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1. INTRODUCCIÓ

L’objecte d’aquest document és donar una informació bàsica sobre els
materials i procediments tècnics que utilitza EMATSA en l’execució de les
obres de manteniment, de reposició i de nova execució en les escomeses de
clavegueram.

Es pretén que aquesta informació resulti d’utilitat als contractistes, als
promotors i al personal d’EMATSA, per tal d’aconseguir la millor qualitat en les
obres que s’hauran d’incorporar al servei de clavegueram i evitar les despeses
que s’acostumen a ocasionar per confusions i rectificacions.

No obstant això, en cap cas es pot considerar aquest document com a
substitutiu dels reglaments vigents en cadascun dels àmbits de la seva
competència, especialment pel que fa a les distàncies entre serveis soterrats.

D’altra banda, cal puntualitzar que les marques i models que figuren en aquest
document han estat homologats per EMATSA, amb l’objecte d’aconseguir una
qualitat òptima dels materials utilitzats i la seva màxima rendibilitat a llarg
termini. Per això, poden ésser objecte de revisions successives, sempre sota el
criteri d’incorporar nous productes que resultin útils sense perjudicar, en cap
moment, la qualitat.

2. ESCOMESES DE CLAVEGUERAM

El conjunt dels elements que formen l’escomesa de clavegueram són de
titularitat privada, conformada pels següents elements:

-

Arqueta de registre: estarà situada en la via pública, al límit de la
façana. L’arqueta s’utilitzarà per a la localització del començament de
l’escomesa i per a la seva neteja. Aquesta arqueta representa el límit de
la propietat i de la responsabilitat.
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-

Escomesa: és el tram de canonada que enllaça l’arqueta de registre
amb el col·lector o pou de registre de la xarxa de clavegueram.

-

Entroncament: és el punt d’unió del tub d’escomesa amb la xarxa
pública de clavegueram.

Els embornals corresponents a la recollida d’aigües de les rampes de garatge, i
aquells elements de recollida d’aigües (pluvials o residuals) que estiguin situats
als soterranis de les edificacions (garatges, trasters, etc.) NO es podran
connectar directament per gravetat a la xarxa de clavegueram pública.
S’hauran d’elevar amb un sistema de bombament fins a la escomesa superior
de l’edificació que aboqui a la xarxa de clavegueram pública per gravetat.

Escomesa
superior de
l’edificació

Sistema de
bombament
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3. DIMENSIONS DE LES ESCOMESES

3.1. Escomeses domiciliàries

3.1.1.

Escomesa residual

El diàmetre mínim de les escomeses de clavegueram d’aigües residuals
dependrà del nombre d’habitatges a evacuar. S’utilitzarà el següent criteri:
NOMBRE
D'HABITATGES

DIÀMETRE MÍNIM
(mm)

Fins a 39

200

De 40 a 79

250

Més de 79

315

En el cas d’habitatges unifamiliars o adossats, el diàmetre de l’escomesa serà,
com a mínim, de 200 mm en funció de cada cas concret.

S’ha de posar especial atenció a la connexió de la instal·lació interior amb
l’escomesa, utilitzant elements adequats i assegurant l’estanquitat de la unió.

La connexió amb l’escomesa es realitzarà a través de passamurs que haurà de
ser executada pel constructor de l’edifici, adoptant les mesures adequades per
evitar filtracions de qualsevol origen, sent aquestes, si se’n produeixen, de la
seva exclusiva responsabilitat.

3.1.2.

Escomesa pluvial

Se seleccionarà el diàmetre de l’escomesa en funció de la superfície total a
drenar (cobertes, teulades, patis, zones d’aparcament, etc.), d’acord amb la
següent taula:
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3.1.3.

ÀREA
DRENABLE (m2)

DIÀMETRE
ESCOMESA (mm)

360

200

650

250

1100

315

Escomesa unitària

L’escomesa unitària és la que transporta pel mateix conducte aigües residuals i
pluvials fins al col·lector de clavegueram. Les dimensions de les mateixes es
poden consultar en la següent taula:
NOMBRE
D’HABITATGES

ÀREA
DRENABLE
(m2)

DIÀMETRE ESCOMESA
(mm)

Fins a 39

360

200

De 40 a 79

650

250

Més de 79

1100

315

3.2. Escomeses industrials

Les escomeses industrials són aquelles que transporten les aigües unitàries de
les indústries, hospitals, col·legis, restaurants, etc., fins al col·lector de
clavegueram. Per tal de dimensionar d’aquestes escomeses, es calcularà el
cabal màxim previst d’evacuació d’aigües residuals generades per l’edifici o
instal·lació, i el cabal màxim previst per les aigües pluvials generades pel
mateix.

En funció d’això es determinarà per separat el diàmetre de l’escomesa
necessari tant per a aigües pluvials com per a residuals, d’aquest diàmetres es
triarà el major, d’acord amb la següent taula:
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CABAL MÀXIM D’AIGUA
ÀREA
RESIDUAL EVACUADA DRENABLE
(l/s)
(m2)

DIÀMETRE
ESCOMESA
(mm)

14

360

200

25

650

250

40

1100

315

63

1600

350

90

2300

400

163

3100

500

4. ARQUETES DE REGISTRE

L’arqueta de registre s’ubicarà a la vorera junt a la façana de l’edifici o al límit
de la parcel·la de l’edificació.

Per motius tècnics excepcionals, l’arqueta es podrà situar en la calçada.
Aquesta situació s’hauria de valorar pels tècnics d’Ematsa.

En tots els casos, l’arqueta s’executarà sobre una solera de formigó en massa
HM20 d’un mínim de 0,10 m de gruix.

4.1. Dimensions de l’arqueta

4.1.1.

Dimensions des les arquetes domiciliàries

Les dimensions interiors útils d’aquestes arquetes es realitzaran d’acord amb la
següent taula i amb les indicacions del croquis del plànol 1, full 1 de 3.
SECCIÓ INTERIOR
(m)

DIÀMETRE ESCOMESA
(mm)

□ 0,5 x 0,5

200

□ 0,5 x 0,5

250

□ 0,5 x 0,5

315
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4.1.2.

Dimensions des les arquetes industrials

Les dimensions interiors útils d’aquestes arquetes es realitzaran d’acord amb la
següent taula:
SECCIÓ INTERIOR
(m)

DIÀMETRE ESCOMESA
(mm)

□ 0,5 x 0,5

200

□ 0,5 x 0,5

250

□ 0,5 x 0,5

315

□ 0,8 x 0,8

350

□ 0,8 x 0,8

400

□ 0,8 x 0,8

500

4.2. Tipus d’arqueta

Les arquetes es classificaran en els següents tipus:

-

Arqueta de registre tipus 1: es realitzarà aquest muntatge per a
escomeses domiciliàries existents de formigó, fibrociment o PVC en mal
estat. Els detalls constructius es troben al plànol 1, full 1 de 3.

-

Arqueta de registre tipus 2: es realitzarà aquest muntatge per a
escomeses domiciliàries existents de PVC en bon estat. Els detalls
constructius es troben al plànol 1, full 2 de 3.

-

Arqueta de registre tipus 3: es realitzarà aquest muntatge per a
escomeses domiciliàries de nova instal·lació. Els detalls constructius es
troben al plànol 1, full 3 de 3.

-

Arqueta de registre tipus 4: es realitzarà aquest muntatge per a
escomeses industrials existents o de nova instal·lació de Ø 200 a Ø 315.
Els detalls constructius es troben al plànol 2, full 1 de 2.
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-

Arqueta de registre tipus 5: es realitzarà aquest muntatge per a
escomeses industrials existents o de nova instal·lació de Ø 350 a Ø 500.
Els detalls constructius es troben al plànol 2, full 2 de 2.

4.3. Tapes de registre

4.3.1.

Tapes de registre per a vorera no transitable en escomeses
domiciliàries i industrials

-

Registre de fosa dúctil tipus “AKSESS 400”, model = CBAK40HN,
classe B125, de Saint Gobain PAM.

-

Registre de polièster amb fibra de vidre, model TP2828, classe B125, de
Pradinsa.

4.3.2.

Tapes de registre per a vorera transitable en escomeses
domiciliàries

-

Registre de fosa dúctil tipus “PARKESS 400”, model CCPK40HN, classe
C250, de Saint Gobain PAM.

4.3.3.

Tapes de registre per a vorera transitable en escomeses
industrials

-

Registre de fosa dúctil tipus “PARKESS 400”, model CCPK40HN, classe
C250, de Saint Gobain PAM.

-

Registre de fosa dúctil tipus “REXESS D 400”, model CDRK60MY,
classe D400 de Saint Gobain PAM.
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5. MATERIALS A UTILITZAR I REQUERIMENTS DE MUNTATGE

Els tubs d’escomesa de clavegueram seran del tipus PVC SN-4 amb unió per
junta elàstica, color taronja teula, segons UNE EN 1401-1.
CANONADES DE SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ UNE EN
1401-1
SN-4

Diàmetre exterior
(mm)

Diàmetre interior (mm)

Gruix (mm)

200

190,2

4,9

250

237,6

6,2

315

299,6

7,7

Els tubs homologats per EMATSA són de la marca
Ferroplast i Tuyper.

Les escomeses de diàmetre 200 mm no podran tenir una longitud superior a 40
metres. En cas contrari, se n’haurà d’instal·lar una de diàmetre 250 mm.

El traçat en alçada de l’escomesa haurà de ser sempre descendent, fins a la
xarxa de clavegueram, i amb un pendent mínim del DOS per cent (2%). El
pendent serà uniforme. No estarà permesa la instal·lació de colzes.

Els encreuaments i els paral·lelismes amb altres serveis, compliran l’exigit en el
Decret 120/1992 de 28 d’abril, amb la recomanació per part d’EMATSA que,
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una separació de 20 cm.

9

Plec tècnic per a les escomeses de clavegueram

6. CONNEXIONS ALS COL·LECTORS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Quan s’efectua directament a la canonada del col·lector de la xarxa de
clavegueram, sense passar per un pou de registre, sempre s’haurà de perforar
la paret del col·lector amb la maquinària adequada. En funció del diàmetre del
col·lector al que s’incorpora l’escomesa s’estableix la següent relació de
diàmetres:

DIÀMETRE DEL
COL·LECTOR

DIÀMETRE MÀXIM
D'ESCOMESA

D 250 mm

-

D 300 mm

D 200 mm

D 350 mm

D 200 mm

D 400 mm

D 200 mm

D 500 mm

D 250 mm

D 600 mm

D 300 mm

D >600 mm

D 400 mm

En cas que no pugui aplicar-se aquesta relació de diàmetres, l’entroncament de
l’escomesa amb el col·lector haurà d’efectuar-se amb la construcció d’un nou
pou de registre.

Els entroncaments de les escomeses es classificaran en els següents tipus:

-

Entroncament d’una nova escomesa de clavegueram a un col·lector
no visitable: la connexió es realitzarà segons s’indica al plànol 3, full 1
de 3.

-

Entroncament d’una nova escomesa de clavegueram a un col·lector
visitable: la connexió es realitzarà segons s’indica al plànol 3, full 2 de 3.

-

Entroncament d’una nova escomesa de clavegueram a un pou de
registre: la connexió es realitzarà segons s’indica al plànol 3, full 3 de 3.
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7. RASES

Les rases s’hauran d’obrir a mà o mecànicament. Seran el més rectes
possibles en el seu traçat en planta i amb la rasant uniforme.

La profunditat i la inclinació de les rases haurà de ser l’apropiada per evacuar,
sense problemes de contrapendent, les aigües procedents de les escomeses.

Els tipus de rases de vorera i d’asfalt es poden consultar en el plànol 4, full 1
d’1.

L’escomesa es recobrirà, per a la seva protecció, amb un dau de formigó HM20 de 0,10 m a partir de les quatre generatrius exteriors de l’escomesa.

Sobre del dau de formigó es recobrirà amb terres seleccionades, amb un gruix
variable i compactades al 98% Proctor Modificat. A continuació, es recobrirà
amb Tot-U d’àrids artificials, amb un gruix de 0,25 m i compactats al 98%
Proctor Modificat. Després, es realitzarà un recobriment de 0,20 m de formigó
HM-20. Finalment segons si l’acabat és en vorera o en asfalt, es culminarà la
rasa amb paviment per vorera o amb asfalt bituminós.

8. POSICIÓ REQUERIDA PER A LA CONNEXIÓ DE LES ESCOMESES

Consultar el plànol 5, full 1 de 2 i 2 de 2 per conèixer l’angle de muntatge de
les escomeses en referència a un col·lector o a un pou visitable.
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9. PROVES A REALITZAR EN LES ESCOMESES

Es procedirà a fer una inspecció amb càmera CCTV de tot el ramal executat
per verificar la seva correcta execució, per assegurar la manca de deficiències
de instal·lació i estructurals tant a tubs com a les juntes, i el pendent apropiat
per assegurar la correcta circulació de les aigües residuals o pluvials.

10. NORMATIVA D’APLICACIÓ

La normativa referent als diferents components de les escomeses de
sanejament serà: UNE-EN, ISO, DIN, BSI. Amb independència de la data
d’edició de les normes recollides en aquest llistat, serà d’aplicació la versió
vigent en cada moment.

Normes generals:

-

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament
de poblacions. MOPU- 1.986.

-

Decret 130/2003 del D.O.G.C.

-

Instrucció per al projecte d’execució de les obres de formigó en massa o
armat EHE.

-

Plec per a la fabricació i recepció de ciments. RC-93.

-

UNE-EN 1329-1:1999

-

UNE-EN 1401-1:1998

-

UNE-EN 1453-1:2000

-

UNE-EN 1456-1:2002

-

UNE EN 1566-1:1999
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11. PLÀNOLS

1.1.

ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 1. Per a escomeses domiciliàries
existents de formigó, fibrociment o PVC en mal estat

1.2.

ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 2. Per a escomeses domiciliàries de
PVC en bon estat

1.3.

ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 3. Per a escomeses domiciliàries de
nova instal·lació

2.1.

ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 4. Per a escomeses industrials
existents o de nova instal·lació de Ø 200 a Ø 315

2.2.

ARQUETA DE REGISTRE TIPUS 5. Per a escomeses industrials
existents o de nova instal·lació de Ø 350 a Ø 500

3.1.

ENTRONCAMENT DE NOVA ESCOMESA DE CLAVEGUERAM. A un
col·lector no visitable

3.2.

ENTRONCAMENT DE NOVA ESCOMESA DE CLAVEGUERAM. A un
col·lector visitable

3.3.

ENTRONCAMENT DE NOVA ESCOMESA DE CLAVEGUERAM. A un
pou de registre

4.

RASES TIPUS EN VORERA I EN ASFALT

5.1.

POSICIÓ REQUERIDA PER A LA CONNEXIÓ DE L’ESCOMESA DE
CLAVEGUERAM EN VORERES D’AMPLADA ≤ 1,00 m

5.2.

POSICIÓ REQUERIDA PER A LA CONNEXIÓ DE L’ESCOMESA DE
CLAVEGUERAM EN VORERES D’AMPLADA > 1,00 m
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