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Plànol instal·lacions  
ACS, AFS, SANEJAMENT i PLUVIALS (electricitat) (2)
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i04PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLÀNOL D'INSTAL·LACIONS D'ACS, AFS, SANEJAMENT I EVACUACIÓ 
D'AIGÜES PLUVIALS  (CTE  DB-HS)

CTE DB HS_SALUBRITAT
Es projecta el sistema d'instal·lacions que donarà servei a les diferents activitats que es 
desenvolupin en l'edifici seguint les directrius bàsiques del CTE DB-HS.
En alguns punts, per criteris projectuals, s'han augmentat aquests valors mínims per a 
millorar l'utilizació de la mateixa instal·lació.

 
HS 1 Protecció enfront la humitat  
2.4.3.1 Elements de coberta

La Planta coberta és transitable i sobre un paviment elevat amb plots regulables, 
mentre que la part del badalot de les escales, muntacàrregues i altres construccions en 
Planta coberta, és de coberta No transitable de Grava.

HS 2 Recollida i evacuació de residus
En aquest apartat es recolliran els valors que la normativa del CTE, ens aconsella per a 
dimensionar la superfície que s'ha deixat per a la col·locació de contenidors de recollida 
de residus.

També diu que independent de la dimensió que ens dona el càlcul es projectarà per a 
una correcta manipulació dels contenidors dins la zona d’emmagatzematge de residus.

HS 2.1.2 Disseny i dimensionat de la sup. útil del magatzem 
En projecte es deixa una superfície d’emmagatzematge de residus de 136,26m² amb la 
disposició dels contenidors tal i com s’indica en el plànol.

HS 4 Subministre d’aigua
L’edifici es nodreix d’aigua provinent de AGBAR, Aigues de Barcelona, a través de les 
canalitzacións ja existents en la zona.
L’aigua entra a cota de Planta soterrani -1 i un cop passa per els comptadors s’envia als 
diferetns nivells, fins a palnta coberta on és tractada i redistribuida per tota l’estessa de 
tuberies i canalitzacions que donen servei als diferents aparells sanitaris i de cuina.

El sistema de ACS, Aigua Calenta Sanitaria, es realitza a través de la instal·lació de 
panells solars tèrmics en planta sobre cobrta, damunt els badalots, permetent així, la 
possiblitat de colocar la resta de programa i instal·lacions pertinents en Planta Coberta.

Aquest és doncs el sistema per ACS i AFS, que serà independent del circuit que 
alimenta la climatització del mateix edifici, tal com s’explica en els plànols de Climatit-
zació i05 - i06.

L’esquema d’aigua mostra com aquesta es distribueix en els diferents nivells i 
programes.

En les plantes es veu com es distribueix en planta i els elements necessaris en 
cadascún dels punts de consum, derivacions i altres dispositius necessàris.

HS- 4  Subministre d’aigua
HS 4  2.1.2 Caracterització i quantificació de les exigències

3 Disseny Manteniment de les instal·lacions 
3.2. Elements que composen la instal·lació

Les aigües a evacuar arribaran a l’exterior separades tot i que actualment no existeix 
cap separació entre pluvials i residuals, però es deixarà la previsió per a que en un futur 
quan hi hagi el sistema  separatiu es pugui conectar fàcilment i no requereixi d’obres 
costoses.

3.3.1.5Configuració dels sistemes d’evacuació

No es disposarán arquetes a peus de baixant ja que hi ha elements existent de 
fonamentació, però es realitzarán en els punts més propers a aquest.

En els cassos d’atravessar una biga centradora, es realitzarà mitjançant sistemes que 
no deshabilitin l’element estructural, com ara passa murs.

Es dotarà a la instal·lació d’un separador de grasses doncs les activitats que es 
realitzen en el seu interior és molt probable que aboquin alguna quantitat per petita que 
sigui de greixos insol·lubles.

És important aquest punt doncs les instal·lacions circulen vistes pel sostre i 
coexisteixen diferents canalitzacions d’aigua calenta i freda diferents, unes pel consum 
i altres per a la climatització de les diferents estances.

Per això han d’anar senyalitzades per la seva distinció a l’hora de fer el corresponent 
manteniment, substitució o utilització.

5.1.1.3.2. Execució de les reds de tuberies

HS 5 Evacuació d’aigües
HS-5  4.1.1 Dimensionat evacuació d’aiües residuals

Es realitza el càlcul aproximat dividint els nuclis de serveis en dos, així sabrem quin 
diàmetre s’ha de colocar per a poder evacuar els aparells de cada nucli respectivament.

 Nucli A     Nucli B
 569 UDs    569 UDs
 

4.1.1.3. Ramals col·lectors d’aigües residuals

4.1.2. Baixants d’aiües residuals

Al tenir que evacuar 569 UDs per cada nucli de serveis en més de tres plantes (PB+5P), 
es col·loca un diàmetre de baixant de 125mm, tot i sortir de 110mm, es prefereix 
aumentar un nivell ja que és un equipament docent i l’activitat del centre es concentra 
en unes hores determinades.
Cada ramal agafa els 569 UDs /2 = 284,5 UDs > 200UDs, per això agafem diàmetre 
160mm per a la evacuaió de > de 3pantes.

4.1.3. Col·lectors horitzontals d’aigües residuals

4.2. Dimensionat de la red d’evacuació d’aigües pluvials

La recollida d’aigua de la coberta de la peça metàl·lica serà independent a la de la 
coberta, és a dir, no computarà en quan a superfície, doncs aquesta s’acumularà en un 
dipòsit que servirà per regar els diferents horts situats en Planta Coberta. El sistema 
estarà equipat amb una sobreiixidor en cas de quedar plè el dipòsit l’aigua sobrant 
pogués ser recollida per es canalitzacions de recollida d’aigües pluvials.

Per calcular l’evacuació de la coberta ho farem a través de la següent taula:

Per no poder posar sobreiixidors, s’ha hagut de duplicar cada punt de recollida d’aigua 
pluvial per garantir que en cas d’obturació, hi ha un altre de reserva, tot i que en estat 
normal, els dos punts recullen l’aigua, d’aquesta manera no hem de fer sortir els 
elemtns de sobreiixidors pel pla de fçana:

4.2.2 Canalons de recollida d’aigües pluvials 

Tret dels canalons que recullen l’aigua de la coberta de l’estructura metàl·lica, la resta, 
els de la coberta planta sobre plots, baixen verticalment fins arriabr a cota del fonament, 
on es soterra i es condueix separadament de ‘aigua residual, fins a l’exterior.

Així que per desaigüar la coberta de l’estructura metàl·lica es necesiten canalons de 
150mm de diàmetre al 1% de PTE, ja que recullen l’aigua de sectors < 100m².

4.2.3 Baixants d’aigües pluvials 

Es posa baixants de 160mm ja que com hem dit, la coberta ha de poder desaiguar 
sense el sobreiixidor sense complicacions, i per això es decideix col·locar-los de 
160mm i no de 125mm.

4.2.4 Col·lectors d’aigües pluvials 

Els col·lectors de Planta soterrani -1 de l’edifici tindran un pendent mínim per poder 
arribar bé a la profunditat de la xarxa de Clavagueram que es situa a -3,20m respecte 
la cota de carrer.

HS Manteniment general de les instal·lacions

Per a un bon i fàcil manteniment es disposen les instal·lacions en una zona que permet 
la seva accessibilitat i la seva reparació, això és possible gràcies a que hi ha uns 
trasdossats tal i com es grafien en els plànols.
El conjunt de les instal·lacions s’han pensat per a poder ralitzar les maniobres de 
manteniment i conservació que es desciuen a continuació.
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