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XARXA DE RECOLLIDA D’AIGUA PLUVIAL
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Granit > Coef.escorrentia 0,8

ESQUEMA RECOLLIDA D’AIGÜES

La recollida de l’aigua de pluja s’organitza mitjançant dos sistemes: l’aigua de pluja dels carrers, que es connecta di-
rectament a la xarxa general, ja que està bruta del trànsit; i l’aigua recollida en el parc (superfícies permeables i rampes) 
i en les cobertes dels nous habitatges; que s’emmagatzema en uns dipòsits i ens serveix per al posterior reg del parc. 
Tenim en compte les cobertes dels habitatges, perque encara que haurien de tenir el seu propi sistema de reaprofitament 
d’aigües, no ho podem assegurar i per tant introduim aquestes dades al nostre dimensionat dels carrers. 

DIMENSIONAT XARXA PLUVIALS 

Volum d’aigües de pluja recollides que van a la xarxa general:
- Àrea carrers: 4117 m2 x 0,8(escorrentia) x345,5 l/m2·any (pluviometria anual) = 1137938 l/any

DIMENSIONAT DELS TUBS 
Per dimensionar els tubs dividim la xarxa en diferents trams, de pou a pou (per normativa es troben cada 50m), i calculem 
l’àrea que abarquen, en aquest cas tenim en compte l’aigua que va a la xarxa general. (Només hem calculat del carrer 
principal, sense derivacions)
*Cabal màx. pluviometria de Barcelona = 306l/s·ha = 0,0306 l/s·m2
*Pendent permesa = (1% mínim, 3% recomendable, 4% màxim)
*velocitat recomenada = 0,9 - 0,6 m/s
TRAM DE Àrea carrer: 397,5m2 x 0,8(escorrentia) =318m2 x 0,036l/s·m2 = 11,49 l/s 
TRAM EF Àrea carrer: 284,0m2 x 0,8(escorrentia) =227,2m2 x 0,036l/s·m2 = 8,18 l/s 
TRAM FG Àrea carrer: 559,7m2 x 0,8(escorrentia) =447,7m2 x 0,036l/s·m2 = 16,12 l/s 
TRAM GH Àrea carrer : 648,5m2 x 0,8(escorrentia) = 518,8m2 x 0,036l/s·m2 = 18,67 l/s
TRAM HEx Àrea carrer: 662,6m2 x (0,8(escorrentia) = 530m2 x 0,036l/s·m2 = 19,08 l/s

EMBORNALS
Es col·locaran embornals amb reixa de protecció. Per calcular-nos s’utilitzarà una taula de relacions per a un imbornal de 
30x70cm = 0, 21 m2 (àrea), i a partir d’una regla de tres trobarem l’àrea. 

TRAM DE  TRAM EF  TRAM FG  TRAM GH  TRAM HEx
CABAL= 11,49 l/s CABAL = 8,18 l/s CABAL = 16,12l/s CABAL = 18,67 l/s CABAL= 19,08l/s
diam = 200mm  diam = 200mm  diam = 200mm  diam = 250mm  diam = 250mm
velocitat =1,25m/s velocitat =1,4m/s velocitat =0,95m/s velocitat = 1,2m/s velocitat = 1,2m/s
jtram = 3,0%  jtram = 4%  jtram = 1,5%  jtram=0,5%min  jtram=0,5%,min
À= 0,21m2   À= 0,21m2  À= 0,21 m2  À= 0,21m2  À=0,21m2
dim=70x30cm  dim=70x30cm  dim=70x30cm  dim=70x30cm  dim=70x30cm
0.21m2- 3%-11l/s  0.21m2-4%-8l/s  0.21m2-1.5%-16l/s  0.21m2-0,5%-20l/s  0.21m2-0.5%-20l/s

Decidim col·locar tots els embornals de la mateixa mida: 30x55cm, per tal el repartiment final d’embornals queda així:
nºemb=2  nºemb=2  nºemb=2  nºemb=2   nºemb=2

DIMENSIONAT DEL DIPÒSIT:

* consum d’aigua per al reg = 4985m2 x 2l/m2·dia = 9970 l/dia
* concentració de pluges durant l’any en dues temporades = primavera i tardor
* Pluviometria anual Barcelona any 2014  345,5 l/m2·any

Volum d’aigües de pluja recollides que van al dipòsit:
- Àrea vegetació: 4985m2 x 0,3(escorrentia) x 345,5 l/m2·any= 516695 l/any
- Àrea sauló: 736m2 x 0,5(escorrentia) x 345,5 l/m2·any = 127144 l/any
- Àrea formigó: 1288m2 x 1(escorrentia) x 345,5 l/m2·any = 445004 l/any
- Àrea cobertes = 822 m2 x 1(escorrentia) x345,5 l/m2·any = 284001 l/any

VOLUM total recollit= 1372844 l/any 
CONSUM total per al reg = 9970l/dia  x 365 dies = 3639050 l/any
*Aquest càlcul és amb el consum d’aigua per a l’estiu, per això li aplicarem un 
percentatge de reducció ja que a les altres estacions de l’any el consum d’aigua es 
menor.
CONSUM total reg = 3639050 l/any (consum estiu) x 70% = 2547335 l/any
*hem exclòs de càlcul la plaça de les washintònies.

Utilitzant aquesta estratègia de recollida d’aigua veiem que en el comput de l’any, 
aconseguim garantir la meitat de l’aigua necessària per al reg. La restad’aigua 
necessària estarà garantida, ja que els dipòsits estan connectats a la xarxa de submi-
nistrament general d’aigua,sobretot en els mesos on plou poc i la demanda d’aigua 
és molt grossa com a l’estiu.

Per tal de dimensionar els dipòsits, agafem el volum d’aigua recollit durant tot l’any 
i el dividim per les 2 temporades on hi ha concentració de pluges, ja que el volum 
d’aigua recollit durant tot l’any és impossible que s’acumuli en un moment determi-
nat, per això fem aquesta aproximació.

VOLUM total recollit = 3639050 l/any / 2temporades =1819525 l/temporada
Dimensions del dipòsit = 1819525l x 0.001m3 = 1819,5 m3
1819,5m3 volum / profunditat 2,5m = 727,8m2 superfície > Dipòsit de 
28x11x2,5m 

Al tenir 4 dipòsits, podem fer-los de tamany més petit ja que el volum d’aigua es 
repartirà entre els 4.
1819525l/temporada / 4dipòsits = 454881,2 l
Dimensions del dipòsit = 45488,1l x 0.001m3 = 454,8 m3
45,48m3 volum / profunditat de 2m = 227,4m2 superfície > Dipòsit 12x10x2m (4 
dipòsits)

Formigó > Coef.escorrentia 1,0
Vegetació > Coef.escorrentia 0,3
Sauló > Coef.escorrentia 0,5 COEFICIENTS D’ESCORRENTIA

DIMENSIONAT XARXA D’AIGUES NEGRES

Fem una xarxa separativa d’aigües negres i aigües pluvials, que es 
connecta a la xarxa existent, aquesta no diferencia entre les aigües 
pluvials i les negres ja que és una xarxa antiga, en el projecte, 
però,s’obta per aquesta estratègia amb la previsió de que si els 
carrers adjacents es fessin nous i amb separativa, el nostre tram ja 
estaria preparat. Els pous de registre es col·loquen, igual que en 
la xarxa de pluvials a 50m de distància per tal de permetre un bon 
funcionament de la xarxa.

HABITATGES       
* despesa d’aigua = 250l/pers·dia
*coeficient de simultaneitat = 8h 
(8h dormint + 8htreballant + 8h oci)

15 vivendes 10 vivendes x 2pers.= 20 pers.
  5 vivendes x 4pers.= 16 pers.
  1vivenda x 4 pers. = 4 pers.
  Persones TOTAL = 40 pers.
CABALt= 250l/pers·dia x 40pers = 10000l/dia
CABALins= 10000l/dia / 8h = 1250l·h/dia /28800s = 0, 04 l/s

LUDOTECA I CASAL D’AVIS
*despesa d’aigua = 250l/pers·dia
*Coeficient de simultaneitat = 8h (Horari del centre)
Càlcul aprox. aforament equipament = 100 pers.
CABALt= 250l/pers·dia x 100 pers =25000l/dia
CABALins = 25000l/dia / 8h = 3125l·h/dia / 28800s = 0,10l/s

Els cabals obtinguts són molt baixos per garantir una bona evacua-
ció, els augmentarem al mínim (10l/s), per això afegirem aigua de 
la xarxa de pluvials. 

CABAL= 10l/s
jadmis = 1%
diam= 200mm
velocitat = 0,8 m/s

EMBORNAL P22A 30x55x55 ARQUETA P15 33x35x37 POU P20 120X330 DIPÒSIT D’AIGUA

XARXA DE PLUVIALS:carrers

Pou  aigües negres

Pou pluvials nou

Pou pluvials exist.

Direcció pendent

Col·lector exist.
Col·lector nou

Col·lector negres

Dipòsit

Pou de registre

Pendent col·lector
Connexió general

Connexió general

Pendent terreny

XARXA DE PLUVIALS: parc

XARXA AIGÜES NEGRES
15NOUS HABITATGES = 40hab-

CABAL= 250l/pers·dia
Coef.simultaneitat = 8
1 NOU EQ = 100pers

CABAL= 250L/pers·dia
Coef.simultaneitat = 8

PLUVIOMETRIA ANUAL
 BARCELONA 2014 
= 345,5 l/m2·any

CABAL MÀX.PLUVIOMÈTRIC
BARCELONA 2014

= 306l/s· ha

ESTRATÈGIA
1. EVACUAR: Aigua de carrers es 
connecta a la xarxa sanejament

2. APROFITAR: Aigua del parc i les 
coberta s’emmagatzema i s’utilitza 

per al Reg del parc

AIGUA RECOLLIDA 
PARC I COBERTES 
= 1372844l/any

AIGUA NECÈSSARIA REG
= 2547335l/any

SISTEMA 
D’EMMAGATZEMATGE 

Dipòsits d’emmagatzematge.
Aprofitant la pendent per treballar 

per gravetat
DIMENSIONS 12X10X2m


