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SANEJAMENT

Per a l’evacuació d’aigües de l’edifici, s’haurà de diferenciar:
- Aigües residuals negres, provinents dels WC, cuines i bugaderia. 
No aptes per un nou ús, aniran connectades directament al 
clavegueram.
- Aigües residuals grises, derivades dels lavabos i dutxes. 
Se’n farà un tractament per tal de poder-les reutilitzar per a 
noves descàrregues dels WC.
- Aigües pluvials, recollides a cobertes. El seu recorregut 
dins l’edifici serà totalment independent en previsió que en un 
futur la xarxa de clavegueram també es desdobli i aquestes s’hi 
puguin connectar separadament. 

CRITERIS DE DISSENY
S’utilitza el CTE_DB_HS5 per tal de dimensionar i dissenyar els 
sistemes sanejament. 
- Degut a la geometria de l’edifici es creu convenient posar 
dues connexions al clavegueram per evitar llargs trams i que 
la profunditat a la que s’enterren els col·lectors no arribi 
al metre. D’aquesta manera es funcionaria amb dues arquetes 
generals i no seria necessari la construcció d’un pou.
- Per garantir el tancament hidràulic a totes les connexions a 
la xarxa, es disposarà d’una arqueta sifònica amb amb sistema 
anti-intrusions d’animals no desitjats, just abans del punt de 
la pròpia connexió a la xarxa per tal que sigui registrable.
- Es disposarà d’una arqueta de registre a cada 15m màxim i als 
punts on l’angle d’encontre sigui diferent a 45º i no es compti 
amb peces estàndard.
- Tots els recintes que alberguen baixants ventilen. Al comptar 
amb una coberta per a ús de manteniment es prolonga 1,30m.

AIGÜES RESIDUALS
Per al disseny del traçat s’haurà de tenir en compte:
- càlcul del diàmetre mínim del sifò i derivació individual, 
CTE_DB_HS5 taula 4.1. Valors vàlids per a ramals inferiors a 
1,5m: 
     unitats de desaigua UD  diàmetre (mm)
     ús privat    ús públic    ús privat  ús públic
LAVABO   2  3  32  40
DUTXA   2  3  40  50
WC   4  5  100       100
PICA CUINA  -  2  -  40
RENTAPLATS  -  6  -       50 
RENTADORA  -  6  -       50
Els ramals de dutxes i piques que superin els 1,5m se 
sobredimensionaran i passaran a tenir Ø63. També se 
sobredimensionarà el diàmetre dels ramals del WC per perill 
d’embussament per llençar-hi bolquers d’un sol ús i es posaran 
de Ø125. 

- els baixants seran de secció contínua de dalt a baix, adoptant 
com a diàmetre el de la part inferior, amb UD superior, per 
facilitar-ne la construcció.
 - Ø63 aigües grises, determinats pels ramals 
sobredimensionats. 
 - Ø125 aigües negres, determinats pels ramals 
sobredmensionats.
Les derivacions en els banys es faran pel fals sostre de la 
planta inferior ja que es disposa de fins a 35cm de fals sostre 
en banys i 15cm en els altres espais.

- col·lectors per a edificis de més de 3plantes, pendent 2%:
 - Ø63 aigües grises
 - Ø125 aigües negres
La majoria es duran a terme entre la primera i segona planta, 
quan en canvia l’ús principal de l’edifici. Com que es compta 
amb el fals sostre ventilat hi ha espai de sobre per poder 
realitzar-los. 
Per a col·ectors enterrats el diàmetre de les aigües negres 
se sobredimensionarà per evitar al màxim els problemes, com a 
mínim seran de Ø200. Es disposaran arquetes de registre:
- cada 15m.
- en el punt d’unió del baixant i col·lector.
- quan els col·lectors canvien de direcció. En angles de 45º 
no farà falta perquè es compta amb peces especials estàndard.

AIGÜES PLUVIALS
- càlcul dels diàmetres en base al CTE_DB_HS5, per una zona amb 
intensitat pluviomètrica 110mm/h. 
- es disposarà d’una bonera cada 150m2 de coberta. A la coberta 
de la planta superior, amb una superfície total de 235m2 se 
n’haurà de posar 4. A l’edifici annex de 100m2 li caldran 2 
boneres. Als sortints dels ascensors, que sobressortiran 1m 
respecte la coberta se’ls donarà el pendent necessari perquè 
evacuin l’aigua a través d’un sobreeixidor.
- pendent mínim en coberta de 1%.
- col·lectors Ø90 amb un 1% que marquen el diàmetre dels 
baixants, amb una capacitat per poder servir una superfície 
286,2m2 (intensitat pluviomètrica 110mm/h).

TRACTAMENT D’AIGÜES GRISES
S’ha considerat oportú instal·lar un sistema de tractament 
d’aigues grises per tal de reduir el consum d’aigua i disminuir 
la despesa econòmica. Es reutilitzaria per a recàrregues de 
les cisternes del WC. Cal tenir en compte que comporta un 
manteniment mínim amb les analítiques conseqüents i que té un 
cost energètic, tot i que és baix (1,9 kw/m3, uns 0,2 €/m3).

PREDIMENSIONAT:
MÀXIM D’AIGUA NECESSÀRIA:
 Cabal de tractament per persona (ús WC) = persones x 25 
L/persona al dia  
 160 persones x 25L/dia per persona = 4000L

AIGUA RECOLLIDA (banyera/dutxa i rentamans):
Per a ús geriàtric s’estima que el consum per persona és 
de 250L. Es reutilitzarà tan sols l’aigua gris provinent de 
les plantes de la residència ja que es desviarà per arribar 
al punt de tractament pel fals sostre ventilat (imatge Is1). 
Es considera que s’aconseguirà el volum de necessari per al 
tractament fàcilment. Per això se’n reutilitzarà només la de 
la zona més pròxima al dipòsit, per evitar llargs col·lectors 
innecessaris (imatge Is2).
Càlcul aproximat de l’aigua que es podria recollir:
 60 persones x 250L/persona al dia = 15.000L 

SISTEMA UTILITZAT
En general, l’aport d’aigues grises i el consum de les aigues 
tractades són molt variables al llarg del dia. Per tant, s’ha 
de considerar la instal·lació d’un sistema d’emmagatzematge que 
optimitzi el seu aprofitament. Es recomana minimitzar el volum 
del tanc d’emmagatzematge per evitar problemes de deteriorament 
de les aigues tractades. A més, no és convenient acumular 
les aigues grises més de 24h ja que es poden desenvolupar 
microorganismes i olors desagradables. S’ha de disposar d’un 
sistema de descàrrega i un sistema de desbordament que permetin 
enviar al desaigua les aigues grises acumulades en el cas que 
sigui necessari. També s’ha de disposar d’un punt de consum 
d’aigua freda sanitària (AFS) per si la demanda d’aigua tractada 
supera la quantitat màxima de l’estació regeneradora i que en 
aquests casos puntuals el dipòsit es pugui abastir AFS per 
donar servei a tots els punts.
En aquest cas, al tractar-se d’un edifici que estarà actiu els 
365 dies de l’any no es considera necessari fer la distribució 
amb retorn perquè les aigües no quedaran mai estancades pel seu 
constant ús.
S’opta per utilitzar una estació regeneradora d’aigues grises 
amb capacitat per a 3500L, tipus GREM 3500 de la casa REMOSA, de 
format horitzontal col·locada a la zona de serveis de la planta 
baixa (imatge Is3).   
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Is2_Zona on SÍ s’aprofiten les 
aigües grises.

Is1_Esquema traçat baixants i col·lectors.
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Is3_Esquema funcionament de recull, 
tractament i distribució d’aigües grises.
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