxa d’aigües grises soterrada

xarxa d’aigües pluvials soterrada

xarxa d’aigües residuals soterrada

baixants

connexió a la xarxa pública

ubicació dels dipòsits d’aigües 
regenerades 

arqueta de registre

xarxa d’aigües grises penjada

xarxa d’aigües pluvials penjada

xarxa d’aigües residuals penjada

sanejament

SANEJAMENT. Criteris (d’acord amb el CTE DB HS-5 Evacuació d’aigües i el Decret d’Ecoeficència en 
Edificis 21/2006, de 14 de febrer)

A nivell constructiu, es distingeixen els sistemes de les adoberies de la franja sud, on la connexió a la xarxa pública 
de clavegueram es produeix a planta soterrani, el que permet que aquestes instal·lacions es despengin del forjat 
de planta baixa. Pel cas de les adoberies de la franja sud, la Tuta i Can Macara, aquestes instal·lacions aniran for-
çosament soterrades per no existir actualment planta soterrani en aquests edificis.

Sistema de sanejament separatiu:

- Xarxa d’aigües residuals: desenvoca directament a la xarxa pública de clavegueram. 

- Xarxa d’aigües pluvials: 
 - adoberies franja sud: els col·lectors despenjats en planta soterrani desenvoquen als diferents dipòsits  
 ubicats en aquesta planta, que abastiran posteriorment els usuaris de la residència.
 - adoberies franja nord i la Tuta: els col·lectors en planta baixa desenvoquen a un únic dipòsit per cadascún  
 dels conjunts, accessible des d’una zona d’ús comú.

- Xarxa d’aigües grises: provinent dels aparells sanitaris (dutxes i lavabos) s’han de sotmetre a un procés de trac-
tament i depuració prèviament al seu emmagatzematge als dipòsits de reserva.

Capacitat dels dipòsits d’aigües pluvials i grises

Considerant una pluviositat mitjana anual a Vic de 710 mm:

Adoberies 
franja nord

Adoberies 
franja sud

Can Macara La Tuta

superfície (m2) 914 1436 237 195
coeficient escorrentia 
coberta dura inclinada

0,85 0,85 0,85 0,85

pluviositat · sup. · coef
             1000

552 m3/ any 856 m3/ any 143 m3/ any 118 m3/ any

Demanda aigua no potable:

Adoberies 
franja nord

Adoberies 
franja sud

Can Macara La Tuta

wc (25 l pers/dia) 5000 l / dia 4250 l / dia 1375 l / dia 2000 l / dia
rentadora/rentavaixelles 
(20 l pers/dia)

N/A 1400 l / dia N/A N/A

total (m3 / any) 1825 m3/ any 2062 m3/ 
any

502 m3/ any 730 m3/ any

Considerant aquests valors, amb la recuperació de les aigües pluvials es cobreix un 33 % de la demanda anual.

Per dimensionar els dipòsits considerem un temps de reserva de 30 dies i el valor mitjà entre la quantitat d’aigua a 
utilitzar i la quantitat d’aigua a recollir:

5119 + 1669 x 30 = 279 m2  > 68 dipòsits de radi 0,8 m i altura 2 m.
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