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 DEL CTE

HS 5 Evacuació d’aigües

051 Disseny

01 - Condicions generals de l'evacuació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Connexió a 
clavegueram

Els col·lectors desguassen a pou/arqueta general abans de la 
connexió.

Sense clavegueram 
púbic

Sistemes separats: Aigües residuals (amb estació depuradora 
particular); Evacuació d'aigües pluvials al terreny.

Residus no 
domestics

Tractament prèvi:     Dipòsit de decantació;     Separadors/dipòsit de 
neutralització;      Per residus agresius: Tractament o depuració prèvi a 
l'abocament al clavegueram.

02 - Configuracions dels sistemes d'evacuació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Xarxa única de 
clavegueram públic

Connexió final d'aigües pluvials i residuals amb tancament hidràulic 
abans la seva sortida a la xarxa exterior.

Clavegueram 
separatiu públic

Connexió independent de les aigues residuals i pluvials. 
Canalitzacions separades.

03 - Elements que componen les instal·lacions

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Tancaments 
hidràulics

Tancaments hidràulics:     Sifons individuals de cada aparell;    Pots 
sifònics;    Embornals sifònics;    Arquetes sifòniques.
Compleix amb les característiques següents:
   Autorentables; Sense parts mòbils que impedeixen el correcte 
funcionament;  Amb registre de neteja fàcilment accessible i 
manipulable; Altura (per ús continu    ≥ 50 mm, discontinu     ≥70 mm) i 
≤100 mm; Corona a ≤ 60 cm per sota de la vàlvula de desguàs de 
l'aparell; Es mantenen o incrementen els diàmetres en el sentit de 
l'aigua; S'instal·la al més a prop possible de la vàlvula de desguàs de 
l'aparell; No s’instal·len en sèrie.
    Pot sifònic només per aparells de la seva cambra humida.
    Aigüeres, safareigs i aparells de bombament (rentadores i 
rentavaixelles) amb sifó individual.
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HS 5 Evacuació d’aigües

051 Disseny

03 - Elements que componen les instal·lacions

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Xarxes de petita 
evacuació

Traçat connectat a    baixant /   canó del vàter (impossible a baixant)
   Distància de pot sifònic a baixant ≤2m. Derivacions a pot sifònic 
≤2,50 m amb pendent entre 2-4%.
   Distància de aigüeres, safareigs, lavabos, bidets, a baixant ≤ 4m i 
pendents entre 2,5-5%;  A banyeres i dutxes el pendent ≤ 10%;
   Desguàs del vàter a     baixant directe/    per canó (    de longitud ≤ 
1m perquè no es possibe donar-li el pendent necessari).
   Disposa de sobreeixidor als lavabos, bidets, banyeres i aigüeres;
   No disposa desguassos enfrontats en una canonada comuna;
   Unions desguassos-baixants: Inclinació ≥ 45º;
   Per sistema de sifons individuals: Ramals de desguàs d'aparells 
sanitaris (amb capçalera registrable amb tap roscat) units a un tub de 
derivació que desemboca a     baixant /     canó del vàter (no és 
possible a baixant);
   S’evita els desguassos bombats /    desguassos bombats 
(instal·lació temporal).

Baixants Baixants sense desviacions ni reculades. 
Diàmetre:    uniforme en tota la seva altura/   no uniforme en baixant 
residual per    obstacle insalvable,    increments de cabals significatius.
En cap cas el diàmetre disminueix en el sentit del corrent.

canalons El diàmetre no disminueix en el sentit del corrent.

Col·lectors col·lector disposat     penjats /     enterrats.

Col·lectors penjats Connexions dels baixants amb peces especials, (no amb colzes)

Per sistema mixt: Separació ≥3m entre conexió de baixant pluvial i 
residual situat aigües amunt.

Pendent ≥1%. No deriven en un mateix punt més de dos col·lectors.

Es disposen peces especials de registre en cada connexió i derivació i 
en trams rectes (separats ≤15m entre elles).

Col·lectors enterrats Disposats en rases de dimensions adequades;     Situats per sota de 
la xarxa de distribució d'aigua potable.
Pendent ≥2%.
Connexió de baixants o canons de desguàs a través d'arqueta no 
sifònica. Es disposa d'arquetes a totes les unions i derivacions.
Registres en encontres, canvis de direcció, i en trams rectes separats 
≤15m.
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HS 5 Evacuació d’aigües

051 Disseny

03 - Elements que componen les instal·lacions

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Arquetes a la xarxa 
soterrada

Sobre fonament de formigó, amb tapa practicable. Angle >90º entre 
col·lector connectat i sortida. Màxim un col·lector per cara d'arqueta.
   Per arquetes de pas: Deriven màxim tres col·lectors;

Pou general Al final de la instal·lació i abans de la connexió de servei disposa de 
pou general de l'edifici.
    Arriba >1 colector al pou general d'edifici: Disposa d'arqueta 
d'extradós.

Separador de greix Proveït d'obertura de ventilació, pròxima al costat de descàrrega, i tapa 
de registre. 
    Només aboca aigües afectades (greixos, olis, etc.).
    Es justifica l'abocament d'altres aparellls.

Pou de resalt Es disposa entre xarxa interior i clavegueram o sistema de depuració 
quan la diferència de cotes és >1m.

04 - Elements especials

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Sistema de 
bombament i 
elevació

La xarxa interior per sota del punt de connexió evacua per sistema de 
bombament. Aquest sistema no rep aigües pluvials (llevat que sigui 
necessari) ni la xarxa per sobre del punt de connexió de servei.

Mínim dos bombes, amb protecció adequada contra les matèries 
sòlides en suspensió. Alimentades amb grup electrogen o bateria 
adequada d'ús exclusiu (amb autonomia ≥24h). Es garanteix la 
seguretat i continuïtat de servei.
Allotjades en pous de bombament (amb canonada de ventilació) de 
fàcil accés on no aboquen greixos, olis o líquids inflamables.
     Es requereix necessari un sistema de subministrament elèctric 
autònom complementari.

Disposa d'un bucle antireflux de les aigües per damunt del nivell de 
sortida del sistema general de desguàs en la seva connexió amb el 
clavegueram.

Vàlvules antiretorn 
de seguretat

Disposa de vàlvules antiretorn de seguretat i de fàcil accés per 
prevenir possibles inundacions degudes al clavegueram.
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HS 5 Evacuació d’aigües

051 Disseny

05 - Subsistemes de ventilació de les instal·lacions

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Subsistema de 
ventilació primària

És suficient com a únic sistema de ventilació per tractar-se:
    Edifici < 7 plantes;       Edifici < 11 plantes amb baixant 
sobredimensionat i amb ramals de desguassos de < 5 m.

Els baixants d'aigües residuals es perllonguen:       ≥1,30 m per 
damunt de la coberta no transitable;      ≥2m per damunt de la coberta 
transitable, i per sobre no es defineix cap element constructiu.

Sortida de ventilació primària a ≥6 m de qualsevol presa d'aire exterior 
(per a climatització, ventilació, airejadors, obertures d'espais 
habitables) i les sobrepassa en altura, (50cm per sobre d'obertures 
d'espais habitables).

Sortida de ventilació convenientment protegida de l'entrada de cossos 
estranys i permet que l'acció del vent afavoreixi l'expulsió dels gasos.

Subsistema de 
ventilació 
secundària

     Disposa de connexions en plantes alternes al baixant (edifici < 15 
plantes);     Disposa de connexions en cada planta (edifici ≥15 plantes).
Connexions realitzades per sobre de la connexió dels aparells sanitaris.

Connexió superior     ≥1 m per damunt de l'últim aparell sanitari;     es 
perllonga per damunt de la coberta ≥altura del baixant.
Connexió inferior al col·lector horitzontal:      en la seva generatriu 
superior i en el punt més pròxim possible, a una distància ≤10 vegades 
el diàmetre d’aquest;    es realitza per sota de l'últim ramal (no és 
possible la solució anterior).

Desviació del baixant >45º: Es considera com a tram horitzontal i cada 
tram ventila independent.

Subsistema de 
ventilació terciària

Disposa de ventilació terciària per:     longitud dels ramals de desguàs 
>5 m;     l'edifici té més de 14 plantes.
El sistema connecta els tancaments hidràulics amb la columna de 
ventilació secundària en sentit ascendent.

Connexió separada del tancament hidràulic entre 2 i 20 vegades el 
diàmetre de la canonada de desguàs de l'aparell.

L'obertura de ventilació no està per sota de la corona del sifó i està per 
damunt de l'eix de la secció transversal, pujant verticalment amb un 
angle ≤45º respecte de la vertical.
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HS 5 Evacuació d’aigües

051 Disseny

05 - Subsistemes de ventilació de les instal·lacions

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Subsistema de 
ventilació terciària

Pendent ≥1% cap a la canonada de desguàs.

Tram horitzontal ≥20cm per damunt del sobreeixidor de l'aparell 
sanitari el sifó del qual ventila.

Subsistema de 
ventilació amb 
vàlvules d'aireig

Es munten entre l'últim i penúltim aparell, de 1 a 2 m per sobre del 
nivell de flux dels aparells.
    Una vàlvula per edificis de ≤5 plantes;     una vàlvula cada 4 plantes 
per edificis de >5 plantes.
Col·locades en llocs ventilats i accessibles.

052 Dimensionament

01 - Xarxa d'evacuació d'aigues residuals

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Petita evacuació 
d'aigües residuals: 
sifons i derivacions 
individuals

Unitats de desguàs (UD) en cada aparell i diàmetres mínims.

Ø vàlids per ramals individuals ≥1,5m.
     Ramals superiors calculats en funció de la longitud, pendent i cabal.
     Per desaigües tipus continu o semicontinu: 1UD = 0,03 dm³/s

Altres aparells: UD en funció del diàmetre del tub de desguàs:

.
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HS 5 Evacuació d’aigües

052 Dimensionament

01 - Xarxa d'evacuació d'aigues residuals

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Petita evacuació 
d'aigües residuals: 
Càixa sifónica

Diàmetre en funció del número i mida de les entrades, (Ø≥110mm).

Petita evacuació 
d'aigües residuals: 
Ramals col·lectors

Diàmetres dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant:

,

Baixants d'aigües 
residuals

No s'excedeix el límit de ± 250 Pa de variació de pressió. 
Cabal que no ocupa >1/3 de la secció transversal de la canonada.

.

Desviacions respecte a la vertical:
     Desviació <45º respecte la vertical: No requereix canvi de secció.
     Desviació >45º, es procedeix de la manera següent:
i) Tram del baixant per damunt de la desviació: Dimensionat general;
ii) Tram de la desviació: Com un col·lector horitzontal, aplicant pendent 
del 4% i Ø ≥ tram anterior;
iii) Tram per sota de la desviació: Ø≥ tram de la desviació.

Col·lectors 
horitzontals

Dimensionats per funcionar a ½ secció,(fins a ¾ de secció), sota 
condicions de flux uniforme.

,
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HS 5 Evacuació d’aigües

052 Dimensionament

02 - Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Element filtrant 
(caldereta)

Àrea de superfície de pas entre 1,5 i 2 vegades la secció recta de la 
canonada.

Embornal

.

    Nombre suficient perquè no hi hagi desnivells >150 mm i pendents 
màxims del 0,5%, i per evitar sobrecàrrega excessiva de coberta.
    Es preveuen sobreeixidors o altres sistemes d'evacuació.

Canalons

.

Règim amb intensitat pluviomètrica ≠100 mm/h: s’aplica factor f a la 
superfície servida:  f = i / 100 ( i és la intensitat pluviomètrica 
considerada)

Per seccions quadrangulars:  la secció equivalent és un 10% superior 
a la taula anterior.

Baixants d'aigües 
pluvials

.

Per a intensitats diferents de 100 mm/h: s’aplica el factor f = i / 100 ( i 
és la intensitat pluviomètrica considerada)
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HS 5 Evacuació d’aigües

052 Dimensionament

02 - Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Col·lectors d'aigües 
pluvials

.

Per intensitat pluviomètrica ≠100 mm/h: s’aplica factor f a la superfície 
servida:  f = i / 100 ( i és la intensitat pluviomètrica considerada)

03 - Col·lectors de tipus mixt

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Procés de càlcul Es transformen les unitats de desguàs d'aigües residuals en 
superfícies equivalents de recollida d'aigües,  sumant-se a les 
corresponents superfícies de les aigües pluvials.
Transformació de les UD en superfície equivalent  (per règim 
pluviomètric de 100 mm/h):
    Per UD ≤250:  90 m2;      Per UD >250: 0,36 x núm.UD m2.

   Per intensitat pluviomètrica ≠100 mm/h: s’aplica factor f a la 
superfície equivalent:  f = i / 100 ( i és la intensitat pluviomètrica 
considerada)

04 - Xarxes de ventilació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Ventilació primària Té el mateix diàmetre que el baixant del qual és prolongació.
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HS 5 Evacuació d’aigües

052 Dimensionament

04 - Xarxes de ventilació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Ventilació 
secundària

.

Té un diàmetre uniforme en tot el seu recorregut.

Quan hi hagi desviacions del baixant: La columna de ventilació 
corresponent al tram anterior a la desviació es dimensiona per a la 
càrrega del tram esmentat, i la corresponent al tram posterior a la 
desviació es dimensiona per a la càrrega de tot el baixant.

Diàmetre de la canonada d'unió entre baixant i columna de ventilació 
igual al de la columna.

Diàmetre de la columna de ventilació ≥½ del diàmetre del baixant al 
qual serveix

.
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HS 5 Evacuació d’aigües

052 Dimensionament

04 - Xarxes de ventilació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Ventilació terciària

.

05 - Accessoris

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Arquetes

.

06 - Dimensionament dels sistemes de bombament i elevació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dipòsit de recepció Es limita el nombre d'arrencades i parades de les bombes, (≤12 
vegades a l'hora)

La capacitat del dipòsit es calcula amb l'expressió:
Vu = 0,3 Qb (dm³)  on: Qb és el cabal de la bomba (dm³/s)
Vu > ½ de l'aportació mitjana diària d'aigües residuals

El cabal d'entrada d'aire al dipòsit és igual al de les bombes.

Diàmetre de la canonada de ventilació ≥½ del de la connexió de servei 
(i ≥80 mm.)

Càlcul de les 
bombes d'elevació

Cabal de cada bomba ≥125% del cabal d'aportació, sent totes les 
bombes iguals.
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HS 5 Evacuació d’aigües

052 Dimensionament

06 - Dimensionament dels sistemes de bombament i elevació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Càlcul de les 
bombes d'elevació

Pressió manomètrica de la bomba: Resultat de sumar l'altura 
geomètrica entre el punt més alt al qual la bomba ha d'elevar les 
aigües i el nivell mínim d’aquestes en el dipòsit, i la pèrdua de pressió 
produïda al llarg de la canonada, calculada pels mètodes usuals, des 
de la boca de la bomba fins al punt més elevat.

Diàmetre de la canonada des del punt de connexió amb el col·lector 
horitzontal, o des del punt d'elevació: Es dimensiona com la resta de 
col·lectors horitzontals.
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