
EVACUACIÓ D’AIGÜES NEGRES             

Al tractar-se d’un edifi ci existent el pas d’instal·lacions es complica i ha de ser molt acurat. 

En les instal·lacions d’evacuació d’aigues grises s’ha intentat no perjudicar les voltes de creueria de la planta 
baixa per no perjudicar l’estructura ni l’estètica de l’interior, i per això s’ha obtat per desviar el recorregut cap a 
l’exterior de l’edifi ci, per la façana principal, passant per sobre els arcs de creueria que solen estar omplerts amb 
runa.

El recorregut més curt aparentment era passar-los per l’interior de l’edifci. Això en algun punts afectava part del 
claustre i per això s’ha descartat per no haver i s’ha solucionat treient-los per la façana principal, on van a buscar 
el col·lector general ja existent

Per això s’intal·len tubs de coure vistos, ja que amb el temps agafen una tonalitat d’envelliment que concorda amb 
l’estètica del monestir i seguix amb la tonalitat de colors de l’acer corten col·locat com a acabat en les façanes de 
nova construcció.

Els baixants principals arriben fi ns la coberta per a la seva correcta ventilació. Aquests sobresortiran 1m.
 

EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS             

L’estat de la coberta era molt precària, i gran part d’ella s’ha subtituit per una de nova.

Per això també s’ha aprofi tat per refer tot el sistema de canals i baixants per a l’evacuació de les aigües pluvials.

S’ha dimensionat segons la normativa vigent que trobem al CTE HS5.

DIMENSIONAT DEL CANALONS

Aquest té en compte la superfícies de la coberta, i en funció d’això es predimensiona el diàmetre de la canal i el 
nombre d’embornals necessaris.

La coberta té una pendent del 2% i està situat a Calldetenes que la seva intensitat pluviomètrica és de 135mm/h

Tenint en compte aquests paràmetres, consultem les taules 4.6 i 4.7 del CTE HS5 per determinar el tamany dels 
canalons i el nombre necessàri d’embornals.

Les taules esmentades estan en funció d’un altre zona pluviomètrica ( la de 100mm/h), per això apliquem un factor 
de correcció per ajustar-nos a la nostre zona.

DIMENSIONAT DEL CANALONS

Aquest té en compte la superfícies de la coberta, i en funció d’això es predimensiona el diàmetre de la canal i el 
nombre d’embornals necessaris.

La coberta té una pendent del 2% i està situat a Calldetenes que la seva intensitat pluviomètrica és de 135mm/h

Tenint en compte aquests paràmetres, consultem les taules 4.6 i 4.7 del CTE HS5 per determinar el tamany dels 
canalons i el nombre necessàri d’embornals

PREDIMENSIONAT 

-Càlcul unitats de descàrrega segons CTE HS5 Taula 4.1:

PREDIMENSIONAT 

-Càlcul colector hortizontal segons CTE HS5 Taula 4.2:

 Predimensionarem el col·lector horitzontal de l’unitat habitacional amb un pendetnt del 2%

En cada Baixant tenim 10 +10 unitats de descàrrega

Nº UNITATS DE DESCÀRREGA    DIAMETRE MÍNIM
10+10 ( 2lavabos + 2dutxes + 2inodors)    50
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