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RESUM  

El present projecte de final de carrera defineix el disseny i càlcul de l’estructura 
d’un pavelló poliesportiu. 

Un projecte estructurat segons les pautes establertes pel CTE on és defineixen 
els elements que componen l’estructura d’acer, i els criteris energètics que és 
objecte del present projecte. 
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Per a completar els apartats anteriorment descrits s’ha dissenyat una estructura 
capaç d’encabir esdeveniments esportius i recreatius, ajustant-se a la normativa 
vigent tal com es justifica. Una estructura on s’ha fet especial atenció en la 
utilització d’energies renovables, per a la producció d’aigua calenta sanitària, 
aprofitant les superfícies del jardí. 

 

Al disseny i distribució de la instal·lació s’han minimitzat els inconvenients que 
poden provocar un disseny inadequat a les persones de mobilitat reduïda, 
eliminant les possibles barreres arquitectòniques.  

RESUMEN  

Lo presente proyecto de final de carrera define el diseño y cálculo de la 
estructura de un pabellón polideportivo. 

Un proyecto estructurado según las pautas establecidas por el CTE dónde es 
definen los elementos que componen la estructura de acero, y los criterios 
energéticos que es objeto del presente proyecto. 

 
Para completar los apartados anteriormente descritos se ha diseñado una 
estructura capaz de contener acontecimientos deportivos y recreativos, 
ajustándose a la normativa vigente tal como se justifica. Una estructura donde 
se ha hecho especial atención en la utilización de energías renovables, para la 
producción de agua caliente sanitaria, aprovechando las superficies del jardín. 
 
Al diseño y distribución de la instalación se han minimizado los inconvenientes 
que pueden provocar un diseño inadecuado a las personas de movilidad 
reducida, eliminando las posibles barreras arquitectónicas.  

ABSTRACT 

Present project of end of career defines the design and calculation of the 
structure of a sport pavilion. 

 A project structured according to the guidelines established by the CTE where it 
is they define the elements that compose the structure of steel, and the 
energetic criteria that it is an object of the present project. 

 

 To complete the paragraphs previously described there has been designed a 
structure capable of containing sports and recreative events, adjusting to the in 
force regulation as it justifies itself. He structures one where special attention 
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has been done in the utilization of renewable energies, for the production of 
warm sanitary water, taking advantage of the surfaces of the garden. 

 

 To the design and distribution of the installation there have been minimized the 
disadvantages that they can provoke an inadequate design the persons of limited 
mobility, eliminating the possible architectural barriers. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte es desenvolupa a partir de la necessitat de l’autora de 
profunditzar en els aspectes de l’enginyeria relacionats amb l’àmbit de la 
construcció i d’aquesta manera poder assolir uns coneixements més amplis. 
 
Amb l’objectiu d’ampliar aquests coneixements, es projecta una instal·lació 
esportiva fonamentada en un disseny funcional, que contempla aspectes 
energètics i ambientals, donant rellevància a l’aprofitament de la llum natural, 
en el marc d’una estructura d’ acer, que pretén destacar per sobre del seu 
entorn, per la seva forma, les seves dimensions i els materials amb que es 
dissenya. 
 

1.1. Objectiu 
 

L’objectiu del present projecte té com a finalitat dissenyar una piscina municipal 
coberta, i per a tal realitzar els càlculs necessaris de l’estructura metàl·lica, 
cimentacions de l’estructura i el vas. Seguint en cada moment la respectiva 
normativa vigent.  

Per a la realització d’aquest projecte considerarem que partim de cero, ja que es 
tracta d’un estudi i una proposta de disseny i de les instal·lacions necessàries per 
realitzar aquesta activitat 

 

1.2. Abast del projecte 
 

El projecte defineix el disseny constructiu d’una estructura mixta de formigó 
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armat i acer projectada per a usos esportius, basant-se amb la normativa vigent 
contemplada en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE - 2006). 

 

Això inclou la definició dels elements i les solucions necessàries pel disseny, 

càlcul i dimensionat de l’estructura i els fonaments, així com la definició de les 
solucions adoptades pel compliment de la normativa d’aplicació. 

 

Es dissenyarà una piscina on es calcularà l’estructura de l’edifici, la electrificació i 
la il·luminació i la connexió amb plaques solars tèrmiques per a obtenir aigua 
calenta sanitària. 

 

En el present projecte queden fora del seu abast, el disseny i el càlcul de les 

instal·lacions filtratge, climatització i distribució de fluids. Tot i que per la 
definició de l’obra civil siguin d’obligada existència, tan sols es nomenaran certs 
punts necessaris per realitzar altres apartats. 

 

Els temes relacionats amb la regulació, muntatge i manteniment no es 
consideraran. únicament, es comentaran certs punts relacionats amb la regulació 
per tal de comprendre millor el funcionament de la instal·lació i facilitar, si es 
donés el cas, la continuació d’aquest estudi amb una regulació i simulació del 
sistema. Aquestes notes es troben adjuntes en els annexes. 

 

1.3. Normativa d’aplicació  

1.3.1. A Estructura 

 

CTE -2009(Codi Tècnic d’Edificació)  és el marc normatiu que estableix les 
exigències d’obligat compliment pels edificis de nova construcció en relació als 
requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació (LOE). Documents Bàsics establerts pel CTE: 
 

- DB-SE: Seguretat estructural. 

- DB-SE-AE: Seguretat estructural. Accions en l’edificació. 

- DB-SE-C: Seguretat estructural. Fonaments. 

- DB-SE-A: Seguretat estructural. Acer. 

- DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

- DB-SU: Seguretat d’utilització. 

- DB-HS: Salubritat. 

- DB-HE: Estalvi d’energia. 
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1.3.2. Il·luminació 

 

• DB – HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

• RD 486/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

• CEI 60529: Índice de protección.  

• EN 12464-1: Iluminación de lugares de trabajo. 

 

1.3.3. Electricitat 

 

• REBT e instrucciones complementarias (ITC…) 

• Guia vademecum  

 

1.3.4. Normativa urbanística 

 

El marc normatiu aplicat en el present projecte es basa en les 
disposicionsvestablertes en el Pla General Vigent d’Ordenació del Masquefa. En 
aquest cas, les disposicions urbanístiques són les següents: 

 

• Zona Equipaments 

• Tipus d’ Ordenació: Edifici d’ús esportiu. 

 

1.3.5. Normativa respecte usos de l’edifici 

 

• DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

• Reglament general de la policia d’espectacles públics i activitats 

recreatives. 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i la 

supressió de barreres arquitectòniques. 

• Fitxa tècnica PCO-1 segons el Consell Català de l’Esport. 

 

1.3.6. Altres 

 

• Consell Català de l’Esport, Fitxa tècnica PCO-1 
• Ordenança municipal de piscines de Masquefa 
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CAPÍTOL 2:MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA 

2.1. Situació  
 

2.1.1. Emplaçament  

 

El municipi escollit per realitzar l’obra és Masquefa, situat a 40 km de Barcelona 
(Veure figura 2.1.) 

 

El poliesportiu es situarà a les afores del poble, a la zona sud. Tindrà una 
orientació sud. 

 

La piscina s’ubicarà en uns terrenys propietat de l’Ajuntament. 

 

El local fa cantonada amb el Carrer de la Pau i el Passatge del Camp. L’accés 
principal (orientat al nord) s’efectua pel carrer de la Pau, la sortida al jardí 
solàrium es fa per la part posterior (orientada al sud) i està envoltada per un 
cercat (veure figura 2.2.). 
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Figura 2.1. Situació Masquefa respecte Barcelona 

 

   Figura 2.2. situació de la finca a la població. 
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2.1.2. Característiques del solar 

 

• Geometria 

 

El solar és de forma aproximadament rectangular, amb una façana orientada al 
nord amb accés al carrer de la Pau de 109 metres; amb una façana orientada a 
l’oest, amb accés al Passatge del Camp de 70 metres; amb orientació est amb 
una façana de 70 metres i en la part posterior de la parcel·la, orientada al sud, 
una façana de 109 metres.  La parcel·la té una superfície de 7630 m2. 

El terreny és pràcticament pla, ja que abans era un camp de futbol de sorra. 

 

Al plànol número 4 es pot veure l’emplaçament del terreny. 

 

2.2. Disseny de la edificació 
 

Es parteix d’una piscina de disseny propi amb la disposició indicada al plànol 1. 

 

Per tal de satisfer les necessitats esportives i socials de la creixent població de 
Masquefa, es projecta una instal·lació polivalent coberta. Dissenyada per donar 
cabuda a les esmentades necessitats i preveure’n les futures. Un edifici que ha 
d’esdevenir un centre social obert a tota la població de Masquefa. 

 

La ubicació de la zona està envoltada d’un gran espai verd, on es pot estar 
tranquil i relaxat. Un edifici concebut entre un paisatge natural i urbà. 
L’estructura es troba totalment aïllada de qualsevol altre tipus d’edificació. 

 

El recinte consta d’una parcel·la de 7630m2 (109x70m), dels quals 2173,5 m2 
estan destinats a la nau de la piscina, 2400 m2 per a aparcament i 2160 m2 com 
solàrium jardí, i la resta destinats a altres activitats. La distribució d’aquestes 
zones es pot veure al plànol 3. 

 

La present instal·lació està concebuda principalment per ús esportiu, ajustant-se 
a un Pavelló Poliesportiu del tipus PCO-1, tal com marca la fitxa tècnica 
proporcionada pel Consell Català de l’Esport. 

 

L’edifici, segons criteris de forma bioclimàtics fa que per a climes mediterranis, 
s’hagi pensat amb una forma rectangular, amb un eix principal d’est a oest. La 
part més important, la piscina, s’ha orientat cap al sud per tal d’absorbir més 
radiació solar. 
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Les façanes nord i sud són les de major superfície. Afavorint la sud amb la 
màxima captació solar mitjançant grans obertures. En canvi, la nord s’han reduït 
al mínim les obertures, ja que és la part més freda. 

 

El recinte està a nivell del carrer eliminant així les barreres arquitectòniques 
produïdes per desnivells amb altres elements comuns i aprofitant així el màxim 
de superfície de la parcel·la.  

Una part dels laterals del àrea de la piscina s’ha previst grans finestres per a 
l’entrada de llum, i obert a un gran jardí solàrium 

Exteriorment l’estructura és d’acer, formigó i vidre, permetent aquest últim el 
pas de la llum, per tal d’aprofitar-la i crear ambient de ben estar. D’altra banda 
les finestres són aprofitades per ventilar la instal·lació en cas de necessitat. 

 

Al voltat de l’edifici s’ha construït un aparcament, ja que Masquefa és un poble 
petit envoltat d’urbanitzacions i és necessari en la majoria dels casos desplaçar-
se en vehicle. En tot cas si el pàrking estigués complet es disposa de l’espai 
suficient pels carrers propers per deixar el vehicle. 

 

La part ajardinada està  envoltada d’una reixa per tal d’evitar actes vandàlics o 
intents d’intrusió.  

 

La instal·lació està distribuïda en una sola planta tal com es pot apreciar en el 
plànol de planta (núm. 1), on l’entrada està orientada al distribuint la planta a 
partir de l’estructura a la que pertany. 

 

S’han diferenciat tres espais, per tal de fer l’estructura (veure plànol núm. 2): 

 

• La primera zona és la zona de calderes i filtratge de l’aigua, el vestuari 
femení d’àrbitres i general, el magatzem de la piscina i l’administració. 

• La segona inclou el recinte de la piscina amb les grades i la zona de platja 
(el recinte del vas), el vestíbul, la botiga i la recepció. 

• I tercera engloba la cafeteria, el vestuari general i d’àrbitres masculí la 
infermeria. 

 

La piscina és de formigó armat recobert de gresite. Les seves mides són de 
25x12,5 m. Al capítol 3 d’aquesta memòria s’explica més extensament les 
necessitats i requeriments per a la realització d’una piscina. 

 

Cal notar que l’edifici en si és tan sols un punt de partida per a poder 
desenvolupar el projecte, i com a tal s’adopta una possible configuració 
arquitectònica i constructiva, evidentment discutible, però en tot cas factible i per 
tant útil per a realitzar l’estudi base d’aquest treball. 
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2.2.1. Programa de necessitats 

 

La present instal·lació està concebuda principalment per ús esportiu, ajustant-se 
a un Piscina del tipus PCO-1, tal com marca la fitxa tècnica proporcionada pel 
Consell Català de l’Esport. 

Així també, està concebuda per a realitzar espectacles i tots aquells actes que 
per les seves característiques necessiten espais capaços d’acollir un gran 
aforament, ajustant-se a la normativa vigent. 

 

2.2.2. Distribució interior 

 

Seguidament s’expliquen les diferents zones que composen l’edificació. Al plànol 
nº 1 es pot veure la planta de la instal·lació i la seva distribució. 

 

1. Vestíbul d’entrada 

 

El vestíbul d’entrada es distribueix a la façana nord, on s’hi ubica la recepció, 
administració, cafeteria, els accessos a la graderia i serveis mitjançant els 
distribuïdors. Esdevé  un gran espai capaç de permetre la circulació de un gran 
nombre de persones.  Amb una superfície 99 m2. 

 

2. Recepció 

 

Acull les persones destinades a tasques de recepció i informació tant pels 
esportistes com pel públic en general. La recepció té una superfície útil de 48 m2. 

 

3. Despatx de direcció - Administració 

 

És l’òrgan encarregat de dirigir i controlar el correcte funcionament del recinte. 
Se situa al costat de la recepció. Consta d’una superfície de 72 m2. 

 

4. Botiga 

 

Espai designat per adquirir material esportiu, per contribuir als guanys del 
poliesportiu. Està davant de l’entrada, al costat de la recepció. Té 48 m2. 
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5. Cafeteria 

 

Àrea on es serveix cafè i altre begudes, així com aliments freds o que necessiten 
poca preparació com sandvitxos o plats combinats. 

En qualsevol moment després de fer esport, o al descansos entre competicions, 
etc. Es troba a la façana nord, al costat de l’entrada. 

Està distribuït amb una barra i varies taules per assentar-se. Té 72 m2. 

 

6. Distribuïdors i lavabos generals 

 

Hi ha tres passadissos distribuïdors, dos pels esportistes als costats des 
vestuaris, i un pel públic o el personal que vol fer servir els banys o anar a la 
graderia, entre els lavabos generals la recepció i la botiga. 

 

Pels esportistes és l’encarregada de facilitar l’accés als esportistes sense 
mantenir contacte amb el públic en general i pel públic de guiar-los cap a les 
grades sense embrutar la zona de vestidors i piscina. 

Els tres passadissos tenen una superfície de 30 m2 cada un. 

També inclou 4 vàters, 2 adaptats per a les persones de mobilitat reduïda. I 2 
serveis dels treballadors o públic.  

Els wàters de minusvàlids tenen una superfície de 9 m2, i els generals de 9 m2. 

 

7. Vestidors 

 

La instal·lació conta amb tants vestidors com públic pot acollir simultàniament la 
instal·lació, sent un total de 6 vestidors. 

Tal com marca la fitxa tècnica proporcionada pel Consell Català de l’Esport per a 
pavellons del tipus PCO-1 la instal·lació conta amb: 

 

• Dos vestidors (masculí i femení) per àrbitres i tècnics més reduïts, 
organitzat amb zona per canviar-se, un lavabo amb una pica i un 
assecador i una dutxa. 

Tenen una superfície de 36 m2. 

• Dos vestuaris de grup pels cursets de natació, amb tan sols bancs per 
desvestir-se i un lavabo, no calen taquilles ja que els nens deixaran les 
motxilles al professor. 

La seva superfície és de 48 m2. 

• Dos vestuaris generals per esportistes (masculí i femení). Està distribuït: 

a l’entrada es troben els assecadors de cabell i endolls per a connectar 
accessoris, seguidament es troba la zona per canviar-se de roba amb 
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bancs i taquilles per desar les pertinences, i al final tres lavabos amb tres 
piques, i unes dutxes obertes sense tancaments, per tal d’estalviar aigua 
ja que la gent acostuma a sentir vergonya i va més de pressa. Les dutxes 
tenen una capacitat màxima de 10 persones. 

Tots són accessibles des dels passadissos dels extrems. Es troben a les 
zones est (masculí) i oest (femení). Cada un té 166,5 m2. 

 

8. Recinte de la piscina 

 

Conté la piscina reglamentaria de 25 m de llarg i 12,5 d’ample, amb un metre 
pels dos marges més grans amb reixetes per permetre el pas de l’aigua pel seu 
posterior filtratge. 

Té sis carrils, cada un de 2 m, tot i que es poden habilitar fins a vuit segons la 
disposició de les sureres longitudinals. 

 

Al costat de les entrades i sortides dels vestidors, tant femenins com masculins, 
s’han incorporat unes dutxes per tal que la gent es netegi abans d’entrar a la 
piscina o que es treguin el clor. 

 

S’han habilitat dues graderies amb una capacitat per a uns 110 espectadors en 
total que permeten als espectadors seguir l’activitat que es realitza a la piscina 
amb total visibilitat. Són prefabricades de la marca CADE, de tres files, 12 m de 
llarg cada una, i una alçada total de 1,5 m.  

Es pot accedir a elles a través del distribuïdor central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. graderia desmuntable. 

 

La superfície d’aquest àrea és de 33x22,5 m. 
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9. Infermeria 

 

Està destinada atendre aquells petits accidents que es poden ocasionar fruit de 
l’ús de la instal·lació. Dins es troba tot el material necessari per fer els primers 
auxilis a una persona: llitera, rentamans, venes, esparadrap, etc. 

Està al costat de la piscina i es pot accedir estant en aquest recinte.  

Es troba a la zona sud. L’àrea és de 36 m2. 

 

10.Magatzem auxiliar 

 

S’utilitza per emmagatzemar material tant esportiu (sureres, taules, etc) com de 
neteja. Es accessible a través del recinte de la piscina, i a la cara sud. Té 36 m2. 

 

11.Magatzem de productes tòxics i caldera 

 

En aquest gran espai a la zona oest de l’edificació es troben: 

 

• El magatzem de productes tòxics, on es guarden les substàncies 
necessàries per fer una bona neteja de l’aigua. 

• La sala de filtratge de l’aigua, és on es condiciona l’aigua per retornar-la a 
la piscina i fer-ne us d’ella. 

• I la sala de calderes, on s’escalfa l’aigua tant de la piscina, com la caldera 
a l’hivern. 

 

Es pot accedir a través del magatzem de la piscina i només o podran fer personal 
autoritzat. Les dimensions són de 414 m2. 

 

A la taula 2 és pot veure un resum de les superfícies i els volums de les diferents 
àrees. 

Taula 2.1. Resum superfícies del local 

 

Nº Dependència 
superfície 
(m2) volum (m3) 

1 Vestíbul  3x33=99 99x2,75=272 
2 Recepció  12x4=48 48x2,75=132 
3 Administració  8x9=72 72x2,75=198 
4 Botiga  12x4=48 48x2,75=132 
5 Cafeteria 8x9=72 72x2,75=198 
6 Distribuïdor  9x10=90 90x2,75=247,5 
7 Bany generals  3x3=9 9x2,75=24,75 
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8 Vestuari grup  9x6=54 54x2,75=148,5 
9 Vestuari àrbitre  4x9=36 36x2,75=99 

10 Vestuari general  18,5x9=166,5 166x2,75=458 
11 Recinte piscina  33x22,5=742,5 742,5x7=5197,5 
12 Infermeria  4x9=36 36x2,75=99 
13 Magatzem petit  4x9=36 36x2,75=99 
14 Magatzem gran 12x35,4=414 414x6=2484 

 

2.2.3. Distribució exterior 

 

1. Estructura del poliesportiu 

 

L’edifici  esta construït amb estructura metàl·lica. Els pilars i els forjats són de 
formigó armat, al igual que l’estructura del vas de la piscina. 

Tota l’estructura està recoberta de plaques de formigó prefabricat més aïllant, i 
vidre.  El punt més alt es troba a 9 m per la nau central i 7 per les dels costats. 

 

2. Façanes 

 

Al tractar-se d’un edifici rectangular, el nombre de façanes és d’un total de 
quatre, que es dissenyen segons la seva orientació en funció de les necessitats 
de l’edifici. 

 

a) Façana sud 

 

Construïda en metall, amb una gran quantitat de finestres de vidre per permetre 
el pas de la llum. Permet la sortida al solàrium. Té una sortida d’emergència. 

 

b) Façana nord 

 

Feta en metall, amb la part oest finestres per permetre veure l’interior del 
vestíbul i el bar. És la entrada i sortida de la construcció.  

 

c) Façana est 

 

Feta en metall, amb unes finestres a la part més alta, coincidint amb el desnivell 
que té la coberta. No té cap entrada o sortida. 
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d) Façana oest 

 

Feta en metall, amb unes finestres a la part més alta, coincidint amb el desnivell 
que té la coberta. Té una sortida d’emergència. 

 

3. Aigua calenta sanitària (ACS) 

 

Amb la intenció de projectar una instal·lació poliesportiva el més respectuosa 
possible amb el medi ambient, I a la vegada complir amb la normativa vigent 
establerta pel CTE, es preveu l’aprofitament de l’energia solar tèrmica mitjançant 
la instal·lació de col·lectors solars destinats a produir aigua calenta sanitària. Per 
a satisfer el consum d’ACS, s’ha escollit un col·lector solar pla d’alt rendiment 
subministrat per l’empresa SONNERKRAFT. 

 

Es col·locaran 42 captadors separats sis metres per tal de no fer-se ombres i en 
files de 7 unitats cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. ALU GK 5/10 Captador solar tèrmic - superfície gran 
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Taula 2.2. Característiques tècniques del captador 

 

 

Els col·lectors es situaran en una part del jardí acondicionada prèviament per 
aquest ús, orientats en direcció Sud, conformant cinc fileres amb una separació 
de 6 metres i una inclinació de 40º respecte la horitzontal. Mitjançant estructures 
prèviament muntades d’alumini anoditzat es fixaran els col·lectors solars a terra, 
dividits en mòduls de quatre unitats. 

 

Per tal de no perdre aigua en les hores que no hi ha suficient demanda, s’ha 
instal·lat un acumulador d’aigua de 3000l, de la marca SONNERKRAFT, model 
Confort XL PS. Es disposarà aquest element al magatzem gran. 
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Taula 2.3. Característiques tècniques de l’acumulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Exteriors 

 

L’exterior del recinte consta d’un pàrking, una zona de jardí amb solàrium 
disponible pels usuaris just davant del recinte de la piscina. 

A la cantonada sud-Oest es troba la instal·lació de plaques solars per aigua 
calenta sanitària, ja que al ser un àrea molt gran i com es disposava de 
suficient espai s’ha decidit muntar-les a nivell de la planta. 

 

2.2.4. Usos de les instal·lacions 

 

a) Funcionament de les instal·lacions 

 

La instal·lació està concebuda per un gran espai delimitat per l’estructura d’acer i 
la graderia. Un espai concebut per a usos esportius i recreatius. 

Per a usos recreatius, es contempla el gran espai delimitat per l’estructura d’acer 
i la graderia destinat a la celebració d’espectacles esportius de petit format  

L’aforament queda limitat per la normativa tècnica que determina les condicions 
de seguretat en cas d’incendi i el Reglament de Policia d’Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives. 

Per a usos esportius, es dissenya una instal·lació esportiva del tipus PCO-1, 
definida en la fitxa tècnica proporcionada pel Consell Català de l’Esport. 
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Els sis vestidors col·lectius i de serveis limiten a un total de sis equips la 
utilització de les instal·lacions i la graderia limita l’aforament a un total 250 
espectadors. 

 

b) Personal  

 

El personal necessari per posar en marxa la piscina i les oficines en condicions 
normals i el seu horari diari és:  

 

• 1 Directiu (8 hores jornada partida). 
• 2 Administratius. 
• 6 Tècnics esportius (dos torns de 8 hores amb tres empleats cada un). 
• 4 Socorristes (dos torns de 8 hores amb 2 empleats cada un). 
• 2 Recepcionistes (dos torns de 8 hores amb 1 empleat cada un). 
• 5 Personal de neteja: 

- 2 dones pel vestuari femení (dos torns de 8 hores amb 1 empleat 
cada un). 

- 2 homes pel vestuari masculí (dos torns de 8 hores amb 1 empleat 
cada un). 

- 1 persona per la neteja de les vies de pas i piscina (2 hores) 
• 2 Empleats de manteniment (dos torns de 8 hores amb 1 empleat cada 

un) 
 

Tots ells han d’estar suficientment qualificats pel desenvolupament les tasques 
adjudicades. 
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CAPÍTOL 3:MEMÒRIA 

CONSTRUCTIVA 

3.1. Terreny 
 

3.1.1. Estudi topogràfic 

 

En la parcel·la objecte del projecte es realitza un estudi topogràfic per tal 
d’estudiar l’estat superficial de la parcel·la i poder trobar les diferents corbes de 
nivell que condicionaran futures actuacions. 

La parcel·la amb una superfície de 7630 metres quadrats és pràcticament plana, 
ja que les corbes de nivell determinen desnivells màxims de 10 centímetres entre 
la part interior i la part perímetre de la parcel·la, on se situa el carrer totalment a 
nivell. 

 

3.1.2. Estudi geotècnic 

 

a) Antecedents 

 

La parcel·la objecte d’estudi es troba tancada i delimitada pels carrers i de forma 
aproximadament rectangular, la seva superfície es troba nivell de carrer i 
colonitzada per vegetació de petita alçada, que no condiciona la situació de les 
prospeccions. 
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b) Treballs realitzats 

 

El passat 26 de juny de 2008 es va realitzar una inspecció al solar en que es 
pretén edificar, amb el propòsit de determinar la naturalesa del terreny on es 
recolzarà la fonamentació de l’edifici. En aquesta data es van realitzar els 
següents treballs: 

 

- Inspecció geològica dels voltants del solar. 

- S’assaja mitjançant 2 penetròmetres dinàmics tipus DPSH (UNE 103.801.94). 
Aquest assaig consisteix en la penetració d’un con metàl·lic normalitzat, 
colpejant-lo mitjançant una maça de 63,50 Kg de pes des d’una alçada de 75 
centímetres. La penetració s’efectua en trams de 20 centímetres. Denominem 
N20 al nombre de cops necessaris per a la penetració del con un total de 20 
centímetres en el terreny. 

 

L’equivalència entre el número de cops N20 del DPSH i el NB de l’assaig “Borrós” 
és aproximadament: 

 

N20 · 1,2 = NB     (3.1) 

 

S’ha estimat que són equivalents el número de cops N de l’assaig S.P.T i el 
número de cops NB de l’assaig de penetració “Borròs”. 

 

- S’assagen 2 sondejos a rotació helicoïdal, realitzats a la cota natural del 
terreny, amb la realització de 6 assajos S.P.T. a diferents profunditats dels quals 
es van extreure 6 mostres representatives quan van ser testificades i 
identificades per un tècnic de l’empresa contractada durant la realització dels 
treballs. Les mostres extretes van ser recollides per un laboratori (Acreditat per 
la Direcció d’Arquitectura i Habitatge en l’àres de Mecànica del Sòl – Assaigs de 
laboratori) i transportades al laboratori pel seu anàlisi. 

 

De les mostres obtingudes s’han realitzat els següents assajos: 

 

- Anàlisi granulomètrica (UNE 103 102). 

- Límits d’Attenberg (UNE 103103 i 103104). 

- Humitat Natural (UNE 103300). 

- Contingut de sulfats solubles en sòls (UNE 103201). 

- Assaigs químics: determinació del pH. 

- Contingut en matèria orgànica. 

- Assaig de pressió d’inflament en edòmetre. 
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c) Resultants 

 

En funció de la resistència del terreny obtinguda a partir dels sondejos realitzats 
tenint en copte també la informació aportada per l'observació dels materials 
presents a la zona i juntament amb la informació geològica regional d'aquests es 
poden caracteritzar els següents nivells geotècnics: 

 • NIVELL H: terres remogudes. 

 

Nivells superficial en el que s'ha inclòs tots aquells materials on no hi és 
recomanable la fonamentació. L’estimació és de 0,20 fins 3 metres per a tot 
el solar. En aquest nivell no és pot realitzar la fonamentació. 

  • NIVELL A: sòcol de la zona. 

 

Es troba per sota de la capa H, amb un gruix de entre 2 i 5 metres. Té 
materials de gresos sorrencs, conglomerats i gresos vermells. 

En aquest nivell es podrà fonamentar, mitjançant sabates aïllades amb 
tensions de treball de 4 kg/cm2  3,5 kg/cm2 en els cas de corregudes. 

 

3.1.3. Moviment de terres 

 

a) Antecedents 

 

La parcel·la on s’emplaça el nostre projecte, anteriorment era un solar 
abandonat, per aquest fet és necessària la prèvia intervenció de maquinària per 
optimitzar les condicions en el terreny. 

 

b) Treballs previs 

 

1. Senyalització de l’obra 

2. Regulació de la superfície del terreny, eliminant les deixalles i terra vegetal 
derivats dels anteriors usos. 

3. Compactació de la superfície. 

4. Sanejament forats mitjançant sorra granulada. 

5. Excavació de rases de fonamentació. 

6. Excavació de rases per claveguerams 
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Als annexes de fonaments està més detallat. 

 

c) Replantejament i excavació 

 

Finalment, compactat el terreny, es replantejarà i realitzarà l’excavació per 
mitjans mecànics. 

Una vegada replantejats els elements estructurals de la instal·lació s’acotaran els 
nivells per a saber la zona i fondària de la sabates que es realitzarà amb una 
retroexcavadora petita, transportant les terres a l’abocador autoritzat per 
l’autoritat competent. Després es replantejarà perfectament la situació de les 
rases i bigues de lligat. 

 

Una vegada feta l’excavació es realitzarà el repàs de les terres, per a rebre 
l’armadura de la fonamentació, bigues de lligat , etc. 

 

Queda expressament prohibit utilitzar el terreny de les parcel·les veïnes per a 
l’abastament de materials i el dipòsit de terres o runes, excepte autorització 
expressa dels propietaris. 

 

3.2. Fonamentació 
 

La fonamentació constarà de sabates aïllades i bigues de lligat, sent tal i com es 
grafia als plànols de fonaments de les diferents estructures(núm. 5-17). 

 

Les sabates i les rases de les bigues de lligat, una vegada realitzat un repàs 
manual, s’ompliran amb una capa de sanejament de 10 centímetres de gruix de 
formigó pobre. 

 

Serà preceptiva la preparació de les provetes de formigó per a realitzar els 
assaigs destructius de resistència, amb document de resultats realitzat per un 
laboratori homologat, que serà entregat a la Direcció Facultativa conjuntament 
amb la resta de documents d’assaigs i certificats de qualitat dels diferents 
materials, d’acord amb les disposicions establertes pel CTE. 

Els assaigs de formigó es procedirà amb un lot equivalent a dues sèries de 
quatre provetes pels fonaments i una sèrie per cada forjat i per cada grup de 
pilars de cada planta. Dos provetes de cada sèrie es trencaran als 7 dies i les 
dues restants als 28 dies. Per cada sèrie es farà un assaig de consistència 
mitjançant el con d’Abrams. 
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3.2.1. Sabates 

 
Per a la fonamentació de la planta s'han utilitzat diferents grups de sabates 
segons l’espai amb la finalitat d'obtenir el màxim rendiment del formigó utilitzat 
sense que això repercuteixi en un cost excessiu. 

S'ha optat per l'agrupació en grups, ja que això facilita considerablement el 
treball a l'hora de realitzar els pous de fonamentació i l'armat de les sabates. 
Els tres grups de sabates que s'han dissenyat són els següents: 

 

Espai 1: 

 

- Sabates 1.1. 

 

És una sabata quadrada de formigó HA-25 (control estadístic) de 2,25 
metres de costat  i una amplada de 0,75. Armada en la part inferior i 
superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb una distribució 
longitudinal de 17 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment disposades cada 15 mil·límetres (17ø12/15).  

 

- Sabates 1.2. 

 

Es tracta d’una sabata quadrada centrada de formigó HA-25 (control 
estadístic) de 1,60 metres de costat i un canto de 0,60 metres. Armada en 
la part inferior i superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb 
una distribució longitudinal de 9 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, 
col·locades horitzontalment cada 18 centímetres (9ø12c/18). 
Transversalment es col·loquen 9 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, 
col·locades horitzontalment cada 18 centímetres (9ø12c/18). 

 

- Sabates 1.3.  

 

Sabata quadrada centrada de formigó HA-25 (control estadístic) de 1,15 
metres de costat i un canto de 0,40 metres. Armada en la part inferior i 
superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb una distribució 
longitudinal de 4 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 28 centímetres (4ø12c/28). Transversalment es 
col·loquen 4 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 28 centímetres (4ø12c/28). 

 

Espai 2: 

 

- Sabates 2.1. 
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Sabata quadrada centrada de formigó HA-25 (control estadístic) de 2,85 
metres de costat i un canto de 0,7 metres. Armada en la part inferior i 
superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb una distribució 
longitudinal de 17 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 16 centímetres (17ø12c/16). Transversalment es 
col·loquen 17 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 16 centímetres (17ø12c/16). 

 

- Sabates 2.2. 

 

Sabata quadrada centrada de formigó HA-25 (control estadístic) de 2,2 
metres de costat i un canto de 0,65 metres. Armada en la part inferior i 
superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb una distribució 
longitudinal de 12 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 18 centímetres (12ø12c/18). Transversalment es 
col·loquen 12 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 18 centímetres (12ø12c/18). 

 

- Sabates 2.3.  

 

Sabata quadrada centrada de formigó HA-25 (control estadístic) de 2,05 
metres de costat i un canto de 0,80 metres. Armada en la part inferior i 
superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb una distribució 
longitudinal de 8 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 25 centímetres (8ø12c/25). Transversalment es 
col·loquen 8 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 25 centímetres (8ø12c/25). Tots dos armats tenen 
una patilla per cada extrem de 16 cm. 

 

- Sabates 2.4. 

 

Sabata quadrada centrada de formigó HA-25 (control estadístic) de 1,25 
metres de costat i un canto de 0,5 metres. Armada en la part inferior i 
superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb una distribució 
longitudinal de 6 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 22 centímetres (6ø12c/22). Transversalment es 
col·loquen 6 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 22 centímetres (6ø12c/22). Tots dos armats tenen 
una patilla per cada extrem de 15 cm. 
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Espai 3: 

 

- Sabates 3.1. 

 

Sabata quadrada centrada de formigó HA-25 (control estadístic) de 2,65 
metres de costat i un canto de 0,7 metres. Armada en la part inferior i 
superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb una distribució 
longitudinal de 17 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 15 centímetres (17ø12c/15). Transversalment es 
col·loquen 17 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 15 centímetres (17ø12c/15). 

 

- Sabates 3.2. 

 

Sabata quadrada centrada de formigó HA-25 (control estadístic) de 1,65 
metres de costat i un canto de 0,55 metres. Armada en la part inferior i 
superior amb barres d’acer B400S (control normal) amb una distribució 
longitudinal de 7 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 22 centímetres (7ø12c/22). Transversalment es 
col·loquen 7 barres de 12 mil·límetres de diàmetre, col·locades 
horitzontalment cada 22 centímetres (7ø12c/22). Tots dos armats tenen 
una patilla per cada extrem de 12 cm. 

 

Taula 3.1. Resum de les sabates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai Sabates 

1 

255x255x75    Armat sup. Inf. 
17ø12/15        

160x160x60    Armat sup. Inf. 
9ø12/18  

115x115x40    Armat sup. Inf. 
4ø12/28          patilla 12cm 

2 

285x285x70    Armat sup. Inf. 
17ø12/16   

220x220x65    Armat sup. Inf. 
12ø12/18 

205x205x80    Armat sup. Inf. 
8ø12/25   

125x125x50    Armat sup. Inf. 
6ø12/22  patilla 15cm 

3 

255x255x75    Armat sup. Inf. 
17ø12/15   

165x165x55    Armat sup. Inf. 
7ø12/22 
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Tots els grups de sabates estan representats al seu corresponent plànol al 
document 4 i en ells es poden observar amb detall totes les dimensions i els 
armats de cadascuna d'elles. 

 

3.2.2. Bigues de lligat 

 
Les bigues de lligat ajudaran a donar estabilitat a l'estructura bloquejant el 
moviment lateral de les sabates i alhora seran les encarregades de suportar el 
pes dels tancaments verticals de formigó. 

 
Per tot el perímetre de les tres estructures s'utilitzaran unes bigues de lligat de 
secció 30x45 cm de formigó amb un armat metàl·lic interior realitzat amb barres 
d'acer. L'armat consistirà en el següent: 

 

• Armadura superior: 2 barres de 16mm de diàmetre 

• Armadura inferior: 2 barres de 16mm de diàmetre 

• Cèrcols: S'utilitzaran cèrcols realitzats amb barres de 8mm de diàmetre. 
Es disposaran els cèrcols per tota la biga de lligat amb una distància 
màxima entre ells de 24cm. 

 

3.2.3. Solera 

 
Una vegada realitzada la fonamentació és necessari realitzar una solera sobre la 
qual sobre la qual recolzar la maquinària i els racks i alhora facilitar la circulació 
de maquinària i persones s'ha d'instal·lar una solera en tota la superfície de la 
planta. 

 
S'utilitzarà una solera semipesada que les seves característiques s'especifiquen 
en l'annex de fonamentació en el volum IV. 

 

3.3. Estructura 
 

L’estructura projectada ha de salvar la gran llum en la zona de la piscina, ja que 
aquesta ha de tenir la superfície lliure d’elements constructius. 

S’ha realitzat mitjançat pòrtics d’acer S275 i corretges d’acer S275. 
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L’estructura s’ha dividit en tres parts, per tal col·locar les juntes de dilatació i 
salvar les diferents alçades: 

 

• L’espai 1 (zona compresa pel magatzems, vestuaris femenins general i 
àrbitres,  i administració) és un conjunt de 4 pòrtics. Els hastials diferents 
entre ells i dels dos centrals. Estan units entre ells mitjançant bigues 
longitudinals. Al pòrtic hastial en contacte amb l’exterior s’han incorporat 
barres en tota la seva longitud per dotar-lo de més estabilitat contra les 
accions externes. 

• Espai 2 (piscina, vestuaris grups, serveis generals, botiga, recepció i 
vestíbul) són sis vanos. Els pòrtics hastial tenen dues barres longitudinals 
cada un per suportar esforços i pilars des de la cumbrera per salvar les 
grans llums. 

• Espai 3 (vestuaris arbitres i generals masculí, infermeria i cafeteria) són 
dos pòrtics hastials que el més externes té dues barres transversals per 
suportar accions externes. 

 

3.3.1. Pòrtics 

 

Hi ha 7 tipus de pòrtics que es poden veure als plànols 18, 19 i 20. Els del mig 
només es diferencien pel numero de pilars que tenen, però el hastials, es 
diferencien dels altres perquè els pilars entremitjos tenen una disposició diferent 
a la dels altres i es troben en més quantitat. El seu angle de gir, en comptes de 
ser de 0°, es de 90°. El motiu és que són els pilars que han de suportar la força 
del vent, i al tenir un angle de gir de 90°, el moment d’inèrcia és més gran. 

 

Els dintells de tots els pòrtics tenen carteles de fins un 20% la longitud del dintell 
per aguantar millor el moment que fa amb el sòl. 

 

El perfil dels pilars dels pòrtics son d’acer laminat tipus HEB i els dintells de  

depenent d’on es trobin HEB o IPE. 

 

Figura 3.1. exemple de pòrtic 
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La tipologia de perfils utilitzats per les diferents estructures són: 

 

- Espai 1: 

 

Tots els dintells de gran llum són IPE 330, els més curts en canvi són IPE 
400. Els pilars són tots HEB 140 excepte els hastials interiors que són HEB 
180. 

S’han agrupat en aquestes tipologies per tal de facilitar el seu muntatge. 
El material seleccionat és el S275. 

 

Per veure millor la disposició dels pòrtics veure el plànol 18. 

 

- Espai 2: 

 

Els dintells hastials són IPE 270, els dels pòrtics tipus per la part on la llum és 
de 22,5 m són HEB 550 i els de la part curta són IPE 360. 

Tots els pilars de l’estructura són HEB 240 excepte als pòrtics tipus que els 
pilars dels extrems són HEB 340 per tal d’aguantar millor l’estructura. 

 

S’han agrupat en aquestes tipologies per tal de facilitar el seu muntatge. 
El material seleccionat és el S275. 

 

Per veure millor la disposició dels pòrtics veure el plànol 19. 

 

- Espai 3: 

 

Els dintells de la cara interna (no pateix l’acció del vent) utilitza perfils IPE 
330, mentre que els exteriors són IPE 160.  

Tots els pilars són HEB 200. 

 

S’han agrupat en aquestes tipologies per tal de facilitar el seu muntatge. 
El material seleccionat és el S275. 

 

Per veure millor la disposició dels pòrtics veure el plànol 20. 

 

Les bigues transversals que estan situades a la coberta dels pòrtics per aguantar 
la coberta són de perfil Z (200x80) 
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I per arriostrar l’estructura i evitar que es deformi s’han col·locat creus de San 
Andrés en posicions estratègiques. Són cables trenats de 15 mm. 

 

Taula 3.2. Resum dels perfils utilitzats 

 

Espai Element Perfil 

1 
Dintells IPE 330      IPE 400 

Pilars HEB 180  HEB 140 

2 
Dintells 

IPE 270      IPE 360     
HEB 550 

Pilars HEB 240   HEB 340 

3 
Dintells IPE 160      IPE 300 

Pilars HEB 200 

Tots Corretges Z (200x80) 

Tots Creus de San Andrés 
Cable trenat rodó 

de diàmetre 15 
mm 

 

3.3.2. Coberta 

 

L’edifici projectat està composat per tres cobertes amb diferents alçades. Totes 
tres cobreixen l’estructura de metall. 

 

Per les tres teulades s’ha utilitzat la Coberta de panell nervat HIPERTEC ® ROOF 
G4, de la marca Metecno Group. Xapa exterior d'acer corrugada i una interior 
micronervada amb una capa aïllant de llana de roca interposada. La llana de 
roca, de fibres orientades disposades ortogonalment respecte al plànol de les 
xapes, es col·loca en llistons de juntes alternades longitudinalment i 
compactades transversalment que fan perfectament monolític el panell. Les 
greques de la xapa exterior són omplertes amb llistons perfilats en llana de roca. 
Els panells es produeixen en la longitud màxima de: L = 15.500 mm. 

 

El tapajuntes té la finalitat de garantir l’estanquitat, cobrint i protegint les 
fixacions de la corrosió. 

 

S’ha escollit un panell de 100mm d’espessor per tal de tindre ben aïllada la 
instal·lació tèrmica i acústicament.  

 

La superfície total de les tres cobertes és de 2235,87 m2. 
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Figura 3.2. Detall de la coberta 

 

Taula 3.3. Coeficient de transmissió tèrmica del panell 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.4. Característiques tècniques del panell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Coeficient d’absorció acústica del panell nervat 

Coeficient Transmissió Térmica 

Espessor k [kcal/m2·h0·C] k [W/m2·k] 

100 mm 0,33 0,39 

Dimensions i pesos 

Espessor nominal 100mm 

Longitud panell màxim 15,5 m 

Pes 21,22 kg/m2 
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3.3.3. Tancaments 

 

a) Tancaments de fabrica 

 

Es preveuen plaques prefabricades de formigó llis alleugerat de color gris en 
mate de muntatge horitzontal, amb un espessor del panell de 20 cm, i un 
aïllament de 11 cm. 3 m d’amplada i 14 m de longitud màxima. 

 

A efectes decoratius en la part exterior de la façana d’obra es preveu la 

instal·lació d’aplacat de rajola semblant al marbre de color gris de 31,6 
centímetres d’alt, 59,2 centímetres de llarg de la marca weber. 

 

S’enganxaran amb adhesiu cimentós millorat. Es disposaran juntes de moviment 
d’entre 1,5 i 3 mm per permetre dilatacions tèrmiques i per humitat, fluència i 
retracció, les deformacions per flexió i els efectes de les tensions internes 
produïdes per càrregues verticals o laterals 

 

Sempre que sigui possible la junta es projectarà amb solapament de les peces de 
formigó amb una distància entre juntes de 20 m. 

 

Es cobrirà tota l’estructura per l’interior amb un aïllant per evitar massa 
intercanvi tèrmic amb l’exterior. 

El model escollit és un panell semirígid de llana volcànica no revestit amb un 
espessor de 40 mm i fixat amb pellades d’adhesiu cimentós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. aïllant 
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b) Tancaments de vidre 

 

Els vidres estan disposats a tota la façana sud del recinte de la piscina, amb una 
alçada màxima de 5 m, i als laterals est i oest d’aquesta nau  sota la coberta 
amb 2 m de llarg. 

S’ha escollit la marca Climalit® ja que es necessita un vidre protegit del risc 
d’impactes d’objectes i protecció anti-trencament, amb una baixa transmissió 
tèrmica per estalviar energia i protecció contra l’entelament. 

 

Mitjançant el software gratuït Calumen II, de la casa Climalit®, i segons les 
necessitats de la instal·lació s’ha escollit: 

Vidre exterior: planilux temperat COOL-LITE XTREME 60-28 de 6 mm per evitar 
transmetre en excés energia, i càmera d’aire de 16 mm. 

Vidres interiors: planilux laminat, ja que s’ha de preveure l’acció d’impactes, 
PLANILUX de 6 i 5 mm el primer i segon respectivament. Enganxats per una 
doble silicona PVC standard de 0,76 mm. 

 

Els resultats de la creació d’aquest vidre són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. software calumen II 
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c) Tancaments interiors 

 

Els tancaments interiors es realitzaran amb parets de totxo de 7 centímetres de 
gruix, 20 centímetres d’alçada i 40 centímetres de costat, enganat amb morter 
M-40 de ciment pòrtland. En l’encontre dels envans amb el sostre, es deixarà 
una franquícia de 2 centímetres, que es remuntarà amb morter de ciment 
pòrtland. 

 

Es realitzaran les particions amb totxos de 29 centímetres de longitud, 14 
centímetres d’ample i 7 centímetres d’alçada, en les parets dels vestuaris i 
lavabos on s’hagin d’encastar conduccions d’aigua, electricitat o qualsevol tipus 
d’instal·lacions, la franquícia de 2 centímetres deixada en el sostre es remuntarà 
amb morter de ciment pòrtland. Arrebossat de morter M-40b a l’interior de les 
peces humides de l’edifici. 

Els vestuaris aniran enrajolats amb ceràmica vidrada de 20x20 cm fins l’alçada 
de sostre amb encontres sobre taulell inclòs aquest que serà de marbre del país. 
Els banys també aniran enrajolats amb ceràmica vidrada de 20x20 fins al sostre. 

Sostres i les altres particions del interior de l’edifici aniran enguixades a bona 
vista i pintades. Arestes i angles rectes, els encontres entre parets es protegiran 
amb cantoneres de PVC. 

 

3.3.4. Paviments 

 

a) Zones humides 

 

Els llocs humits al tractar-se d’una zona de risc, tant al lliscament o als agents 
bacterians s’ha seleccionat un paviment que permet caminar descalç amb total 
seguretat per les zones humides. Paviment de classe 3, es tracte del “Altro T20” 
d’un gruix de 2 mil·límetres, destaca per la seva fàcil neteja, higiènic contra els 
agents bacterians, impermeable, i antilliscant. De color gris. 

 

b) Zones seques 

 

Els altres elements comuns que conformen l’edifici s’ha seleccionat un paviment 
contra lliscament “Altro Maxis Supreme”. Paviment de recobriment de 2 
mil·límetres de gruix que ofereix una seguretat contra el lliscament de classe 2  
que destaca per la seva resistència l’acumulació de càrregues electrostàtiques, 
flexibilitat i facilitat de manteniment. De color gris. 

 

3.3.5. Sortides d’emergència 
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L’edificació només disposa de dues sortides d’emergència al magatzem, ja que 
en tot moment els recorreguts d’evacuació sempre són inferiors a 25 m tal com 
diu la norma CTE-DB-SI. 

La disposició de les portes es pot veure al plànol número 1 de distribució. 

 

3.3.6. Piscina de formigó 

 

És projectarà una Piscina en Formigó, construïda mitjançant murs de contenció, 
pel qual és necessari excavar el terreny i fer una sèrie de moviments de terra i 
estudis de terreny, són les més costoses a l'hora de construir i la seva 
construcció sol trigar moltes mes setmanes, encara que algunes ja tenen certs 
elements prefabricats que ajuden a fer més ràpida la seva construcció, aquestes 
piscines es construeixen per etapes, i el temps mitjana de posada en ús són 3 
mesos, després d'iniciar els treballs. 

 

La construcció en formigó armat és l'única que s'adapta als diferents tipus de 
sòls, una estructura autoportant significa que no necessita de l'entorn per 
consolidar-se, ja que es pot assentar sobre qualsevol terreny i en qualsevol 
circumstància, pot estar en volada sobre un perfil de muntanya, o pegat a la 
vora d'un mirall d'aigua. 

 

Un nou sistema de construcció de piscines en formigó utilitza com a alternativa 
als murs de contenció, el formigó projectat, que es tracta una vegada armada 
l'estructura d'acer es projecta formigó sobre aquesta, després s'aplica l'acabat 
decoratiu desitjat, aquest sistema abarateix el cost final i augmenta la rapidesa 
de construcció. 

En primer lloc destacarem que el procés de fabricació de les piscines de formigó 
projectat requereix de maquinària especial mes precisament una espècie de canó 
que aconsegueix expulsar formigó a una pressió increïble, la qual cosa provoca 
que el mateix es distribueixi de manera homogènia i compacta creant d'aquesta 
manera estructures d'alta resistència. 

 

Les piscines de formigó projectat són famoses gràcies a que la seva peculiar 
forma de construcció aconsegueix desenvolupar morfologies impensables per a 
construccions amb aquests materials.  Són molt resistents i encara que moltes 
persones considerin que la seva construcció comporta majors quantitats de 
formigó que unes altres, incorre en un error ja que el material en ser expulsat a 
alta pressió aconsegueix revestiments de major compactació amb menys 
material.  
Aquest tipus de piscines també es caracteritza per posseir cares sense porus 
gràcies a la seva forma de construcció el que es tradueix en un menor cost de 
manteniment ja que les impureses no es dipositen amb tanta facilitat com en 
altres construccions.  
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Per començar l’obra civil es segueixen aquest passos: 

 

a) Base de graves. 

 

Aquest apartat és necessari en la gran majoria de les ocasions, i s'empra per 
aconseguir d'una banda, una base sòlida on recolzar-se la piscina repartint 
càrregues en terrenys lleugerament moguts o irregulars, per un altre una 
superfície drenant gràcies a la qual si existeixen aigües freàtiques aquestes 
puguin passar d'un costat a un altre de la piscina sense impediments, i finalment 
per anivellar els pendents ja que desprès de les excavacions quedaran moltes 
imperfeccions al terreny. És important recordar que no tots els terrenys són 
iguals, i per tant no tots els assentaments ho seran. En terrenys estovats convé 
que les graves siguin compactades mecànicament, o en els terrenys amb nivells 
freàtics, evacuar prèviament les aigües mitjançant pous d'assecat. 
 
El grossor de graves recomanat no hauria de ser inferior als 15/25 cm, i 
aquestes haurien de ser del calibre 35/50 (mm). El tipus de grava recomanat és 
el de procedència de pedrera (procedent de trencament de pedra, que disposa de 
superfícies anguloses). 

 

b) Aixecament de l'envà o parets de l'encofrat.  

 
Aquesta paret defineix les mesures i formes de la piscina, i és tan gran com les 
mesures de la piscina i el gruix de formigó a aplicar. Diferents constructors 
empren diferents materials. 

 
L'ideal és la paret de maó doble buit de 10 cm d'espessor, encara que en certs 
casos s'empra la paret de 15 cm.  El maó ha d'enganxar-se amb morter de 
ciment adequat (125 a 175 kg/cm2). En cap cas ha d'emprar-se guix o escaiola 
enlloc de l'estructura de l'encofrat, pels perills que això suposa. 

 

c) Xapa de formigó de sanejament/neteja. 

 

S’ha d’aplicar i anivellar sobre la capa de graves i previ a l'armat d'acers. Ha de 
ser del tipus H-150, amb un espessor d'entre 4 i 5 cm aproximadament. 
 
Aquesta capa de formigó de mitja resistència s'empra per evitar que el formigó 
estructural es pugui contaminar amb brutícia del terreny, de les graves (si no 
han estat rentades), etc... 

Resulta de vital importància comptar amb aquesta partida, encara que 
l'alternativa pot ser aplicar una làmina de polietilè (no massa recomanada ja que 
en transitar per a la col·locació de les armadures es pot foradar). 

 

d) Armadures d'acer 

 
Aquesta és la part més important del vas. Aquí la inspecció del facultatiu tècnic 
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és vital. La quantitat, disposició, grandària i tipus han de ser calculades 
prèviament. La qualitat que hagués d'emprar-se seria segons les normes EHE els 
acers corrugats sota norma B500S o T de límit al trencament de 550N/mm2 - 
límit elàstic de 500N/mm2.  

 
Tant la solera (fons) com les parets han de tenir una doble capa d'armats d'acer 
en tots dos sentits (vertical i horitzontal), amb un espaiat entre ells que només 
un tècnic ha de calcular per a cada cas particular. 

 
És important respectar un espai de recobriment del formigó en els acers (mínim 
de 35mm), i per això és indispensable que aquests acers es trobin separats del 
fons i de les parets, en cas contrari passarien dues coses: els acers queden 
exposats a l'ambient agressiu del terreny, i no "treballen" bé al no estar 
fermament agafats al formigó. 

 

D'igual manera és vital recalcar que les unions entre armadures en un mateix 
plànol,  han de comptar amb els seus corresponents solapaments i lliuraments 
d'acord amb l'adreça tècnica de l'obra. 

 

e) Corretja perimetral 

 
Probablement el punt més important de l'estructura. Es crea un cèrcol armat en 
tot el perímetre superior. Aquest actuarà com una biga i suportarà les pressions 
del terreny i l’aigua. Sense aquest element formant part de l'estructura, les 
parets de la piscina s'afebleixen contra les anteriors flexions a mesura que 
s'allunya de la seva unió amb el fons. 

 
Aquest element es confecciona amb una armat especial realitzat amb acers 
B500/S de diàmetres entre 10 i 12mm per a una piscina de dimensions normals 
en ús privat. 

 
Paral·lelament la confecció d'aquest cèrcol obté com resultat una superfície 
àmplia com per realitzar la col·locació de la coronació d'acabat (pedra, gres, 
etc..). 
 
 
          f) Formigonat del vas 

 
Aquest és l'aspecte més delicat del procés, ja que si falla algun element, la 
piscina tindrà pèrdues d'aigua o trencament. 

 
El formigó resultant del procés formigó projectat a emprar ha de ser de qualitat 
mínima HA-25, encara que és convenient que en alguns casos sigui del tipus HA-
30. 

 
És important garantir la continuïtat del formigó costi el que costi, per això una 
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vegada iniciat el procés s'ha de finalitzar a la major rapidesa possible. 
 
Afegir que és preferible que no s'emprin additius en el formigó, exceptuant en el 
cas d'additius destinats a sufragar o prevenir possibles problemes que es puguin 
presentar. Sobretot si és necessari emprar additius que aquests siguin els 
autoritzats per les normes i sempre sota la supervisió tècnica corresponent. 
 
 

És obligatori realitzar preses de formigó per a les proves de resistència pertinents 
en laboratori d'assaig. 

 

g) Guarit del formigó 

 
Normalment durant 3 i 4 setmanes és preferible no manipular el formigó. En 
temps calorós es farà necessari humitejar constantment el formigó per evitar una 
deshidratació excessiva. 

En èpoques fredes amb perill de congelació, teòricament no s'hauria de 
formigonar, però existeixen additius que evitaria la congelació. És convenient 
que el tècnic facultatiu imposi les solucionis/normes en cada cas, sobretot a 
l'hora de aditivar el formigó. 

 

3.4. Il·luminació 
 

L'objecte d'aquest apartat consisteix en la determinació dels nivells 
d'il·luminació adequats per al recinte seguint tot un seguit de paràmetres. 
 
En aquest apartat es redacta tot allò necessari per a un correcte disseny de la 
instal·lació d'il·luminació de tot el poliesportiu i de l'aparcament. Caldrà 
separar cadascuna de les diferents parts del poliesportiu, ja que cadascuna 
requereix un tipus d'il·luminació i un nivell propi segons la seva funció, a més 
d'estar influïts aquests per les característiques dimensionals pròpies de cada 
espai. Per tant, cada zona tindrà unes lluminàries i uns llums 
diferents per aconseguir una il·luminació adequada a cadascuna de les funcions 
requerides. 

 
En el projecte luminotècnic treballarem amb el programa de càlcul Dialux 4.6 per 
al càlcul de la disposició de les lluminàries. Aquest programari ens permetrà 
adequar la luminescència a la normativa que hem de seguir. 
Totes les especificacions referides a l'alimentació i al cablejat de les 
diverses lluminàries utilitzades en aquesta instal·lació seran detallades en 
l'apartat dedicat al disseny de la instal·lació elèctrica. 
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3.4.1. Criteris generals  

 

Caldrà separar cada una de les diferents parts del recinte, ja que cadascuna 
requereix un tipus d'il·luminació i un nivell propi segons la seva funció, a més 
d'estar influïts aquests per les característiques dimensionals pròpies del local. Per 
tant, cada zona tindrà unes lluminàries i unes llums diferents per aconseguir una 
il·luminació adequada a cadascuna de les funcions requerides.  

 

 

Tota la instal·lació està al mateix nivell del carrer és per això que tenim aportació 
de llum natural de l'exterior, sobretot al local de la piscina dotat de grans 
ventanals i orientat al Sur.  

Al tenir diferents espais s’han consultat les taules de les normes UNE abans 
citades per escollir en cada cas la quantitat de llum. 

 

Els llums són de tipus làmpades fluorescents adossades i empotrades per 
magatzem y administracions respectivament. Als vestuaris es disposaran  
downlights per les característiques ambientals de l'establiment. A la piscina en 
canvi s’han escollit projectors. 

També s'haurà de complir UGR (Índex d'enlluernament unificat), l'índex 
d'enlluernament molest procedent directament de les lluminàries d'una 
instal·lació d'il·luminació interior.  

Adoptar un determinat coeficient de conservació requereix un estudi molt 
complet, i cal conèixer el programa de manteniment per conservar els nivells 
d'il·luminació previstos. Una simplificació adequada d'aquest problema pot ser 
considerar un factor de manteniment de 0.8, quan l'ambient del local calculat 
sigui net, és a dir, en tot el recinte.  

Les instal·lacions destinades a enllumenats especials tenen per objecte 
assegurar, fins i tot faltant l'enllumenat general , la il·luminació en els locals i 
accessos fins a les sortides, per a una eventual evacuació del públic, o il·luminar 
altres punts que s'assenyalen .. L'enllumenat d'emergència assenyalar, de 
manera permanent, la situació de portes, escales, passadissos i sortides, amb 
il·luminació mínima de 5 lux en eix dels passos principals. 

 

3.4.2. Requeriments d’il·luminació 

 

Per al dimensionat de la instal·lació de la il·luminació hem agafat els següents 
valors de il·luminació per a les diferents àrees segons les fitxes del Consell Català 
de l’Esport PCO-1, i la norma UNE EN 121932: 

 

• Pel vestíbul (Hall d’entrada) s’aplicaran 100 lux, pels passadissos 
distribuïdors en canvi es disposaran 200 lux. 
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• Tant per l’administració com la recepció  (ja que realitza tasques 
administratives com inscriure nous socis) s’instal·laran lluminàries que 
proporcionin un mínim de 500 lux. Aquests luxs seran efectius a nivell de 
la taula de treball. 

• La botiga té dues zones diferenciades: la zona de venda i exposició de 
productes i la de caixa, tenen respectivament 300 i 500 lux. 

• Les cafeteries no prescriuen nivell d’il·luminació, degut a l’atmosfera que 
es vulgui crear. En el nostre cas s’han escollit 200 lux. 

• S’ha d’enllumenar el vas amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús 
al qual es destini. Es recomana instal·lar làmpades de vapor de mercuri 
amb halògens metàl·lics fluorescents de color corregit, amb dues enceses 
que assoleixin com a mínim uns nivells d’iluminació horitzontal mitjans de 
200 i 400 lux amb una uniformitat mitjana no menor del 0,5. 

• Pel recinte de la piscina es seguirà la taula A6 de la norma UNE EN 
121932, on especifica un enllumenat de classe III: competició de baix 
nivell (local) o un club petit no que implica molts espectadors. 
Entrenament general, educació física (esports en escoles) i activitats 
recreatives.  El nivell de llum es prendrà a nivell de terra, ja que la piscina 
és el focus d’atenció. 

• El nivell mitjà de l’enllumenat dels vestidors, serveis i dutxes no ha de ser 
inferior a 150 lux, adoptant en el nostre cas 200.  

• La infermeria ha de tenir 300 lux, ja que es tracta d’un espai mèdic on s’ha 
de fer un examen del pacient simple. 

• El magatzem de productes esportius no està ocupat contínuament per tant 
s’instal·laran 100 lux.  

• Les sales de filtratge i escalfament d’aigua i magatzem de productes tòxics 
al tenir un major grau de perillositat s’aplicaran 200 lux per tal de 
preveure accidents. 

 

En tots els casos no descrits la il·luminació pertinent serà a 0,85 m. 

 

La taula 3.5. és un resum amb les necessitats del poliesportiu. 

 

Taula 3.5. Resum il·luminació 

Referència Número Luminància (Lux) 

Vestíbul (entrada) 1 100 

Recepció  2 500 

Administració 3 500 

Botiga (zona venta) 4 300 
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Botiga (zona caixes) 4 500 

Cafeteria 5 200 

Distribuïdors 6 200 

Banys generals 7 200 

Vestuaris (tots) 8, 9, 10 200 

Grades 11 10 

Piscina 11 200-400 

Infermeria 12 300 

Magatzem material esportiu 13 100 

Magatzem productes tòxics 14 200 

Sala de calderes i filtratge d'aigua 15 200 

 

A part d’això la seguretat dels participants en cas de parada de la instal·lació 
elèctrica està garantida, ja que segons la norma UNE-EN-12193:2000 es 
disposarà un grup electrogen que permet un 5% de llum durant 30 segons com a 
mínim per poder evacuar l’edifici. 

L’enlluernament es limitarà per evitar una reducció de les prestacions visuals. 

 

3.4.3. Enllumenat d’emergència 

 

L’enllumenat d’emergència serà necessari en cas de fallada de l'enllumenat 
normal, subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als 
usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i 
permeti la visió dels senyals indicatius de les sortides i la situació dels equips i 
mitjos de protecció existents. Contaran amb enllumenat d'emergència les zones i 
els elements següents: 

 

a) Tot recinte l'ocupació del qual sigui major que 100 persones;  

b) Tot recorregut d'evacuació, es defineixen a l'Annex A de DB SI;  

c) Els aparcaments tancats o coberts la superfície construïda dels quals excedeixi 
de 100 m2, inclosos els passadissos i les escales que condueixin fins a l'exterior 
o fins a les zones generals de l'edifici;  

d) Els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció 
contra incendis i els de risc especial indicats en DB-SI 1; 

 e) Els lavabos generals de planta en edificis d'ús públic;  
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f) Els llocs en els quals se situen quadres de distribució o  

d'accionament de la instal·lació d'enllumenat de les zones abans citades;  

g) Els senyals de seguretat. L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació 
ha d'arribar a almenys el 50% del nivell d'il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 
100% als 60 s. 

 

Amb la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries 
compliran les següents condicions:  

 

a) Se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl. 

b) Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les quals sigui 
necessari destacar un perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. 
Com a mínim es disposaran en els següents punts del poliesportiu: 

En les portes existents en els recorreguts d'evacuació;  

En els canvis d'adreça i en les interseccions de passadissos. 

A totes les estàncies del recintes es disposarà com a mínim d’un llum 
d’emergència. Al plànol  número 23 es pot veure la disposició de les llums 
d’emergència. 

 

En rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl 
i en l'eix dels passos principals, una luminància horitzontal mínima d'1 lux. 
En els punts en els quals estiguin situats els equips de les instal·lacions de 
protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de 
distribució de l'enllumenat, la luminància mínima serà de 5 lux. 
La relació entre la luminància màxima i la mínima en l'eix dels passos principals 
serà menor de 40. 

L'enllumenat d'evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada 
de l'alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la 
luminància prevista. 

 

• Característiques de la instal·lació 

 

a) En les vies d'evacuació l'amplària de la qual no excedeixi de 2 m, la 
luminància horitzontal en el sòl ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de 
l'eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn almenys la meitat 
de l'amplària de la via. Les vies d'evacuació amb amplària superior a 2 m 
poden ser tractades com diverses bandes de 2 m d'amplària, com a 
màxim. 

b) En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les 
instal·lacions de protecció contra incendis d'utilització manual i els 
quadres de distribució de l'enllumenat, la luminància horitzontal serà de 5 
Iux, com a mínim. 
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c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la 
luminància màxima i la mínima no ha de ser major que 40:1. 

d) Els nivells d'il·luminació establerts han d'obtenir-se considerant nul el 
factor de reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de 
manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós a causa de la 
brutícia de les lluminàries i a l'envelliment dels llums. 

e) Amb la finalitat d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor 
mínim de l'índex de rendiment cromàtic Ra dels llums serà 40. 

 

3.4.4.  Enllumenat exterior 

 

En aquest projecte també s’ha il·luminat l’exterior de la nau, que consta de: 

 

Taula 3.6. Resum requeriments d’il·luminació 

 

Àrea Lux 
Zona peatonal 10 
Aparcament 10 
Jardí 7,5 

 

La normativa seguida és el Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel que 
s’aproba el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 

La totalitat de las superfícies s’il·lumina amb un enllumenat vial ambiental. 
L’enllumenat vial ambiental és el que s'executa generalment sobre suports de 
baixa altura (3-5 m) en àrees urbanes per a la il·luminació de vies per als 
vianants, comercials, voreres, parcs i jardins, centres històrics, vies de velocitat 
limitada, etc., considerats en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-EA-02 
com a situacions de projecte C, D i E.  

Les instal·lacions d'enllumenat vial ambiental, amb independència del tipus de 
llum i de les característiques o geometria de la instal·lació -dimensions de la 
superfície a il·luminar (longitud i amplària), així com disposició de les lluminàries 
(tipus d'implantació, altura i separació entre punts de llum)-, hauran de complir 
els requisits mínims d'eficiència energètica que es fixen en la taula 2. 

 

a) Requeriments il·luminació zona peatonal 

 

Segons la taula 1 del R.D.1890/2008 les vies peatonals es classifiquen com a 
“E1”.  Es tracta d’un espai peatonal de connexió, per tant el tipus d’enllumenat 
serà S2. 
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Segons la complexitat del traçat i altres paràmetres específics s’escull el tipus de 
lluminària i la classe d’enllumenat S2 ja que el fluxe de tràfic de peatons es 
considera normal i el S2 és el més restrictiu de tots tres en aquest cas. 

 

Taula 3.7. Tipus de via 

 

Taula 3.8. Classe d’enllumenat segons la via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al programa Dialux s’ha dividit en dues superfícies de càlcul, una anomenada 
“terraza/acera” i una altre anomenada “acera”. 

 

b) Requeriments il·luminació Aparcament 

 

L'enllumenat d'aparcaments a l'aire lliure complirà amb els requisits fotomètrics 
de les classes d'enllumenat corresponents a la situació de projecte D1-D2, 
establerts a la taula  

 

Taula 3.9. Tipus de via 

 

Situació del projecte Tipus de via Classe d'enllumenat 

D1-D2 
Àrees d'aparcament en 

general Fluxe de tràfic de 
peatons normal 

CE4 

 

Ja que l’ús no serà excessiu s’escull un CE4. 

 

Situació del projecte Tipus de via Classe d'enllumenat 

E1 
Espais peatonals de connexió       

Fuxe de tràfic Normal 
S2 
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Taula 3.10. Classe d’enllumenat segons la via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Requeriments il·luminació jardí 

 

Els vials principals, tals com a accessos al parc o jardí, els seus passejos i 
glorietes, àrees d'estada i escales, que estiguin oberts al públic durant les hores 
nocturnes, hauran d'il·luminar-se com les vies de tipus I. 

 

Escollim el E2 ja que el fluxe de tràfic de peatons serà restringit i molt escàs ja 
que només poden accedir els clients de la piscina i en hores de sol normalment 
per això s’escull un S3 per tal de majorar-lo. 

 

Taula 3.11. Tipus de via 

 

Situació del projecte Tipus de via Classe d'enllumenat 

E2 
Espais amb accés restringit i ús 

prioritari                            
Fuxe de tràfic Normal 

S3 

 

D’aquesta forma i mirant la taula 8 del real decret s’obté la il·luminació 
necessària.  
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Taula 3.12. Classe d’enllumenat segons la via 

 

 

 

3.4.5. Resultats 

 

En els següents apartats es presenta cada zona classificada amb la situació de 
les lluminàries, una vista en 3D, els resultats luminotècnics i el tipus de 
lluminària utilitzada. 

 
A l'hora de l'elecció de lluminària es descartaran llums d'incandescència pel seu 
baix rendiment i alt consum (exceptuant les downlights de baix voltatge, que 
s'aplicaran molt puntualment). S'adoptaran llums fluorescents, tant en la seva 
versió lineal com a compacta, a causa del seu baix consum, llarga vida útil i que 
reprodueixen perfectament totes les tonalitats de llum requerides en cada recinte 
y estanques amb vapor de sodi a alta pressió. 

 

1. Vestíbul entrada i recepció 

 

• Nº lluminàries: 36 

• Model de lluminàries: GrupoIndal COMPLET 84226-M-EL - TCD-EL-G24q3 26 W 
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Figura 3.6. distribució vista 3D 

 

 

 

Figura 3.7. planta amb isolínies en lux. 

 

Taula 3.13. Valors resultants Dialux. 

2. Administració 
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• Nº lluminàries: 6 

• Model de lluminàries: GrupoIndal ESTUDIO 413-IET-D-EL - TL-G13 36 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Distribució 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. planta amb isolínies en lux. 

 

Taula 3.14. Valors resultants Dialux. 

 

3. Botiga 
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• Nº lluminàries: 8 i 22 

• Model de lluminàries: GrupoIndal COMPLET 84218-M-EL - TCD-EL-G24q2 18 W i 
GrupoIndal IONA 16000 - Q-RCBC51(60)-GU5.3 35 W respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11.vista planta isolínies en lux. 

 

Taula 3.15. Valors resultants Dialux. 

 

4. Cafeteria 

Figura 3.10. distribució ilumnàries 3D 
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• Nº lluminàries: 9 i 7. 

• Model de lluminàries: GrupoIndal COMPLET 84226-M-EL - TCD-EL-G24q3 26 W i 
GrupoIndal DICRO-ALUM 4010 - Q-RCBC51(60)-GU5.3 20 W respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Distribució de les lluminàries en vista 3D 

 

 

Figura 3.13. planta amb isolínies en lux. 

Taula 3.16. Valors resultants Dialux. 

 

5. Vestuaris àrbitres i personal (femení i masculí) 
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• Nº lluminàries: 2 (WC) i 6 (vestuaris) 

• Model de lluminàries: GrupoIndal DUO 18213-+-V-010T - TCD-G24d1 13 
W i GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Distribució de les lluminàries en vista 3D 

 

Figura 3.15. Planta amb isolínies en lux. 

 

Taula 3.17. Valors resultants Dialux. 

 

6. Vestuaris grups i WC comuns 
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• Nº lluminàries: 13 

• Model de lluminàries: GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Distribució de lluminàries en vista 3D i isolínies en 
lux. 

 

Taula 3.18. Valors resultants Dialux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vestuaris generals 
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• Nº lluminàries: 14, 7 i 18. 

• Model de lluminàries: GrupoIndal DUO 18126-EL-+V-010M - TCD-EL-G24q3 26 
W, GrupoIndal DUO 18213-+-V-010T - TCD-G24d1 13 W i GrupoIndal DUO 
18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Distribució de les lluminàries en vista 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Planta amb isolínies en lux. 



 Càlcul estructura i instal·lacions específiques d’una piscina municipal 

 - 67 - 

Taula 3.19. Valors resultants Dialux. 

 

8. Recinte piscina 

 

• Nº lluminàries: 12 i 12. 

• Model de lluminàries: GrupoIndal ZEUS IZX-C - SAP-T-E40 150 W i GrupoIndal 
ZEUS IZX-C - SAP-T-E40 250 W respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Distribució 3D 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Planta amb isolínies en lux 
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Taula. 3.20. Valors resultants Dialux. 

 

9. Infermeria 

 

• Nº lluminàries: 6. 

• Model de lluminàries: GrupoIndal ESTUDIO 213-IET-F - TL-G13 18 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21. Distribució de les lluminàries en vista 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Planta amb isolínies en lux. 
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Taula.3.21. Valors resultants Dialux. 

 

10.Magatzem petit 

 

• Nº lluminàries: 4. 

• Model de lluminàries: GrupoIndal IXC 402-IXC - TL-G13 36 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23. Distribució de les lluminàries en vista 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Planta amb isolínies en lux. 
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Taula 3.22. Valors resultants Dialux. 

 

11.Magatzem gran   

 

• Nº lluminàries: 35. 

• Model de lluminàries: GrupoIndal IXC 402-IXC - TL-G13 36 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25. Distribució de les lluminàries en vista 3D i Planta amb 
isolínies en lux. 

 

Taula.3.23. Valors resultants Dialux. 
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12.Zona peatonal 

 

• Nº lluminàries: 6 

• Model de lluminàries: GrupoIndal JÚPITER IJP-2(E-anod)-SAP-T-E40 100W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Distribució de les lluminàries en vista 3D 

 

Figura 3.27. Planta amb isolínies en lux. 

 

Taula.3.24. Valors resultants Dialux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax[lx] Emin/Em Emin/Emax 

10 0,17 21 0,017 0,008 
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FFigura 3.28. Planta amb isolínies en lux. 

 

Taula.3.25. Valors resultants Dialux. 

 

 

 

13.Aparcament 

 

• Nº lluminàries: 3.  

• Model de lluminàries: GrupoIndal SIRIUS IZS-S - SAP-D-RX7s 70 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29. Distribució de les lluminàries en vista 3D 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax[lx] Emin/Em Emin/Emax 

11 0,22 23 0,019 0,009 
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Figura 3.30. Planta amb isolínies en lux. 

 

Taula.3.26. Valors resultants Dialux. 

 

 

 

14.Jardí 

 

• Nº lluminàries: 8. 

• Model de lluminàries: GrupoIndal IJB IJB-P1 - SAP-E-E40 100 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Distribució de les lluminàries en vista 3D 

 

 

 

 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax[lx] Emin/Em Emin/Emax 

9,92 0,08 30 0,008 0,003 
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Figura 3.32. Planta amb isolínies en lux. 

 

Taula.3.27. Valors resultants Dialux. 

 

 

 

3.4.6. Relació valors 

 

Taula 3.28. Valors d’il·luminació. 

Referència Em/teoric(lux) Em/real(lux) UGRteoric UGRreal 

Vestíbul 200 221 22 19 

Administració 500 512 19 18 

Botiga  300 365 22 20 

Cafeteria Atm. Aprop. 203 - - 

Banys 200 202 22 20 

Vestuaris àrbitres 200 205 25 22 

Vestuaris grups 200 231 25 24 

Vestuaris generals 200 221 25 22 

Grades 10 93 - - 

Area Piscina 500 512 - - 

Infermeria 300 313 19 17 

Magatzem material  150 233 25 25 

Sala de calderes 200 224 25 24 

Em [lx] Emin [lx] Emax[lx] Emin/Em Emin/Emax 

7,98 0,36 15 0,045 0,024 
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3.4.7. Eficiència energètica 

 

El CTE en el seu article sobre eficiència energètica (VEEI) en instal·lacions 
d'il·luminació HE 3 ens reclama uns valors VEEI preestablerts. L’estructura queda 
englobat dins d'aquesta normativa en tractar-se un edifici de nova construcció.  
L'eficiència energètica d'una instal·lació d'il·luminació d'una zona, es determinarà 
mitjançant el valor d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 
100 lux mitjançant la següent expressió: 

                                         (3.2) 

 
Sent: • P la potència total instal·lada en llums més els equips auxiliars (W) 
         • S la superfície il·luminada (m2) 
         • Em la luminància mitjana (lux) 

 
El programa de càlcul Dialux s'encarregarà de calcular l'anterior expressió i donar 
els resultats de VEEI per cada 100 lux. 

 
Els locals s'identificaran,  segons l'ús de la zona, dins d'un dels 2 grups següents: 

 
a) Grup 1: Zones de no representació o espais en els quals el criteri de 
disseny, la imatge o l'estat anímic que es vol transmetre a l'usuari amb la 
il·luminació, queda relegat a un segon pla enfront d'altres criteris com el 
nivell d'il·luminació, el confort visual, la seguretat i l'eficiència energètica. 

 
b) Grup 2: Zones de representació o espais on el criteri de disseny, imatge 
o l'estat anímic que es vol transmetre a l'usuari amb la il·luminació, són 
preponderants enfront dels criteris d'eficiència energètica. 

 

Totes els zones queden englobades en el Grup 1, ja que no és una construcció on 
el que més destaca és el disseny. Les excepcions són: l’administració, la botiga i 
i la cafeteria, els quals pertanyen al Grup 2.  

 

Taula 3.29. Verificació valors VEEI zones. 

Zona VEEI Límint VEEI real 

Vestíbul 4,5 3,9 

Administració  3,5 1,9  

Botiga 10 8,66 

Cafeteria 10 4,39  

Vestuaris àrbitres 4,5 3,83 

Vestuaris grup 4,5 2,95 

Vestuaris generals 4,5 3,42 
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Tal com es pot veure es compleix la norma. 

 

3.4.8. Sistemes de control y regulació 

 

El HS3 obliga a zones d’ús esporàdic, en el nostre cas vestíbuls, zona comuna, 
zones mortes, serveis, magatzems i piscina a instal·lar un sistema de control de 
encesa y apagada per: 

 

• Detecció de presència: infrarojos, acústics, per ultrasons, per microones o 
híbrid dels anteriors 

• Temporització 

 

Les instal·lacions d'il·luminació disposaran, per a cada zona, d'un sistema de 
regulació i control amb les següents condicions: 

 
a) Tota zona disposarà almenys d'un sistema d'encès i apagat manual, quan no 
disposi d'un altre sistema de control, no acceptant-se els sistemes d'encès i 
apagat en quadres elèctrics com a únic sistema de control. Les zones d'ús 
esporàdic disposaran d'un control d'encès i apagat sistemàticament de detecció 
de presència o sistema de temporització. 

 
b) S'instal·laran sistemes d'aprofitament de la llum natural, que regulin el nivell 
d'il·luminació en funció de l'aportació de llum natural, en la primera línia 
paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior a 3 metres de la 
finestra, i en totes les situades sota un lucernari, en els següents casos: 
 

i) a les zones dels grups 1 i 2 que comptin amb tancaments acristalats a 
l'exterior. 

 

3.5. Instal·lació elèctrica 
 

L'objectiu del present projecte és el disseny i càlcul dels elements que 
componen la instal·lació elèctrica. S'indicarà les característiques dels materials i 

Piscina 5 1,72 

Infermeria 4,5 3,11 

Magatzem petit 5 3,71 

Magatzem gran 5 2,93 
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disposicions de muntatge, a fi que tots els elements integrants de les 
instal·lacions compleixin les normatives vigents. 

 
La instal·lació d'energia elèctrica haurà de respondre íntegrament als 
actuals criteris de seguretat, respectant i complint les prescripcions 
establertes pels organismes reglamentaris. Les dades que es requereixen per 
projectar la instal·lació són: 

 

• Alimentació: Els receptors poden ser monofàsics o trifàsics. 
Tensió, intensitat i factor de potència: Són dades obtingudes de la placa 
de característiques nominals de cada receptor. 

• Motors: És necessari prendre nota de les seves potències màximes. 

• Il·luminació: es tracta d'una part de consum important que se cenyeix a 
reglament. 

 
En el que concerneix a normativa vigent, hem de posar de manifest que aquest 
projecte, en tots els seus punts, s'ha realitzat d'acord amb les Normes 
dictades pel Ministeri d'Indústria en el seu Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries així com l'establert en 
el document de FECSA-ENDESA per al dimensionament dels elements de 
principi de línia. 

Per a la realització dels càlculs necessaris s'han utilitzat fulls de càlcul de 
tipus Excel dissenyades a mesura per a les necessitats específiques d'aquest 
tipus d'instal·lacions. 

 

3.5.1. Previsió potència 

 

La potència elèctrica instal·lada del pavelló esportiu consta d’il·luminació i força 
(climatitzadors, endolls, etc). 

Considerant els coeficients de simultaneïtat que es mostren a la taula de càlcul 
s’obté una potència simultània de kW. 

 

Enllumenat    10746,8 W 

 Força (climatització, etc)  457223,9W 

 TOTAL    467970,7W 
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a) Il·luminació 

 

Les línies d’il·luminació són: 

 

Taula 3.30. Requeriments de potència per il·luminació 

 

Zona Element Nº 

Potencia 

unitat 

(W) 

Potencia 

total 

(W) 

Vestíbul+Recepció GrupoIndal COMPLET 84226-M-EL - TCD-EL-G24q3 26 W 36 54,6 1965,6 

Administració GrupoIndal ESTUDIO 413-IET-D-EL - TL-G13 36 W 6 116,6 699,6 

Botiga 
GrupoIndal COMPLET 84218-M-EL - TCD-EL-G24q2 18 W 8 37,8 302,4 

GrupoIndal IONA 16000 - Q-RCBC51(60)-GU5.3 35 W 22 37,8 831,6 

Cafeteria 

GrupoIndal COMPLET 84226-M-EL - TCD-EL-G24q3 26 W 9 54,6 491,4 

GrupoIndal DICRO-ALUM 4010 - Q-RCBC51(60)-GU5.3 20 

W 7 21,6 151,2 

Vestuaris grup 

masculí 
GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W 

13 37,8 491,4 

Vestuaris grup 

femení 
GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W 

13 37,8 491,4 

Vestuaris àrbitres 

masculí 

GrupoIndal DUO 18213-+-V-010T - TCD-G24d1 13 W 1 28,1 28,1 

GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W 8 37,8 302,4 

Vestuaris àrbitres 

femení 

GrupoIndal DUO 18213-+-V-010T - TCD-G24d1 13 W 1 28,1 28,1 

GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W 8 37,8 302,4 

Vestuaris generals 

masculins 

GrupoIndal DUO 18126-EL-+V-010M - TCD-EL-G24q3 26 W 14 27,3 382,2 

GrupoIndal DUO 18213-+-V-010T - TCD-G24d1 13 W 7 28,1 196,7 

GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W 18 37,8 680,4 

Vestuaris generals 

femenins 

GrupoIndal DUO 18126-EL-+V-010M - TCD-EL-G24q3 26 W 14 27,3 382,2 

GrupoIndal DUO 18213-+-V-010T - TCD-G24d1 13 W 7 28,1 196,7 

GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W 18 37,8 680,4 

Piscina GrupoIndal ZEUS IZX-C - SAP-T-E40 150 W 12 162 1944 
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GrupoIndal ZEUS IZX-C - SAP-T-E40 250 W 12 270 3240 

Infermeria GrupoIndal ESTUDIO 213-IET-F - TL-G13 18 W 6 58,3 349,8 

Magatzem petit GrupoIndal IXC 402-IXC - TL-G13 36 W 4 77,8 311,2 

Magatzem gran GrupoIndal IXC 402-IXC - TL-G13 36 W 35 77,8 2723 

Exterior 

GrupoIndal IJB IJB-P1 - SAP-E-E40 100 W 8 108 864 

GrupoIndal JÚPITER IJP-2(E-anod) - SAP-T-E40 100 W 6 108 648 

GrupoIndal SIRIUS IZS-S - SAP-D-RX7s 70 W 3 75,6 226,8 

Emergencia Emergencia fluorescente 6w 27 6 162 

TOTAL       19073 

 

 

b) Força monofàsica 

 

Els elements que necessiten corrent monofàsica són: 

 

Taula 3.31. Requeriments de potència força monofàsica 

 

Nº Element Quant 
Potencia 

unitat (kW) 
Potencia 

total (kW) 

F3 Ciatesa Junior BCP-50 2 7,6 15,2 

F4 Ciatesa Junior BCP-90 1 9,2 9,2 

F6 Sedical SDM 50/150.1-0.25/k 2 0,19 0,38 

F7 Sedical SDM 40/145.1-0.20/k 1 0,19 0,19 

F9 Sedical SDM 100/290-4.0/k 1 4,92 4,92 

F11 Servoclima CHI-5 1 0,074 0,074 

F12 Servoclima CHI-20 1 0,42 0,42 

F13 Servoclima CHI-20 1 0,42 0,42 

F14 Servoclima CTA-4 VR 4T FC 2 1,1 2,2 

F15 Servoclima CTA-4 VR 4T FC 2 1,1 2,2 

F16 Servoclima CHI-20 1 0,42 0,42 

F17 Servoclima CHI-20 1 0,42 0,42 

F18 Servoclima CHI-5 1 0,081 0,081 

F19 Servoclima CTA-5 VR 4T FC 1 1,5 1,5 

F21 Servoclima CTA-4 VR 4T FC 1 0,75 0,75 

F22 Servoclima CTA-4 VR 4T FC 1 1,5 1,5 
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F24 Servoclima CTA-4 VR 4T FC 1 1,1 1,1 

F25 S&P CAB-200 1 0,18 0,18 

F26 S&P CAB-200 1 0,18 0,18 

F27 S&P CVT-320/320-1.5 1 1,1 1,1 

F28 S&P CVT-320/320-1.5 1 1,1 1,1 

F29 S&P CAB-200 1 0,18 0,18 

F30 S&P CAB-200 1 0,18 0,18 

F31 S&P CVB-180/180-1/5 2 0,15 0,3 

F32 CVB-270/200-N-250W (10/8) 1 0,25 0,25 

F34 CVB-240/180-N-120W (9/7) 1 0,12 0,12 

F35 S&P CVB-180/180-1/5 1 0,15 0,15 

F36 S&P CVB-270/200-1/3 1 0,25 0,25 

F37 S&P CVB-180/180-1/5 1 0,15 0,15 

F38 S&P CVB-270/270-3/4 2 0,55 1,1 

F40  Endolls 5 2,4 12 

F41  Endolls 7 2,4 16,8 

F42  Endolls 3 2,4 7,2 

F43  Endolls 5 2,4 12 

F44  Endolls 2 2,4 4,8 

F45  Endolls 2 2,4 4,8 

F46  Endolls 6 2,4 14,4 

F47  Endolls 6 2,4 14,4 

F48  Endolls 1 2,4 2,4 

F49  Endolls 4 2,4 9,6 

F50 S&P SL-2002 Silver 2 1,85 3,7 

F51 S&P SL-2002 Silver 2 1,85 3,7 

F52 S&P SL-2002 Silver 2 1,85 3,7 

F53 S&P SL-2002 Silver 2 1,85 3,7 

F54 S&P SL-2002 Silver 2 1,85 3,7 

F55 S&P SL-2002 Silver 2 1,85 3,7 

F56 
Microondas industrial 900-
INOX 1 1280 1280 

F57 Horea Idea de luxe 1 3300 3300 

F58 Alto mostrador standard 1 237 237 

F59 Silanos lavavasos cesta 35x35 1 2830 2830 

F60 Silanos lavaplatos cesta 50x50 1 4500 4500 

F61 Gratinador GS230 BONH 1 4600 4600 
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c) Força trifàsica 

 

Taula 3.32. Requeriments de força trifàsica 

 

Nº Espai Element Quan 
Potencia 

unitat (kW) 

F4 Deshumectació Ciatesa Junior BCP-90 1 9,2 

F8 

Bomba impulsió  
recuperació Sedical SDM 60/190.1-0.75/k 1 0,84 

F33 
Extracció Piscina 

S&P CVB/4-270/200-N-370W 
(10/8) 1 0,37 

F2 Deshumectació Ciatesa airmaster BCP-440 1 31,2 

F1 Producció fred CLIMAVENETA SRAQ 1804/LN 1 185,6 

F5 Caldera 1 VIESSMAN Vitoplex 300 1 150 

F5 Caldera 2 VIESSMAN Vitoplex 300 1 150 

 

3.5.2. Elements principals  

 

a) Línia general d’alimentació 

 

És l’encarregada de subministrar a la nau la corrent que ve del centre de 
transformació més pròxim. En el nostre cas es troba al recinte de sala de 
calderes, filtratge i magatzem de productes tòxics al centre de transformació. En 
un recinte ben aïllat de la resta de zones dins de conducció blindada o safata 
precintada. 

Taula 3.33. càlculs línia general alimentació 

 

 

b) Caixa general de protecció 

 

És la caixa que allotja els elements de protecció de la línia general d'alimentació. 
Les caixes generals de protecció (CGP) assenyalen el principi de la propietat de 
les instal·lacions dels usuaris. 

Espai 
TENSIÓ 

(V) 

PREVISIÓ 

POTÈNCIA 

(W) 

INTEN 

CALCUL 

(A) 

SECCIÓ 

DDC 

(mm2) 

SECCIÓ 

CDT 

(mm2) 

SECC 

NORM 

(mm2) 

NATUR 

AISLAM 

SECCIÓ 

TUB 

(mm2) 

derivació 

individual 400 460338,7 664,442 400 10,2754 3x400+185 

XPLE 

(B2) 400  
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La instal·lació de l'edifici partirà des dels borns de sortida dels fusibles de 
protecció situats al Centre de Transformació de l’edifici. 

 

c) Centre de transformació 

 

Segons el REBT, si una instal·lació té més de 100kW s’haurà de col·locar un 
centre de transformació.  

En el nostre cas es troba al magatzem, en un recinte aïllat. Les mides d’aquest 
seran:  

Taula 3.34. mides del centre de transformació 

 

Alçada Profunditat Altura 
3 3,3 3,9 

 

La ventilació serà natural. 

 

3.5.3. Pressa de terra 

 

Aquest element de protecció té l'objectiu de limitar la tensió que es pot presentar 
en qualsevol moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les 
proteccions i eliminar o reduir el risc que suposa una avaria en els materials 
elèctrics utilitzats. Per tant totes les línies de subministrament tindran una presa 
de terra connectada a la pressa de terra general. 

 

Com la longitud real de les piques serà de 2 metres, s'obté que la presa a terra 
estarà formada per: 

 

piquesPiquesN 91,8
2

2,16
º ===

            
(3.3) 

 

Finalment la Resistència a terra real serà de: 

 

Ω≤== 3733,33
2·9

600
R

     
(3.4)
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3.5.4. Dimensionament de les línies  

 

Per al dimensionament de les línies se seguirà la normativa ITC-BT-10, la qual 
tracta de la previsió de càrregues per a subministraments en baixa tensió, com 
és el cas de la nau objecte del nostre estudi. 

 

Para dimensionar correctament les línies amb tots els seus elements 
(proteccions, cables, mecanismes, etc.) es tindran en compte les 
consideracions de les ITC BT 19, 20 i 21 on s'indiquen els prescripcions en 
instal·lacions interiors o receptores dins del camp d'aplicació del REBT. 
Per a les diferents canalitzacions s'utilitzaran els següents mètodes de suport i 
conducció de cablejat. 

Canals protectors: s'utilitzaran en tots els casos, a causa de la seva discreció i 
protecció. Excepte en els casos en què es disposi de fals sostre, com el cas 
de tota la instal·lació excepte el magatzem gran. Es seguiran dos criteris: 

 

a) Per caiguda de tensió  

 

Segons l’equip que es vagi a dimensionar s’escollirà una de les fórmules. 

 

• Línia Monofàsica 

     (3.5) 

  

• Línea trifàsica  
                                          (3.6) 

 

 

Un cop obtinguda la intensitat i mitjançant la taula 5 de la Instrucció ITC BT 07 
s’escollirà la secció de cable per defecte següent més gran. 

 

b) Per densitat de corrent 

 

S’han fet servir les següents expressions:  

 

• Línea monofàsica  
 
La tensió de treball són 230V. 
 

     (3.7) 
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• Línea trifàsica 
 
La tensió de treball són 400V. 
 

       (3.8) 
 

 

Un cop obtinguda s’agafa la secció normalitzada següent més gran. 

 

Finalment calculades les seccions pels dos mètodes la utilitzada serà la major 
d’entre elles. 

 

3.5.5. Elements de protecció  

 

a) Sobreintensitats 

 
Totes les proteccions contra sobreintensitats en els circuits elèctrics 
seguiran les especificacions de la ITC BT 22. Tots els circuits estaran 
protegits contra els efectes de les sobretensions que puguin presentar-se en 
els mateixos, per a això la interrupció dels diferents circuits es realitzarà en 
un temps convenient o estarà dimensionada per les sobretensions 
previsibles. Les sobreintensitats poden estar motivades principalment per: 

 

- Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de 
gran impedància. 

-  Curtcircuits. 

- Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

 
La protecció contra sobrecàrregues es garantirà mitjançant interruptors 
automàtics de tall omnipolar amb corba tèrmica de cort. Aquests dispositius 
evitaran que se superi el límit d'intensitat de corrent que passen pels 
diferents conductors. 
La protecció contra curtcircuits s'efectuarà mitjançant un dispositiu de 
protecció en l'origen de cada circuit la capacitat del qual de tall estarà d'acord 
amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de 
desconnexió. 

 

b) Sobretensions 

 
Totes les proteccions contra sobretensions en els circuits elèctrics seguiran 
les especificacions de la ITC -BT 23. 
Les sobretensions s'originen fonamentalment com a conseqüència de les 
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descàrregues atmosfèriques, commutacions de xarxes i defectes de les mateixes. 
 

El nivell de sobretensió que pot aparèixer a la xarxa és funció del: tipus 
d'escomesa aèria o subterrània, proximitat del transformador, etc. La incidència 
que la sobretensió pot tenir en la seguretat de les persones, instal·lacions i 
equips, així com la seva repercussió en la continuïtat del servei és funció de: 

 
- La coordinació de l'aïllament dels equips 
- Les característiques dels dispositius de protecció contra sobretensions, la seva 
instal·lació i la seva ubicació. 
- L'existència d'una adequada xarxa de terres. 

 

c) Contactes directes i indirectes 

 
Totes les proteccions contra contactes directes i indirectes en els circuits 
elèctrics seguiran les especificacions de la ITC BT 24. 
Per a la protecció contra contactes directes se seguirà l'apartat 3 de les 
prescripcions marcades en la ITC BT 24. 

 
Les parts metàl·liques dels aparells que treballin connectats a les diferents 
línies, així com les conduccions que es trobin en tensió, es connectessin a 
una distància de l'emplaçament de pas de persones, perquè sigui impossible 
que qualsevol contacte fortuït amb les mans o altres parts corporals, ni dels 
objectes que manipulin, col·locant obstacles físics que impedeixin els contactes 
accidentals. 

 
Per a la protecció dels contactes indirectes se seguirà l'apartat 4 de les 
prescripcions marcades en la ITC BT 24. 
Els circuits es trobaran separats i dotats de dispositius de tall. 
La sensibilitat d'aquests dispositius serà de 30 dt. per a circuits i 300 dt. en 
circuits de força. 

 

3.5.6. Grup electrogen 

 

Tal com diu el reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT),  i la norma UNE 
EN 121932 Instal·lacions esportives, al ser un local de pública concurrència per 
tal de preveure la seguretat dels usuaris de la instal·lació es disposarà un grup 
electrogen que asseguri com a mínim la il·luminació de seguretat en tot el 
recinte. 

 

D’aquesta forma s’ha escollit un grup electrogen que en cas d’averia del 
subministrament principal s’activarà per donar corrent elèctrica a la il·luminació 
interior del recinte i les llums d’emergència. Degut a que és una piscina coberta, 
amb vestuaris, i hi ha risc d’ofegament o lliscament. 
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El grup de suport triat és de la marca comercial Gesan, Model DHAS 11 E MF SC  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33. grup electrògen marca Gesan  

 

Les seves característiques constructives i de funcionament es podran comprovar 
en els annexos de catàlegs del projecte. 
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CAPÍTOL 4: 

COMPLIMENT DEL CTE 

En el següent apartat es justifica el compliment del marc normatiu establert en El 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE - 2009), d’obligada aplicació pels edificis de nova 
construcció.  

 

En la justificació d’aquest marc normatiu es resumeix l’elecció dels elements 
constructius de l’edifici a partir de les imposicions i recomanacions del CTE. 

Queden fora d’estudi les exigències sobre instal·lacions de fluids per no estar 
contemplades en el projecte. 

 

Els Documents Bàsics establerts pel CTE objecte d’estudi són els següents: 

- DB-SE: Seguretat estructural. 

- DB-SE-AE: Seguretat estructural. Accions en l’edificació. 

- DB-SE-C: Seguretat estructural. Fonaments. 

- DB-SE-A: Seguretat estructural. Acer. 

- DB-SE-F: Seguretat estructural. Fàbrica. 

- DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

- DB-SU: Seguretat d’utilització. 

- DB-HS: Salubritat. 

- DB-HE: Estalvi d’energia. 
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4.1. DB-SE. Seguretat estructural 
 

El Document Bàsic de Seguretat estructural estableix els requeriments necessaris 
per a la comprovació estructural: 

 

• Determinar les situacions de dimensionat que resulten determinants. 

• Establir les accions que s’han de contemplar i els models adequats per a 
l’estructura. 

• Realitzar l’anàlisi estructural, adoptant mètodes de càlcul adequats a cada 
problema. 

• Verificar que, per les situacions de dimensionat corresponents, no es 
sobrepassaran els estats límits. 

 

4.1.1. Generalitats 

 

L’anàlisi estructural es realitza mitjançant models establerts pel software utilitzat 
“Cype, Arquitectura, Enginyeria i Construcció (versió 2010.1.d)” que contemplen 
les denominades accions variables, que representen quantitats físiques que 
caracteritzen les accions, influències ambientals, propietats dels materials i del 
terreny, dades geomètriques, etc. 

 

4.1.1.1.  Accions 

 

Les accions es classifiques segons: 

 

- Accions permanents: Aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici 

de manera constant. 

- Accions variables: Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici, com 

les degudes al ús o les accions climàtiques. 

- Accions accidentals: Aquelles que la probabilitat d’ocurrència és molt baixa però 
molt important, com els sismes, els incendis, els impactes o les explosions. 

Les magnituds de les accions es descriuen per diversos valors representatius, 
depenent de les altres accions que es considerin simultàniament, tals com el 
valor característic de combinació, freqüent o casi permanent. 

 

4.1.1.2.  Verificacions 
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Es verificant els diferents estats límits mitjançant coeficients parcials, per 
determinar l’efecte de les accions, així com la resposta estructural. S’utilitzen 
valors de càlcul de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics 
i multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients parcials depenent 
de les accions i la resistència, respectivament 

 

Els diferents coeficients venen donats per les següents taules: 

 

Taula 4.1. Coeficients parcials de seguretat (γ) establerts pel CTE 

 

Tipus de 
verificació  

Tipus d'acció 
Situació persistent o transitòria 

Desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent      

Pes propi del terreny 1,35 0,8 

Empenta del terreny 1,35 0,7 

Variable 1,5 0 

Estabilitat 

  Desestabilitzadora Estabilitzadora 

Permanent      

Pes propi, pes del 
terreny 1,1 0,9 

Embrenzida del 
terreny 1,35 0,8 

Variable 1,5 0 

 

 

Taula 4.2. Coeficients de simultaneïtat establerts pel CTE 
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4.1.2. Fletxes 

 

Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que 
l'estructura horitzontal d'un pis o coberta és suficientment rígida si, per a 
qualsevol de les seves peces, davant qualsevol combinació d'accions 
característica, considerant només les deformacions que es produeixen després de 
la posada en obra de l'element, la fletxa relativa és menor que: 

 

a) 1/300 a la resta de casos. 

 

b) Desplaçaments horitzontals 

 

Quan es consideri la integritat dels elements constructius, susceptibles de ser 
danyats per desplaçaments horitzontals, tals com a envans o façanes rígides, 
s'admet que l'estructura global té suficient rigidesa lateral, si davant qualsevol 
combinació d'accions característica, el desplomi (vegeu figura 4.1) és menor de: 
b) desplomi local: 1/250 de l'altura de la planta, en qualsevol d'elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. “Desplomes” 

 

4.2. DB-SE AE. Seguretat estructural. 
Accions en l’edificació 

 

El present Document Bàsic determina les accions sobre els edificis, per verificar 
el compliment dels requisit de seguretat estructural (capacitat portant i 
estabilitat) i aptitud de servei, establerts en el DB-SE. 
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4.2.1.  Accions permanents 

 

4.2.1.1. Pes propi 

 

El pes propi ha contemplar és el produït pels elements estructurals, tancaments i 
elements separadors, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres), 
reomplerts de terres i equips fixes. 

 

4.2.1.2. Pretibat 

 

Es consideren en aquest punt les accions derivades del tibat que reben les 
armadures dels element prefabricats de formigó abans d’entrar en ús a l’obra. 

 

En el nostre cas no es aplicable ja que no es preveuen en l’estructura elements 
prefabricats de formigó d’aquest tipus. 

 

4.2.1.3.  Accions del terreny 

 

Les accions del terreny són les derivades de l’empenta del mateix, tant les 
procedents del seu propi pes, com d’altres accions que actuïn sobre el mateix, 
així també, les accions degudes als seus desplaçaments i deformacions. 

S’avaluen i es tracten segons estableix el DB SE-C 

 

4.2.2.  Accions variables 

 

4.2.2.1.  Sobrecàrrega d’ús 

 

Es considera sobrecàrrega d’ús tots els pesos que puguin gravitar sobre l’edifici 
per raó del seu ús, inclosos tant dels efectes derivats del ús normal, persones, 
mobiliari, materials, conductes i en el seu cas vehicles, així com les derivades de 
la utilització poc habitual, com acumulació de persones, o mobiliari en el cas d’un 
trasllat. 

És d’obligada aplicació per a totes les estructures contemplar una sobrecàrrega 
mínima d’ús, a partir de les característiques geomètriques i les necessitats a 
cobrir. 
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Taula 4.3. Valors característics per la sobrecàrrega d’ús establerts pel CTE 

 

 

4.2.2.2.  Acció del vent 

 

L’acció del vent ve determinada per la distribució i el valor de les pressions que 
exerceix el vent sobre l’edifici. Les pressions resultants depenent de la forma i de 
les dimensions de la construcció, de les característiques i de la permeabilitat de 
la seva superfície, així com de la direcció, la intensitat i les ratxes del vent. 

En l’edifici es comprovaran l’acció del vent en totes les direccions, 
independentment de l’existència de construccions contigües mitjaneres, encara 
que generalment serà suficient la consideració en dos sentits sensiblement 
ortogonals qualsevol. Per cada direcció s’ha de considerar l’acció en els dos 
sentits, succió i pressió. 

 

4.2.2.3.  Accions tèrmiques 

 

L’acció tèrmica es basa en les deformacions i canvis geomètrics ocasionats pels 
canvis de temperatura. Segons DB SE-AE, en edificis amb elements estructurals 
de formigó o acer no serà necessari considerar accions tèrmiques si es disposen 
juntes de dilatació de manera que no existeixin elements continus de més de 40 
metres.  

En el nostre cas, es preveuen juntes per elements continus màxims de 33 
metres, ja que s’ha dividit l’estructura en tres parts que de llarg fan 21, 33 i 9 m, 
de l’espai 1 al 3 respectivament. A més totes elles tenen una fondària de 34,5 m 
pel que no cal disposar cap junta. 

 

4.2.2.4. Neu 

 

Els efectes de la neu depenen de la distribució i la intensitat de la càrrega de neu 
sobre l’edifici, i en particular sobre la coberta, depenen del clima de 
l’emplaçament, del tipus de precipitacions, del relleu de l’entorn, de la geometria 
de l’edifici o de la coberta, dels efectes del vent, i dels intercanvis tèrmics en els 
paraments exteriors. 

 

 

Categoria d'us Subcategoria d'ús 
Càrrega 

uniforme 
[KN/m2] 

Càrrega 
concentrada 

[KN] 

G 
Cobertes accessibles 

únicament per conservació 
G1 

Amb teulada lleugera o 
sandwicht 

O,4 1 
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4.2.3. Accions accidentals 

 

4.2.3.1. Sisme 

 

Les accions sísmiques són les produïdes per les acceleracions dels sotracs 
sísmics. Aquestes estan regulades per la norma NSCE-02 (Norma de Construcció 
Sismoterrestre). La normativa eximeix l’aplicació a les construccions de “normal 
importància” amb pòrtics lligats entre si en totes les direccions, sempre que 
l’acceleració sísmica ab sigui interior a 0,08·g. 

 

4.2.3.2.  Incendi 

 

Entenem per accions d’incendi, les accions degudes a l’agressió tèrmica del 

incendi definida en el DB-SI. 

 

4.2.3.3.  Impacte 

 

Les accions sobre un edifici causades per un impacte accidental vindran 
determinades per la massa, la geometria i la velocitat del cos impactant, així 
com per la capacitat de deformació i amortiment tant del cos com de l’element 
projectat. En els punts de risc potencial es preveuran cantoneres i reforços per 
no malmetre l’estructura de l’edifici, generalment durant el seu procés de 
construcció. 

 

4.3. DB-SE C. Seguretat estructural. 
Fonaments 

 

4.3.1.  Accions accidentals 

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest Document Bàsic és el de la seguretat estructural, 
capacitat portant i aptitud de servei, dels elements de cimentació i, en el seu 
cas, de contenció de tot tipus d’edificis en relació amb el terreny. 

El comportament de la cimentació es comprova davant la capacitat portant 
(resistència i estabilitat) i l’aptitud de servei. 
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4.3.2. Verificacions 

 

Les verificacions dels estats límits es basen en l’ús de models adequats per a la 
fonamentació i el terreny de suport. Models que incorpora el software emprat en 
el càlcul. Es verifica que no es superin en cap cas l’estat límit: 

 

- Les sol·licitacions del edifici sobre la fonamentació. 

- Les accions (càrregues i empenta) que transmeten o es generen a través 
del terreny sobre la fonamentació. 

- Els paràmetres del comportament mecànic del terreny. 

- Els paràmetres del comportament mecànic dels materials utilitzats en la 
construcció de la fonamentació. 

- Les dades geomètriques del terreny i la fonamentació. 

 

Les verificacions es realitzen per a totes les situacions de dimensionat. 

 

4.3.3. Variables bàsiques 

 

La verificació dels estats límits es realitza mitjançant models en que intervenen 
les denominades variables bàsiques, que representen quantitats físiques que 
caracteritzen les accions sobre l’edifici, accions sobre el terreny, accions 
generades pel terreny sobre la fonamentació, influències ambientals, 
característiques del terreny i dels materials de la fonamentació, i les dades 
geomètriques tant del terreny com de la fonamentació. 

 

4.3.3.1. Accions 

 

Per a cada situació de dimensionat de la fonamentació es distingiran entre 
accions que actuen sobre l’edifici i accions geomètriques que es transmeten o es 
generen a través del terreny en que s’ubica. 

 

4.3.3.2. Model geotècnic i paràmetres del terreny 

 

Per a cada situació de dimensionat i estudi de l’estat límit es defineix un model 
geotècnic del terreny que incorpora juntament amb els diferents tipus de 
materials i superfícies de contacta als nivells piezomètric pertinents. 

Les característiques del terreny estant representades, per a cada situació de 

dimensionat i estat límit considerat, per una sèrie de valors característics que es 
dedueixen de l’estudi geotècnic (tensió admissible del sòl, etc). 
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4.3.3.3.  Dades geomètriques 

 

Els valors de càlcul de les dimensions geomètriques de la fonamentació 
coincideixen amb els valors nominals escrits en el projecte. 

 

4.3.3.4. Coeficients de seguretat 

 

Els coeficients de seguretat aplicats en els càlculs de la fonamentació per a cada 
situació de dimensionat: 

 

Taula 4.4. Coeficients de seguretat parcials establerts pel CTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Justificació 

 

Tots els elements contemplats en el present Document Bàsic d’obligat 
compliment, estant definits en el software emprat en el càlcul de l’estructura de 
l’edifici, quedant totes les disposicions establertes pel CTE plenament 
justificades. 

 

4.3.5. Estudi geotècnic 

 

L’estudi geotècnic és el compendi de la informació quantificada sobre les 

característiques del terreny en relació amb el tipus d’edifici previst i l’entorn on 
s’ubica, que és necessari per procedir a l’anàlisi i dimensionat dels fonaments de 
les obres. 
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Les característiques del terreny de suport es determinen mitjançant una sèrie 
d’activitats que en el seu conjunt es denomina reconeixement del terreny i els 
resultats dels quals queden representats en l’estudi geotècnic. 

 

Totes les dades en relació amb les característiques i problemes de 
l’emplaçament, inestabilitat, despreniments, ús conflictiu previst, obstacles 
enterrats, configuració constructiva i la fonamentació de les construccions 
limítrofes, la informació disponible sobre l’aigua freàtica i pluviometria, 
antecedents topogràfics de desenvolupament urbà queden representats en 
l’estudi geotècnic. 

La densitat i la profunditat del reconeixement permet una cobertura correcte de 
la zona a edificar. 

 

4.4. DB-SE A. Seguretat estructural. 
Acer 

 

4.4.1. Generalitats 

 

El present Document Bàsic es destina a verificar la seguretat estructural dels 
elements metàl·lics realitzats amb acer de l’edificació. Referint-se només a la 
seguretat en condicions adequades d’utilització, inclosos aspectes relatius a la 
durabilitat (aïllament tèrmic, acústic i resistència al foc). 

 

4.4.2.  Durabilitat 

 

Es preveu la corrosió de l’acer mitjançant una estratègia global que considera en 
forma jeràrquica al edifici en el seu conjunt (situació, ús, ...), l’estructura 
(exposició, ventilació, ...), els elements (materials, tipus de secció, ...) i els 
detalls, evitant el contacte directe amb altres acers (l’alumini de la fusteria dels 
tancaments, ...) i el contacte directe amb guixos. 

 

Encara que molts dels mètodes de comprovació indicats en el DB poden aplicar-
se a materials de qualssevol característiques, es considera que els elements 
estructurals al fet que es refereix  estan constituïts per acers dels quals 
s'indiquen en aquesta norma. 
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4.4.3. Acers en xapes i perfils 

 

1 Els acers considerats en aquest DB són els establerts en la norma UNEIX EN 
10025 (Productes laminats en calent d'acer no aliat, per a construccions 
metàl·liques d'ús general) en cadascuna de les parts que la componen, que les 
seves característiques es resumeixen en la Taula 4.5. 

 

Taula 4.5. Tensions admissibles dels acers. 

Desinganció 

Espessor nominal t  (mm)     

Tensió límit elàstic 
(N/mm2) 

Tensió de 
ruptura 
(N/mm2) 

Tº 
Assaig 
charpy 
(ºC) 

t<= 
16 

16<=t<= 
40 

40<=t<= 
63 

3<=t<= 
100   

S235JR 

235 225 215 360 

20 

S235J0 0 

S235J2 -20 

S275JR 

275 265 255 410 

20 

S275J0 0 

S275J -20 

 

4.4.4. Justificació 

 

Tots els elements contemplats en el present Document Bàsic d’obligat 
compliment, estant definits en el software emprat en el càlcul de l’estructura de 
l’edifici, quedant totes les disposicions establertes pel CTE plenament 
justificades. 

 

4.5. DB-SE F. Seguretat estructural. 
Fàbrica 

 

El present Document Bàsic estableix les condicions tant per elements de fàbrica 
de càrrega, els que formen part de l’estructura en general de l’edifici, com per 
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elements de fàbrica suportada, destinada només a patir les accions directament 
aplicades sobre ells, i que ha de transmetre a l’estructura general. 

 

4.5.1. Durabilitat 

 

La durabilitat d’un element de fàbrica és la capacitat per suportar, durant el 
període de servei per el que ha estat projectat l’edifici, les condicions físiques i 
químiques a les que estarà exposat. La carència d’aquesta capacitat podria 
ocasionar nivells de degradació no considerats en l’anàlisi estructural, deixant la 
fàbrica fora d’ús. Durabilitat que compleixen tots els elements projectats i que 
garanteix el segell de qualitat emès per les diferents entitats homologades. 

 

4.5.2. Morters 

 

Els morters para fàbrica poden ser ordinaris amb una resistència no inferior a 
M1. Els morters de junta prima, lleugers, armats o tensats la seva resistència no 
serà inferior a M5. 

 

4.5.3. Fàbrica 

 

Tots els elements de fàbrica emprats en la construcció d’aquest edifici, van 
acompanyats dels certificats de qualitat emesos per entitats homologades 
conforme compleixen satisfactòriament el present Document Bàsic, tal com està 
establert en aquesta normativa. 

 

4.5.4. Juntes de moviment 

 

 

1 Es disposaran juntes de moviment per permetre dilatacions tèrmiques i per 
humitat, fluència i retracció, les deformacions per flexió i els efectes de les 
tensions internes produïdes per càrregues verticals o laterals, sense que la 
fàbrica sofreixi danys, tenint en compte, per a les fàbriques sustentades, les 
distàncies indicades en la taula 2.1 d’aquest mateix document. Aquestes 
distàncies corresponen a edificis de planta rectangular o concentrada.  

 

Taula 4.6. Distàncies entre juntes de dilatació 

 

Tipus de fàbrica   Distància entre juntes 
Peces de formigó ordinari 20 m 
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4.6. DB-SI. Seguretat en cas d’incendi 
 

El present Document bàsic té per objecte establir regles i procediments que 
permeten complir les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. Les 
seccions d’aquest DB corresponen amb les exigències bàsiques S1 a S6. La 
correcta aplicació de cada secció suposa el compliment de l’exigència bàsica 
corresponent. La correcta aplicació del conjunt del DB suposa el correcte 
compliment del requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi. 

 

4.6.1. SI1. Propagació interior 

 

4.6.1.1.  Compartimentació en sectors d’incendi 

 

Els edificis han de compartimentar en sectors d’incendi segons les condicions que 
s’estableix per a usos de pública concurrència amb una ocupació superior a les 
500 persones. 

 

Pels locals de pública concurrència la superfície construïda de cada sector 
d’incendi no ha d’excedir de 2.500 metres quadrats, tot i això, la instal·lació no 
supera aquesta xifra. 

 

Taula 4.7. Comprovació de la resistència al foc establerts pel CTE 

 

 

 

 

 

4.6.1.2. Locals i zones de risc especial 

 

1. Els locals i zones de risc especial integrats als edificis es classifiquen 
conforme els graus de risc alt, mitjà i baix segons els criteris que 
s'estableixen en la taula 2.1. del CTE-DB-SI. Els locals i les zones així 
classificats han de complir les condicions que s'estableixen a la taula 2.2. 
del CTE-DB-SI 

2. Els locals destinats a albergar instal·lacions i equips regulats per 
reglaments específics, tals com a transformadors, maquinària d'aparells 
elevadors, calderes, dipòsits de combustible, comptadors de gas o 
electricitat, etc. es regeixen, a més, per les condicions que s'estableixen 
en aquests reglaments. Les condicions de ventilació dels locals i dels 
equips exigides per aquesta reglamentació 

Disposició  h<15m EI 

Comercial, pública concurrència, hospitalari es compleix 90 
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En el nostre local les zones de risc especial són: 

 

- Sales de calderes amb potència útil nominal P 200<P≤600 kW 

- Sales de màquines d'instal·lacions de climatització (segons Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis, RITE, aprovat per RD 1027/2007, de 
20 de juliol, BOE 2007/08/29). 

- Local de comptadors d'electricitat i de quadres generals de distribució. 

- Centre de transformació. 

- Sala de grup electrogen 

-  

Taula 4.8. Condicions de les zones de risc especials integrades a edificis 

 

 

 

 

 

4.6.2. SI3. Evacuació d’ocupants 

 

4.6.2.1. Càlcul de l’ocupació 

 

Pel càlcul de l’ocupació han de prendre’s els valors de densitat d’ocupació 
indicats en la Taula 4.6.2 en funció de la superfície útil de cada zona. 

 

Taula 4.9. Comprovació de la densitat d’ocupació establerta pel CTE 

Disposició Zona/activitat 
ocupació projecte 

[m2/persona] 
ocupació CTE 
[m2/persona] 

Pública 
concurrència 

zones espectadors asseguts 1 persona/seient 1 persona/seient 

Públic de peu en cafeteries  Es compleix 1 

Piscines públiques, zones 
de bany  Es compleix 2 

Vestuaris  Es compleix 3 

Vestíbuls  Es compleix 2 

Característiques  Risc baix 

Resistència al foc de l'estructura portant R90 

Portes de comunicació amb la resta del edifici EI 45-C5 

Màxim recorreguda fins a alguna sortida del 
local <=25m 
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4.6.2.2.  Sortides d’emergència i longitud dels recorreguts 
d’evacuació 

 

A la Taula 4.10. s’indica el nombre i les característiques de les sortides 
d’emergència que han de posseir en cada cas, com a mínim, així com la longitud 
dels recorreguts d’evacuació. 

 

Taula 4.10. Comprovació de les dimensions establertes pel CTE 

Disposició Zona/activitat Projecte [m] CTE [m] 

Recintes 
que 

disposen 
de més 
d'una 

sortida per 
planta 

Longitud recorreguts 
d'evacuació 25 50 

Amplada fulla de les portes 0,8 0,6-1,2 

Amplada passadissos i 
rampes 3 1 

Files màximes que 
disposarà d'un pas amb 

amplada mínima de 1,2 m 
25 

 

Portes situades en recorreguts d'evacuació 

 

1. Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a 
l'evacuació de més de 50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical i 
el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat a les 
zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura 
des del costat del com provingui aquesta evacuació, sense haver d'utilitzar 
una clau i sense haver d'actuar sobre més d'un mecanisme. Les anteriors 
condicions no són aplicables quan es tracti de portes automàtiques. 

2. Es considera que satisfan l'anterior requisit funcional els dispositius 
d'obertura mitjançant manilla o polsador conforme a la norma UNE-EN 
179:2008, quan es tracti de l'evacuació de zones ocupades per persones 
que en la seva majoria estiguin familiaritzats amb la porta considerada, 
així com en cas contrari, quan es tracti de portes amb obertura en el sentit 
de l'evacuació conforme al punt 3 següent, els de barra horitzontal 
d'embranzida o de lliscament conforme a la norma UNEIX EN 1125:2008. 

3. Obrirà en el sentit de l'evacuació tota porta de sortida: 

 
a) prevista per al pas de més de 200 persones en edificis d'ús Residencial 
Habitatge o de 100 persones en els altres casos, o bé. 

b) prevista per més de 50 ocupants del recinte o espai en el qual estigui 
situada. 
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4.6.2.3. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

 

S’empraran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la 
norma UNE 23034:1988, conforme als següents criteris: 

 

- Les sortides del recinte, posseiran una senyal amb el rètol de “SORTIDA”, 
que seran fàcilment visibles. 

- La senyal amb el rètol “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” s’utilitzarà en totes les 
sortides previstes per l’ús exclusiu en cas d’emergència. 

- Es disposaran senyals indicatives de direcció en els recorreguts, visibles 
des de l’origen d’evacuació des d’on no sigui possible percebre directament 
les sortides o les seves senyals indicatives, i principalment, davant de tota 
sortida del recinte amb una ocupació major a 100 persones que accedeixin 
lateralment a un recorregut. 

- Les senyals es disposaran de forma coherent amb l’assignació que es 
pretengui donar a cada sortida. 

 

4.6.3. SI4. Detecció, control i extinció d’incendis 

 

4.6.3.1.  Dotació de les instal·lacions de protecció 

 

Els edificis han de disposar d’equips i instal·lacions de protecció contra incendis. 
El disseny, la execució, la posada en funcionament i el manteniment d’aquestes 
instal·lacions, així com els materials i equips han de complir la normativa 
establerta per aquest reglament. 

 

• Si la superfície construïda és més gran de 1000 m2 es dotarà la instal·lació 
d’extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B cada 15 metres del recorregut 
d’evacuació des de tots els orígens d’evacuació. 

• Es dotarà d’un sistema d’alarma apte per emetre missatges de 

megafonia, ja que la superfície és més gran de 1000 m2 . 

• Boca d’incendi equipada degut a que la superfícies és major de 500 m2. 
• Sistema de detecció d’incendi perquè la superfícies és major a 200 m2. 

 

4.6.4. SI5. Intervenció dels bombers 

 

4.6.4.1. Condicions d’aproximació i entorn 

 

a) Aproximació als edificis 
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Els vials d’aproximació als espais de maniobra als que els refereixen en el 
següent apartat han de complir les següents condicions: 

 

Taula 4.11. Comprovació de les condicions d’aproximació establerts pel CTE 

 

Precepte  Disposició Projecte CTE 

Pública 
concurrència 

Amplada mínima lliure [m]  >3,5 3,5 

Alçada mínima lliure o gàlib 
[m]  >3,5 3,5 

Capacitat portant del vial 
[KN/m2]  20 20 

 

b) Entorn dels edificis 

 

Els edificis amb una alçada superior 9 metres han de complir els següents 
requisits establerts en la Taula 4.11. (tot i que l’estructura està al límit d’aquesta 
norma). 

 

Taula 4.12 Comprovació del entorns del edifici establert pel CTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5. SI5. Intervenció dels bombers 

 

4.6.5.1.  Generalitats 

 

L’augment de la temperatura que es produeix a conseqüència d’un incendi afecta 
a l’estructura de l’edifici de dues formes diferents. Els materials veuen afectades 
les seves propietats, modificant-se de forma important la seva capacitat 
mecànica. També apareixen accions indirectes a conseqüència de les 
deformacions dels elements, que generalment donen lloc a tensions que es 
sumen a les degudes a les altres accions. 
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4.6.5.2.  Resistència al foc de l’estructura 

 

Es projecta un edifici de materials amb la resistència establerta per aquesta 
disposició. Materials que en el transcurs d’un incendi, el valor de càlcul dels 
efectes de les accions, en tot instant de temps, no supera mai el valor de la 
resistència del element projectat. Per aquesta motiu, es pinten els elements 
metàl·lics amb pintura resistent al foc RI-120. 

 

4.7. DB- SUA. Seguretat d’utilització I 
Accesibilitat 

 

El present Document Bàsic té per objecte establir les regles i procediments que 
permetin complir les exigències de seguretat i d’utilització. 

 

4.7.1. SUA1. Seguretat en front el risc de caigudes 

 

Les solucions adoptades en el disseny de l’edifici es limiten al risc dels usuaris a 
patir caigudes, amb el qual es comprovarà la idoneïtat dels  paviments, forats, 
canvis de nivell, escales, rampes, i accessos per a realitzar tasques de 
manteniment. 

 

4.7.1.1. Perill de lliscament dels sòls 

 

La norma classifica els sòls segons el perill de lliscament que presenten, seguint 
la taula 4.13., essent el valor de la resistència Rd el resultat de l’assaig de 
pèndul especificat a UNE-ENV 12633:2003. 

 

Taula 4.13. Classificació dels sòls en funció del perill de lliscament 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistència al lliscament Rd  Classes 

Rd ≤ 15  0 

15 < Rd ≤ 35  1 

35 < Rd ≤ 45  2 

Rd > 45 3 
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L’exigència SU1 requereix que les superfícies interiors seques s’acullin a la classe 
1, les humides a la classe 2 i els sòls propicis a recollir agents que redueixin la 
resistència al lliscament, a la classe 3. Les solucions adoptades es recullen en la 
Taula 4.14. 

 

Taula 4.14. Compliment de les solucions adoptades davant els requeriments 
establerts pel CTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.2.  Perill de lliscament dels sòls 

 

Els diferents paviments projectats s’atendran als punt detallats a: 

 

a) No tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements 
sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió (per 
exemple, els tancaments de portes) no han de sobresortir del paviment 
més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves cares 
enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un 
angle amb el paviment que excedeixi de 45º 

b) Els desnivells menors a 50mm es salvaran amb pendents màxims del 25%  

c) Les barreres que delimitin zones de circulació tindran una alçada mínima 
de 800mm 

d) No es disposaran un o dos esglaons aïllats que no formin part d’escales. 
 
 
 
 

Paviment Nom 
Classe 
requerida 

Classe 
projecte 

Vestíbul Altro Maxis supreme 1 2 

Administració Altro Maxis supreme 1 2 

Distribuïdors Altro Maxis supreme 1 2 

Cafeteria Altro Maxis supreme 1 2 

Vestuaris Altro T20 2 3 

Platja piscina Altro T20 2 3 

Infermeria Altro T20 1 3 

Magatzems Altro Maxis supreme 2 2 
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4.7.1.3. Desnivells 

 

Es preveu protegir els desnivells segons les limitacions de la Taula 4.15. 

 

Taula 4.15. Compliment dels requeriments a la protecció de desnivells 
establerts pel CTE 

 

 

4.7.1.4.  Neteja dels envidrats exteriors 

 

Es preveu la neteja dels vidres de façana des de l’exterior mitjançant equips 
especialitzats amb maquinària elevadora des del nivell de terra, amb els que no 
caldrà adaptar el disseny de la fusteria metàl·lica a la facilitat de neteja des de 
l’interior. Tot i així, caldrà preveure uns punts fixos d’ancoratge a la façana que 
garanteixi la resistència adequada per a que els operaris s’hi puguin lligar. 

 

4.7.2. SUA2. Seguretat en front el risc d’impactes o atrapament 

 

4.7.2.1. Impacte 

 

Es minimitzarà el risc d’impacte adaptant l’edifici a les següents disposicions 
establertes: 

Disposició 
Compliment 

CTE 

S’instal·laran barreres o baranes de protecció en tots 
els desnivells, forats i obertures amb una diferència de 

cota superior a 550mm  

Es compleix en 
els desnivells 

existents 
(graderia) 

Dites baranes tindran com a mínim 900mm d’alçada si 
la diferència de cota que protegeix no supera els 6m, 

mentre que l’alçada superarà els 1.100mm en la resta. 
Si el forat d’escala és menor a 400mm es pot seguir 

mantenint l’alçada mínima de 900mm independentment 
de la diferència de cota. 

Es compleix en 
els desnivells 

existents 
(graderia) 

Les baranes tindran una resistència suficient per 
suportar l’acció 

horitzontal límit que marca el DB-SE-AE, no seran 
escalables i no tindran obertures que puguin ésser 

traspassades per una esfera de 150mm. 

Es compleix en 
els desnivells 

existents 
(graderia) 
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a) Impacte amb elements fixos 

 

• L'altura lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en 
zones d'ús restringit i 2,20 m en la resta de les zones. En els llindars de 
les portes l'altura lliure serà 2 m, com a mínim. 

• Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats 
sobre zones de circulació estaran a una altura de 2,20 m, com a mínim. 

• En zones de circulació, les parets mancaran d'elements sortints que no 
arrenquin del sòl, que volin més de 15 cm a la zona d'altura compresa 
entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del sòl i que presentin risc 
d'impacte. 

 

b) Impacte amb elements practicables 

 

• Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no siguin 
d'ocupació nul·la (definida en l'Annex SI A de el DB SI) situades en el 
lateral dels passadissos l'amplària dels quals sigui menor que 2,50 m es 
disposaran de manera que l'escombratge de la fulla no envaeixi el 
passadís (vegeu figura 4.2.). En passadissos l'amplària dels quals 
excedeixi de 2,50 m, l'escombratge de les fulles de les portes no ha 
d'envair l'amplària determinada, en funció de les condicions d'evacuació, 
conforme a l'apartat 4 de la Secció SI 3 del DB SI. 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Disposició de portes laterals a vies de circulació 

 

• Les portes de vaivé situades entre zones de circulació tindran parts 
transparents que permetin percebre l'aproximació de les persones i que 
cobreixin l'altura compresa entre 0,7 m i 1,5 m, com a mínim. 

 

c) Impacte amb elements fràgils 
 
Els vidres existents a les àrees amb el risc d'impacte que s'indiquen en el punt 2 
següent de les superfícies acristaladas que no disposin d'una barrera de protecció 
conforme a l'apartat 3.2 de SUA 1, tindran una classificació de prestacions X(I)Z 
determinada segons la norma UNEIX EN 12600:2003 els paràmetres del qual 
compleixin el que s'estableix en la taula 1.1. S'exclouen d'aquesta condició els 
vidres la major dimensió dels quals no excedeixi de 30 cm. 
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4.7.3. SUA3. Seguretat contra l’empresonament en recintes 

 

La força d’obertura de les portes de la instal·lació serà com a màxim de 150 N i 
disposaran de sistema antiblocatge exterior. S’ha adaptat  a distribució de petits 
recintes tancats, com és el cas dels vàters per permetre la maniobrabilitat i 
l’accionament del sistema d’obertura a persones amb mobilitat reduïda, limitant 
la força d’obertura a 25 N. D’aquesta manera es compleix les disposicions del 
DB-SU3 establerts en el CTE. 

 

4.7.4. SUA4 Seguretat enfront al riesc causat per il·luminació 
inadequada 

 

• Enllumenat normal en zones de circulació 

 
1 A cada zona es disposarà una instal·lació d'enllumenat capaç de proporcionar, 
una luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones 
interiors, excepte aparcaments interiors on serà de 50 lux, mesura a nivell del 
sòl. El factor d'uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim. 
 
 

• Dotació 

 

Els edificis disposaran d'un enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de 
l'enllumenat normal, subministri la il·luminació necessària per facilitar la 
visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici, eviti les 
situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les sortides i la 
situació dels equips i mitjans de protecció existents Comptaran amb enllumenat 
d'emergència les zones i els elements següents: 

 

a) Tot recinte l'ocupació del qual sigui major que 100 persones. 

b) Els recorreguts des de tot origen d'evacuació fins a l'espai exterior segur i 
fins a les zones de refugi, incloses les pròpies zones de refugi, segons 
definicions en l'Annex A de DB SI. 

c) Les condícies generals de planta en edificis d'ús públic. 

d) Els llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la 
instal·lació d'enllumenat de les zones abans citades. 

e) Els senyals de seguretat. 

f) Els itineraris accessibles. 
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• Característiques de les lluminàries 

 

Amb la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries 
compliran les següents condicions: 

 
a) Se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl. 

b) Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les quals 
sigui necessari destacar un perill potencial o l'emplaçament d'un equip de 
seguretat.  

 

Com a mínim es disposarà en els següents punts: 

 
- En les portes existents en els recorreguts d'evacuació. 

- En les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa 

- En qualsevol altre canvi de nivell. 

- En els canvis d'adreça i en les interseccions de passadissos. 

 

• Característiques de la instal·lació 

 
 

1. La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha 
d'entrar automàticament en funcionament en produir-se una fallada 
d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal a les zones cobertes 
per l'enllumenat d'emergència. Es considera com a fallada d'alimentació el 
descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

2. L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'aconseguir 
almenys el 50% del nivell d'il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100% 
als 60 s. 

3. La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a 
continuació durant una hora, com a mínim, a partir de l'instant en què 
tingui lloc la fallada: 

 

a) En les vies d'evacuació l'amplària de la qual no excedeixi de 2 m, la 
luminància horitzontal en el sòl ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg 
de l'eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn almenys la 
meitat de l'amplària de la via. Les vies d'evacuació amb amplària 
superior a 2 m poden ser tractades com diverses bandes de 2 m 
d'amplària, com a màxim. 

b) En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les 
instal·lacions de protecció contra incendis d'utilització manual i els 
quadres de distribució de l'enllumenat, la luminància horitzontal serà de 
5 Iux, com a mínim. 
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c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la 
luminància màxima i la mínima no ha de ser major que 40:1. 
 

d) Els nivells d'il·luminació establerts han d'obtenir-se considerant nul el 
factor de reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de 
manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós a causa de 
la brutícia de les lluminàries i a l'envelliment dels llums. 
 

e) Amb la finalitat d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el 
valor mínim de l'índex de rendiment cromàtic Ra dels llums serà 40. 
 

 

4.7.5.  SUA5. Seguretat contra el risc causat per situacions d’alta 
ocupació 

 

L’àmbit d’aplicació s’estableix per instal·lacions o recintes amb una ocupació 
prevista superior a 3000 persones de peu. El projecte no contempla superar 
aquesta ocupació, quedant absent de l’aplicació de la SU5. 

 

4.7.6. Secció SUA 6 Seguretat enfront al risc de ofegament 

 

La piscina del present projecte queda exclosa ja que està destinada bàsicament a 
competició o ensenyança, i es regiran per les característiques pròpies de 
l’activitat que es desenvolupi. 

 

4.7.7. SUA7. Seguretat contra el risc causat per vehicles en moviment 

 

4.7.7.1. Aparcament exterior 

 

La zona d’aparcament exterior al recinte disposa d’espais delimitats amb una 
amplada superior als 800 mil·límetres que marca la norma i així facilitar l’accés 
als vianants. Tot i que la capacitat prevista no serà de més de 100 vehicles es 
preveu senyalitzar els recorreguts de vianants exteriors mitjançant una pintura 
de Classe 3 atenent el possible risc a lliscar. 

 
Ha de senyalitzar-se, conforme a l'establert en el codi de la circulació: 

 

a) El sentit de la circulació i les sortides. 

b) La velocitat màxima de circulació de 20 km/h. 
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c) Les zones de trànsit i pas de vianants, en les vies o rampes de circulació i 
accés. 

d) Els aparcaments als quals pugui accedir transport pesat tindran senyalitzat 

a més els gàlibs i les altures limitades. 

e) Les zones destinades a emmagatzematge i a càrrega o descàrrega han 
d'estar senyalitzades i delimitades mitjançant marques vials o pintures en 
el paviment. 

f) En els accessos de vehicles a vials exteriors des d'establiments d'ús 
Aparcament es disposaran dispositius que alertin al conductor de la 
presència de vianants en les proximitats d'aquests accessos. 

 

4.7.8. SU8. Seguretat contra el risc per l’acció d’un llamp 

 

La tipologia constructiva de l’edifici i la seva posició en vers els edificis veïns o 
elements propers són aspectes rellevants per calcular la freqüència esperada 
d’impactes per llamp. Així, es comprovarà si l’edifici necessita una instal·lació 
parallamps específica. 

 

La construcció requereix un sistema de protecció específic si la freqüència 
esperada d’impactes Ne supera el risc admissible Na. Les freqüències es calculen 
mitjançant les següents fórmules: 

Freqüència esperada (Ne): 

 

Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 [Nº impactes / any] (4.1) 

 

Ng = Densitat d’impactes sobre el terreny [Nº impactes / (any · km2)], 
obtinguda segons la figura 1.1 de l’exigència bàsica SU1. 

Ae = Superfície de captura equivalent a l’edifici aïllat en metres quadrats, que es 
delimita per una línia traçada a una distància 3H de cadascun dels punts del 
perímetre de l’edifici, essent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre 
considerat, 10354,5 m2. 

C1 = Coeficient relacionat amb l’entorn a partir de la Taula 1.1 de l’exigència 
SU1. 

Freqüència admissible (Na) : 

 

Na = (5,5 · 10-3) / (C2 · C3 · C4 · C5)   (4.2) 

 

C2 = Coeficient en funció del tipus de construcció conforme la Taula 1.2 de 
l’exigència bàsica SU1. 
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C3 = Coeficient en funció del contingut establert en la Taula 1.3 de l’exigència  
bàsica SU1. 

C4 = Coeficient en funció de l’ús de l’edifici establert en la Taula 1.4 de 
l’exigència bàsica SU1. 

C5 = Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat de les activitats que es 
desenvolupen a l’edifici establert en la Taula 1.3 de l’exigència bàsica SU1. 

A partir dels següents paràmetres, obtindrem la necessitat o no de preveure la 
instal·lació d’un parallamps. 

 

C1 = 0,75 considerant que l’edifici està envoltat d’edificacions de menor alçada. 

C2 = 0,50 al ser una construcció amb estructura i coberta metàl·lica. 

C3 = 1,00 els principals elements que conté no són de naturalesa inflamable. 

C4 = 3,00 pels edificis de pública concurrència. 

C5 = 1,00 al no ser una edificació que conté processos que requereixen de 
manera imprescindible la seva continuïtat com poden ser hospitals i bombers. 

Ne = 0,34 ; Na = 0,036 � Ne < Na 

 

Es requereix la construcció d’un sistema de protecció específic d’un parallamps ja 
que la freqüència esperada d’impactes Ne supera el risc admissible Na. 

 

El tipus i el model escollit es de punta Franklin de la marca “Aplicaciones 
Tecnològicas”. 

 

S’han instalat dues antenes d’acer  galvanitzat de 8 metres d’alçada, ja degut a 
la llargada de la nau no era suficient només una. 

 

 

4.8. DB- HS. Salubritat 
 

El Document Bàsic de Salubritat busca determinar els requisits bàsics d’higiene, 
salut i respecte amb el medi ambient. Aquest consisteix a reduir fins a límits 
acceptables el risc que els usuaris en l’interior del recinte i en condicions normals 
d’ús ha patir molèsties o malalties. Així com el risc que els edificis es deteriorin i 
malmetin el medi ambient com a conseqüència de les característiques del 
projecte, construcció, ús i manteniment. 

Per complir aquests requisits es justifica l’adequació de l’edifici a les exigències 
HS1- HS5. Cal destacar que totes les disposicions i requeriments detallats als 
següents punts es compleixen en el projecte i queden justificats en la memòria 
constructiva. 
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4.8.1. HS1. Protecció contra la humitat 

 

La present exigència bàsica limita el risc per la presència inadequada d’aigua o 
humitat en l’interior dels edificis i els seus tancaments. Aquests agents poden 
ésser conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, 
vessaments, aigües freàtiques o condensacions, amb el que es disposaran els 
mitjans necessaris per impedir la seva penetració o la seva adequada evacuació 
sense produir danys. Es verificarà aquesta exigència en la vessant que atén a 
l’obra civil i comprovant els punts detallats a continuació. 

 

4.8.1.1. Sòls 

 

Segons l’article 2.1.1 de la norma, la presència d’aigua al sòl es classifica com a 
baixa pel fet de que la cara inferior de la solera en contacte amb les terres es 
troba per sobre del nivell freàtic. Així, essent conservadors, la norma imposa un 
grau d’impermeabilitat mínim del sòl igual a 2, adaptant l’edifici a les 
disposicions establertes a la Taula 4.16. 

 

Taula 4.16. Grau d’impermeabilitat del sòl 

 

 

 

 

- C2 Quan el sòl es construeixi in situ ha d'utilitzar-se formigó de retracció 
moderada.  

- C3 Ha de realitzar-se una hidrofugació complementària del sòl mitjançant 
l'aplicació d'un producte líquid colmatador de porus sobre la superfície 
acabada del mateix. 

 

a) Trobades de sòls amb murs 

 
Quan el mur sigui prefabricat ha de segellar-se la junta conformada amb un 
perfil expansiu situat a l'interior de la junta (Veure la figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mur flexoresistent o de 
gravetat   

grau impermeabilitat Solera Solució 
2 Sub-base c2+c3 
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Figura 4.3. Exemple d’unió paviment i mur prefabricat 

b) Trobades entre sòls i particions interiors 

 
Quan el sòl s'impermeabilitzi per l'interior, la partició no ha de recolzar-se sobre 
la capa d'impermeabilització, sinó sobre la capa de protecció de la mateixa. 
 

El resum de les disposicions es pot veure a la taula 4.17: 

 

Taula 4.17. Disposicions en sols 

Disposició  Compliment 
El formigó utilitzat en la formació de  la solera haurà de 

ser de retracció moderada. 
Es compleix 

Es realitzarà una hidrofugació complementària del sòl 
amb l'aplicació d'un producte líquid sulfatador de porus 

sobre la superfície acabada 
es compleix 

Sobre la capa drenant de graves prevista es col·locarà 
una làmina de polietilè que, a més d'impermeabilitzar, 
també evitarà que durant la realització de la solera es 
filtri l'aigua continguda en el formigó, ajudant al seu 

correcte fraguat. 

es compleix 

Les torbades entre el sòl i les particions interiors que 
s'impermeabilitzin es realitzaran recolzant l'element 

divisor sobre la capa de protecció, no sobre l’ 
impermeabilitzant. 

es compleix 

 
 

4.8.1.2. Façanes 

 

Segons l’alçada de coronament de la façana, la zona eòlica, el grau d’exposició al 
vent, la classe d’entorn de l’edifici i la zona pluviomètrica. Mitjançant el mapa de 
zones pluviomètriques i la taula del grau d’exposició al vent la norma imposa un 
grau d’impermeabilització de la façana igual a 3. 

 

El tipus d’entorn és Terreny tipus IV: Zona urbana, industrial o forestal. Per tant 
E1 
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Figura 4.4 Zones pluviomètriques 

 

Taula 4.18. Tipus d’exposició al vent 

 

 

 

 

 

a) Les condicions de les solucions constructives són: 

 
Les condicions exigides a cada solució constructiva en funció de l'existència o no 
de revestiment exterior i del grau de impermeabilitat s'obtenen en la taula 2.7 
del CTE-DB-HS. En alguns casos aquestes condicions són úniques i en uns altres 
es presenten conjunts optatius de condicions. 

 

Les dues condicions són R1+B1+C1  o R1+C2 on cada referència és: 

 

R) Resistència a la filtració del revestiment exterior: 

 
R1 El revestiment exterior ha de tenir almenys una resistència mitjana a la 
filtració. Es considera que proporcionen aquesta resistència els següents: 
 
- Revestiments continus de les següents característiques: 

 

Classe de l’entorn 
del edifici 

E1 
Zona eòlica C 

Alçada del edifici< 15m V3 
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•  Espessor comprès entre 10 i 15 mm, excepte els acabats amb una capa 
plàstica prima. 

Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat. 

• Permeabilitat al vapor suficient per evitar la seva deterioració com a 
conseqüència d'una acumulació de vapor entre ell i la fulla principal; 

• Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront de 
la fisuració. 

• Quan es disposa en façanes amb l'aïllant per l'exterior de la fulla principal, 
compatibilitat química amb l'aïllant i disposició d'una armadura constituïda 
per una malla de fibra de vidre o de polièster. 

 

- Revestiments discontinus rígids pegats de les següents característiques: 

 

• De peces menors de 300 mm de costat.  

• Fixació al suport suficient per garantir la seva estabilitat.  

• Disposició en la cara exterior de la fulla principal d'un esquerdejat de 
morter.  

• Adaptació als moviments del suport. 

 

B1 Ha de disposar-se almenys una barrera de resistència mitjana a la filtració. Es 
consideren com a tal els següents elements: 

 
- Cambra d'aire sense ventilar; 

 
 
C) Composició de la fulla principal: 

 
C1 Ha d'utilitzar-se almenys una fulla principal d'espessor mitjà. Es considera 
com tal una fàbrica agafada amb morter de: 

 
- 12 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 

 
C2 Ha d'utilitzar-se una fulla principal d'espessor alt. Es considera com tal una 
fàbrica agafada amb morter de: 

 
- 24 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 
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Taula 4.19. Disposicions per façanes 

 

Disposició  Compliment 

Es disposarà una barrera de resistència mitjana a la 
filtració com pot ésser un càmera d'aire no ventilada 

Es preveu la 
construcció de 
murs dotats de 
càmera d’aire, es 
compleix 

la fulla principal de la façana es classificarà com 
d'espessor alt 

El vidre 
seleccionat per la 
façana compleix 

Les juntes entre vidres es segellaran amb silicones i un 
additiu de tipus hidròfug, es consideren així de 

resistència alta a la filtració. El material serà elàstic per 
suportar les dilatacions. 

La silicona 
estructural 
seleccionada pel 
segellats 
compleix segons 
el fabricant 

Caldrà adoptar accions addicionals si els pilars o el s 
forjats interrompen la fulla principal de la façana. 

S'aplica silicona 
estructural que 

compleix 

Els canelons i els remats del coronament de la façana 
tindran una inclinació superior a 10º cap a l'exterior per 

garantir l'evacuació d'aigües. 
Es compleix 

 

b) Condicions dels punts singulars 

 
Han de respectar-se les condicions de disposició de bandes de reforç i de 
terminació, així com les de continuïtat o discontinuïtat relatives al sistema 
d'impermeabilització que s'empri. 

 
     c) Juntes de dilatació 

 

- Han de disposar-se juntes de dilatació en la fulla principal de tal forma que 
cada junta estructural coincideixi amb una d'elles i que la distància entre 
juntes de dilatació contigües sigui com a màxim la que el DBSE- 
F Seguretat estructural: Fàbrica. 

- A les juntes de dilatació de la fulla principal ha de col·locar-se un segellant 
sobre un farciment introduït en la junta. Han d'emprar-se farcits i segellants 
de materials que tinguin una elasticitat i una adherència suficients per 
absorbir els moviments de la fulla previstos i que siguin impermeables i 
resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant ha de ser major 
o igual que 1 cm i la relació entre el seu espessor i la seva amplària ha d'estar 
compresa entre 0,5 i 2. En façanes esquerdejades ha d'enrasar-se amb el 
parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s'utilitzin xapes 
metàl·liques en les juntes de dilatació, han de disposar-se les mateixes de tal 
forma que aquestes cobreixin a banda i banda de la junta una banda de mur 
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de 5 cm com a mínim i cada xapa ha de fixar-se mecànicament en aquesta 
banda i segellar-se el seu extrem corresponent (Vegeu la figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Exemple de junta 

 

- El revestiment exterior ha d'estar proveït de juntes de dilatació de tal 
forma que la distància entre juntes contigües sigui suficient per evitar la 
seva esquerdament. 

 

4.8.1.3. Cobertes 

 

a) Grau de impermeabilitat 

 
Per a les cobertes el grau de impermeabilitat exigit és únic i independent de 
factors climàtics. 

 
Qualsevol solució constructiva aconsegueix aquest grau de impermeabilitat 
sempre que es compleixin que disposen dels elements següents: 
 
 

• Un sistema de formació de pendents quan la coberta sigui plana o quan 
sigui inclinada i el seu suport resistent no tingui el pendent adequat al 
tipus de protecció i d'impermeabilització que es vagi a utilitzar. 

• Una barrera contra el vapor immediatament per sota de l'aïllant tèrmic 
quan, segons el càlcul descrit en la secció HE1 del DB “Estalvi d'energia”, 
es prevegi que vagin a produir-se condensacions en aquest element. 

• Un aïllant tèrmic, segons es determini en la secció HE1 del DB “Estalvi 
d'energia”. 

• Una capa d'impermeabilització quan la coberta sigui plana o quan sigui 
inclinada i el sistema de formació de pendents no tingui el pendent exigit 
en la taula 2.10 o el solapament de les peces de la protecció sigui 
insuficient. 

• Una teulada, quan la coberta sigui inclinada, tret que la capa 
d'impermeabilització sigui autoprotegida. 
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• Un sistema d'evacuació d'aigües, que pot constar de canalons, embornals i 
sobreeixidors, dimensionament segons el càlcul descrit en la secció HS 5 
del DB-HS. 

 

Taula 4.20. Pendents per cobertes inclinades 

Pendents de cobertes inclinades   
Plaques y perfils Galvanitzats de grecat o nervat gran 
Pendent mínima en % 5 

 

b) Condicions dels punts singulars 

 
Han de disposar-se juntes de dilatació de la coberta i la distància entre juntes de 
dilatació contigües ha de ser com a màxim 15 m. Sempre que existeixi una 
trobada amb un parament vertical o una junta estructural ha de disposar-se una 
junta de dilatació coincidint amb ells. Les juntes han d'afectar a les diferents 
capes de la coberta a partir de l'element que serveix de suport resistent. 
Les vores de les juntes de dilatació han de ser roms, amb un angle de 45º 
aproximadament, i l'amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. 
 

 

c) Trobada de la coberta amb la vora lateral   

 
La trobada ha de realitzar-se de la forma següent: 

 
- Perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament. 

 

d) Trobada de la coberta amb un embornal o un canaló 

 
- L'embornal o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d'un material  
compatible amb el tipus d'impermeabilització que s'utilitzi i ha de disposar d'un 
ala de 10 cm d'amplària com a mínim en la vora superior. 

- L'embornal o el canaló ha d'estar proveït d'un element de protecció per retenir 
els sòlids que puguin obturar la baixant. 

- La unió del impermeabilitzant amb l'embornal o el canaló ha de ser estanca. 
- La vora superior de l'embornal ha de quedar per sota del nivell de vessament 
de la coberta. 

 

e) Cumbreres 
 

- A les cumbreres han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm 
com a mínim sobre les peces de la teulada de tots dos faldons. 
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- Les peces de la teulada de l'última fila  horitzontal superior i les de la cumbrera 
han de fixar-se. 

 

 

4.8.1.4. Productes i condicions de construcció. 
Manteniment. 

 

Les condicions específiques dels materials i la seva execució es defineixen en el 
Plec de Condicions del present projecte. En el mateix document es detallen les 
accions a prendre en el manteniment i conservació de sòls, façanes i cobertes. 

 

4.9. DB-HE. Estalvi d’energia 
 

El present Document Bàsic té per objecte establir les regles i procediments que 
permetin complir les exigències en l’estalvi d’energia, així com, aconseguir un ús 
racional de l’energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits 
sostenibles el seu consum energètic mitjançant la utilització d’energies 
renovables. 

 

4.9.1. HE1: Limitació de la demanda energètica 

 

1. Generalitats 

 

Els edificis disposaran de característiques que limitin adequadament la demanda 
energètica necessària per arribar al benestar tèrmic en funció del clima de la 
localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu o d’hivern. També es regularan les 
seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficial i 
intersticial que puguin perjudicar les seves característiques. També es tractaran 
adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i 
evitar problemes higrotèrmics en els mateixos. 

 

2. Dades prèvies 

 

Per verificar el seu compliment s’optarà per utilitzar un mètode simplificat que 
recomana la norma, basat en el control indirecte de la demanda energètica dels 
edificis mitjançant la limitació dels paràmetres característics dels tancaments i 
particions interiors que componen la seva evolvent tèrmica. La comprovació es 
realitza a través de la comparació dels valors obtinguts en el càlcul amb els 
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valors límit permesos. El anomenat mètode simplificat es pot utilitzar si es 
compleixen simultàniament els següents requisits. 

 

- El percentatge de forats a cada façana sigui inferior al 60% de la seva 
superfície (es compleix). 

 

Les dades de partida que cal conèixer per l’aplicació del mètode simplificat són 
les següents: 

 

- La localitat de Masquefa es classifica dins la zona climàtica C1 segons l’apèndix 
D de l’exigència HS1. 

 

L’evolvent tèrmica estarà formada per tots els tancaments que separen els 
espais habitables dels no habitables o l’exterior. Així, aquesta estarà formada per 
les façanes i tancaments de la zona de serveis que pertanyen a l’estructura de 
formigó. 

 

Els paràmetres característics que defineixen l'envolupant tèrmica s'agrupen en 
els següents tipus: 

 

a) Transmitància tèrmica de murs de façana UM. 

b) Transmitància tèrmica de cobertes UC. 

c) Transmitància tèrmica de sòls US. 

d) Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny UT 

e) Transmitància tèrmica de buits UH . 

f) Factor solar modificat de buits FH. 

g) Factor solar modificat de lucernarios FL. 

h) Transmitància tèrmica de medianerías UMD. 

 
4 Per evitar descompensacions entre la qualitat tèrmica de diferents espais, 
cadascun dels tancaments i particions interiors de l'envolupant tèrmica tindran 
una transmitància no superior als valors indicats en la taula 2.1 en funció de la 
zona climàtica en la qual se situï l'edifici. 

 

Taula 4.21. Transmitància tèrmica màxima de tancaments i particions interiors 
de l'envolupant tèrmica O en W/m2K 
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Taula 4.21. Zona climàtica C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Càlcul de les transmitàncies tèrmiques 

 

A continuació, segons els procediments de l’apèndix E de l’exigència HE1, es 
calcularan els paràmetres característics de la demanda energètica dels 
tancaments i particions interiors. Es calcularà la transmitància térmica 
[W/(m2·K)] de cada element. 

 

U = 1 / RT       (4.3) 

On: 

RT = Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse   (4.4) 

 

Rsi i Rse = Resistències tèrmiques superficials corresponents a l’aire interior I 
exterior respectivament, d’acord a la posició del tancament, la procedència del 
flux de calor i la seva situació en l’edifici [(m2·K)/W]. 

R1, ... , Rn = Resistències tèrmiques de les capes homogènies que conformen 
cada element constructiu [W/(m2·K)]. 

 

• Façanes 

 

- Façanes lleugeres de vidre: 

 

Segons les dades del fabricant SAINT- GOBAIN GLASS, S.A., els vidres 

Climalit sgg que conformen gran part de les façanes tenen una transmitància 
tèrmica U = 0,38 [W/(m2·K)]. Amb això la seva resistència tèrmica és: 

 

RCsgg = 1 / U = 2,63 [(m2·K)/W] 

 



 Càlcul estructura i instal·lacions específiques d’una piscina municipal 

 - 123 - 

Per paràmetres verticals, les resistències superficials queden determinades 
segons HE1 com Rsi = 0,13 i Rse = 0,04 [(m2·K)/W]. Amb això es tindrà la 
transmitància del conjunt de la façana de vidre. 

 

UT = 1 / (Rsi + Rse + RCsgg) = 0,35 [W/(m2·K)] (compleix) 

 

- Façanes de fàbrica: 

 

Per les façanes de fàbrica segons les dades del fabricant SOGUES, S.A., els 
elements de fàbrica que conformen la resta de façanes tenen una transmitància 
tèrmica U = 0,45 [W/(m2·K)]. Amb això la seva resistència tèrmica és: 

 

RF = 1 / U = 2,2 [(m2·K)/W] 

 

Per paràmetres verticals, les resistències superficials queden determinades 
segons HE1 com Rsi = 0,13 i Rse = 0,04 [(m2·K)/W]. Amb això es tindrà la 
transmitància del conjunt de la façana de vidre. 

 

UT = 1 / (Rsi + Rse + RF) = 0,38 [W/(m2·K)] (compleix) 

 

• Coberta. 

 

- Coberta de panell nervat HIPERTEC ® ROOF G4: 

 

La coberta té una resistència tèrmica obtinguda de sumar les resistències de 
cadascuna de les capes que el conformen. Compleix amb un coeficient de 
transmitància tèrmica per un l’espessor nominal de panel igual a 100 mil·límetres 
de Up = 0,39 [W/(m2·K)]. 

 

• Ponts tèrmics 

 

Es consideren ponts tèrmics les zones de l’evolvent de l’edifici en les quals 
s’evidencia una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi 
en l’espessor del tancament, dels materials emprats, per penetració d’elements 
constructius amb diferent conductivitat, etc. El que comporta una minoració de la 
resistència tèrmica respecte a les resta de tancaments. 

 

El CTE deixa fora d’àmbit el càlcul dels ponts tèrmics, només requerint l’estudi 
dels majors a 0,5 metres quadrats i considerant un comportament 
unidimensional de la calor. A l’edifici projectat es tindran en compte les següents 
consideracions: 
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- Els pilars perimetrals de formigó de l’evolvent tèrmica no interrompen la fulla 
de la façana lleugera de vidre. 

- Els pilars perimetrals d’acer de l’evolvent tèrmica no interrompen la fulla de la 
façana lleugera de vidre. 

- Els marcs de finestres i portes queden considerats en el càlcul de les pròpies 
transferències, i per tant no tindran la consideració de ponts tèrmics. Els 
contorn dels ulls de bou tampoc es consideren ponts tèrmics pel fet d’anar 
recoberts amb el propi aïllament de la coberta de panells nervats. 

 

• Particions interiors 

 

El comportament tèrmic de les diferents mitjaneres ve donada per l’expressió: 

 

UM = Up · b     (4.5) 

 

Up = Transmitància de la partició considerant ambdues resistències superficials 
com interiors (Rsi = Rse = 0,13 [(m2·K)/W]). 

b = Coeficient de reducció de temperatura que depèn de la situació de 

l’aïllament tèrmic, el grau de ventilació de l’espai i la relació d’àrees entre la 
partició i el tancament de la zona habitable en contacte amb l’exterior (Aiu/Aue). 

S’ha projectat una paret de totxo de 10 centímetres d’espessor revestit de guix 
homologat (Rtotxo = 0,98 [(m2·K)/W]) 

 

UM = 1 / (Rsi + Rse + Rtotxo) = 0,80 [W/(m2·K)] (compleix) 

 

• Comprovació dels paràmetres energètics 

 

Mitjançant les transmitàncies calculades en els apartats anteriors s’ha comprovat 
que compleixen amb la normativa establerts en la Taula 4.10. 

 

Taula 4.22.Comprovació de les transmitàncies màximes establertes pel CTE 

 

Disposició  
Umàx 
[W/m2·K](projecte) 

Umàx 
[W/m2·K](CTE) 

Façana de vidre 0,35  0,95 

Façana de fabrica  0,38  0,95 

Coberta 0,39 0,41 
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Mitjaneres  0,8  1 

Sòl 0,31-0,4  0,65  

 

 

4. Comprovació de la limitació de condensacions 

 

Depenent de la configuració dels tancament de façana i coberta es poden produir 
condensacions perjudicials per l’edifici i les seves prestacions energètiques. 
Poden ésser de dos tipus: 

 

- Superficials: Es poden formar fongs a la superfície interior. Poden existir en 
superfícies interiors que puguin absorbir aigua o siguin susceptibles de degradar-
se. Per a això, en aquelles superfícies interiors dels tancaments que puguin 
absorbir aigua o susceptibles de degradar-se i especialment en els ponts tèrmics 
dels mateixos, la humitat relativa mitjana mensual en aquesta superfície serà 
inferior al 80%. 

 

- Intersticials: No produiran una minva significativa en les prestacions tèrmiques 
ni suposaran risc de degradació o pèrdua de vida útil. 

La màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la 
quantitat d'evaporació possible en el mateix període. 

 

• Dades prèvies 

 

Les temperatures exteriors i humitats relatives a la localitat de Masquefa en 
valors mitjos mensuals es detallen en la Taula 4.23. 

 

Taula 4.23. Dades de temperatura i humitat de la zona 

 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol Ago Sept Oct Nov Dec 

T(ºC) 6,5 7,5 10,5 12,5 18,5 21,5 23,5 24,5 20,5 16,5 12,5 7,5 

Humitat 76 72 67 71 61 58 61 59 64 69 66 71 
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• Condensacions superficials 

 

- Tancaments: 

 

Es calcularà el factor de temperatura de la superfície interior per cada 
tancament, partició interior o pont tèrmic segons: 

 

fRsi = 1- 0,25 · U      (4.6) 

 

U = Transmitància tèrmica de cada tancament, partició interior o pont tèrmic 
integrat en el tancament [W/(m2·K)]. 

 

Aquest valor es compararà amb el factor de temperatura mínim acceptable, 
calculat segons: 

 

fRsi,min = (θsi,min – θe) / (20 – θe)    (4.7) 

 

θe = Temperatura exterior de la localitat al mes de gener [ºC] 

θsi,min = Temperatura superficial mínima interior acceptable [ºC] segons: 

 

θsi,min = [237,3 · ln(Psat / 610,5)] / 17,269 – ln(Psat / 610,5)] 

 

Psat = Pressió de saturació màxima en la superfície [Pa] calculada segons: 

 

Psat = Pi / 0,8 

 

Pi = Pressió de vapor interior [Pa] calculada segons: 

 

Pi = 2337 · ø1 

 

ø1 = Humitat relativa interior [en tant per u] 

 

En aquest cas s’escollirà un 55% com a valor d’humitat relativa interior atenent a 
la classe d’higrometria del local (classe 3 o inferior al no preveure una gran 
producció d’humitat en l’edific. Amb el procediment descrit s’obtenen els valors 
que es detallen en la Taula 4.24. On s’observa el compliment de la normativa. 
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Taula 4.24. Comprovació de condensacions superficials 

 

 

 

   
• Condensacions intersticials  

En el càlcul de les condensacions intersticials, degut a la poca importància a 
causa de la poca afectació que té en les prestacions tèrmiques, no suposant un  
risc significatiu en la degradació o pèrdua de vida útil del edifici fa que la 
normativa establerta pel CTE no sigui suficientment acurada. Per tant, amb el 
compliment de la normativa establerta per a les condensacions superficials, en 
conseqüència també es compleix la normativa establerta per a les condensacions 
intersticials. 

 

4.9.2. HE4: contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 

La normativa estableix la contribució mínima d’ACS que ha de produir qualsevol 
edifici de nova construcció depenent de les seves característiques mitjançant 
l’energia solar tèrmica. 

La instal·lació projectada s’adapta a les exigències amb una aportació d’ACS 
provinent de l’energia tèrmica solar del 70%. 

 

 

  U θ si,min Psat Pi ø1 frsi,min frsi 

Façana 0,38 12,32 1606,7 1285,35 0,55 0,43 0,905 

Coberta 0,39 12,32 1606,7 1285,35 0,55 0,43 0,9025 
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Figura 4.6. Mapa de zones climàtiques d’Espanya 

 

Taula 4.25. Contribució solar mínima en %: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul de la demanda: 

 

La normativa estableix en el cas d’instal·lacions esportives, la previsió d’un 
consum mitjà d’ACS de 20-25 litres per usuari, s’ha utilitzat la mitja per 
dimensionar la instal·lació. 
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CAPÍTOL 5:        

ALTRES     

REGLAMENTS 

 

5.1. Fitxa tècnica PCO-1 segons el 
Consell Català de l’Esport 

 

La present fitxa estableix els requeriments bàsics que ha de complir una 
instal·lació esportiva establerts pel Consell Català de l’Esport. 

 

5.1.1. Piscina coberta 

 

La superfícies mínimes que han de tenir els espais esportius i complementaris 
són les següents: 
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Taula 5.1. Superfícies mínimes dels serveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Criteris de seguretat 

 

• Previ a la redacció del projecte cal disposar d’un estudi geotècnic adequat 
a les característiques del solar. 

• Justificar el compliment del Reglament del Codi Tècnic d’Edificació, del 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i dels reglaments d’instal·lacions 
tècniques en els edificis (gas, aigua calenta sanitària, calefacció…) 

• Justificar el compliment del Reglament d’espectacles, amb l’obtenció de la 
llicència d’activitats classificades . 

• Justificar el compliment del decret 95/2000pel qual s’aproven les Normes 
sanitàries aplicades a les piscines d’us públic. 

• Senyalitzar els espais i els recorreguts, indicant les vies d’evacuació, les 
restriccions de pas i la  

• prohibició de tirar-se de cap en les àrees de banyo on la profunditat del 
vas sigui inferior a 1,5 m. 

• Els vas ha de ser accessibles en tot el seu perímetre , voltat d’ una 
amplada  no menor d’un metre i de 4 metres entre vasos i si hi ha 
pòdiums de sortida. Es recomana una amplada lliure de platja menor de 2 
metres.  

• Senyalitzar la profunditat del vas i els canvis de pendent del fons. 

Disposició 
PAV 
(m2) 

Projecte 
(m2) 

Vas polivalent 312,5 312,5 

Platja recinte vas 250 430 

Dutxes accés recinte vas 4 4 

Grades 100 99 

Vestíbul i control d’accessos 56 216 

Zona administració  8 72 

Magatzem auxiliar 3 36 

Infermeria 8 36 

Vestidors grup 60 96 

Vestidors generals i serveis 116 333 

Vestidors tècnics-àrbitres 12 72 

Serveis generals 20 48 

Magatzem material piscina 15 36 
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• Disposar  a les parets del vas un graó perimetral de 15 cm a una 
profunditat de 1.2 m. 

• El vas de la piscina han disposar d’ un mínim de dues buneres, La velocitat 
d’espiració no pot superar els 1,2 m/s. 

• Situar els vestidors al nivell de la platja de la piscina. 

• Els paviments de las platges de la piscina, dels paradisos i dels espais 
complementaris amb presència d’aigua s’han de construir amb pendents 
no menors de l’ 1 % no superiors al 2 % cap a les canaletes i buneres de 
desguàs i no han de lliscar amb el peu un i moll 

• La propietat de lliscament dels paviments s’ha d’acreditar amb el certificat 
d’ un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes  UNE-EN que siguin 
d’aplicació. En tot cas seran paviments de classe 3 d’acord amb el que 
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació –S1 Seguretat enfront al risc de 
caigudes , assolint un valor de mesura  com el  establerts en la normativa 
de seguretat laboral o la norma DIN S1097 també ofereixen referències 
vàlides per a latria de paviments segurs, En aquest darrer cas, la seva 
classificació ha d’ assolir el grau A. 

• No s’han d’ instal·lar plats de dutxa, que cal substituir per paviments  no 
lliscant en pendent del 2% amb una canaleta de recollida a ran de terra al 
costat de la paret, sota el ruixador, sense graons ni reguixos . Es 
recomana que el paviment acrediti que   assoleix el grau B segons la 
norma  DIN 51097. 

• Revestir  el perímetre del recinte del vas fins a no menys de 2 m d’altura 
(recomanat 2,40 m) amb materials impermeables, no abrasius , sense  
arestes, ni reclaus , i  integrat en el mateix pla totes les portes, que no 
han de sobresortir quan s’obren. 

• Arrodonir les arestes dels revestiments verticals amb un radi no inferior a 
1 cm es recomana  no menor de 3 cm. 

• El material esportiu i els seus ancoratges compliran les prescripcions 
establertes a les normes UNE:EN que siguin d’aplicació , fet que ha de ser 
acreditat amb el capficant d’ un laboratori d’ assaig aportant pel 
subministrador. 

• Els pòdiums de sortida de natació o qualsevol element elevat al voltant del 
vas de la piscina han de ser desmuntables. 

• Tots el vidres han de ser resistents als cops i no produir fragments tallants 
en trencar-se . Els tancaments transparents es senyalitzaran amb 
claredat. 

• Els llums, els revestiments I d’altres elements del recinte del vas han de 
ser resistents als impactes. 

• Les portes han de ser reforçades, resistents als cops i la humitat, amb el 
panys mestrejats i la ferrramenta  resistent i inoxidable. Es recomana que 
les frontisses no permetin desmuntar les fulles sense  utilitzar eines. 

• Les portes ha  de disposar de tiradors i manetes de fàcil accionament, de 
sistemes de retenció si han de romandre ofertes i  de molles de 
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tancaments amortit automàtic que evitin el tancar-se de cop o atrapar els 
dits dels usuaris. 

• A les portes dels espais utilitzats per nens de menys de 6 anys s’han de 
protegir la  trobada entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses 
fins a un alçada d’ un metre, de manera que no s’hi pugin introduir els 
dits. 

• Les portes de doble sentit d’obertura han de disposar d’ un element 
transparent a la alçada de la vista que permeti percebre si ha algú a l’altre 
costat. 

• Limitar la temperatura de consum de l’aigua calenta a 38º amb vàlvules  
barrejadores  termostàtiques automàtiques. 

• Dotar la instal·lació amb equip de megafonia per donar avisos. 

• Disposar una instal·lació de telecomunicació i un sistema de seguretat per 
alertat en cas  

• D’intrusió S’aconsella la instal·lació d’ un circuí de televisió per vigilar els 
espais no visibles des del control 

• Emmagatzemar els productes químics pel tractament de l’aigua del vas en 
un recinte exclusiu , convenientment senyalitzat, amb accés restringit al 
personal de manteniment, separat de la de filtració , ventilat directament 
a l’exterior en un indret poc concorregut, fisc per evitar la degradació dels 
productes sensibles a la llum, ben il·luminat artificialment i equipat amb 
les  mesures de seguretat exigides per la normativa vigent referent a les 
substancies nocives, tòxiques o perilloses. La seva localització ha de ser 
propera a l’accés de Server de la instal·lació perilloses. La seva localització 
ha de  ser propera  a l’accés de Server de la instal·lació, per facilitar 
l’abastament  dels productes i evitar situacions de risc en el seu 
subministrament. Disposar cubetes de recollida del possibles vessaments 
dels productes químics per evitar que es barregin o s’aboquin al 
clavegueram. 

 

5.1.3. Criteris funcionals 

 

• Justificar el compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques  

• Dimensionar i equipar la infermeria com a vestidor individual de gran 
adaptació , amb vàter, dutxa, rentamans, llitera i farmaciola. 

• Disposar d’ un accés pels usuaris clarament assenyalat. Indicar en lloc 
visible i de  

• clara i permanent el nom  de la instal·lació, del titular i del gestor de la 
instal·lació. 

• Controlar els accessos a la instal·lació , als vestidors i a les grades, amb 
visibilitat 
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• sobre el recinte del vas i centralització del comandament de les  
instal·lacions tècniques. 

• Separar les circulacions d’esportistes i d’ espectadors, 

• Accedir al recinte dels vas a través dels vestidors, pel passadís de peus 
nus. 

• Assegurar la visibilitat ‘optima del vas principal des de les grades  

• Accedir des de la part superior per un passadís de no menys d’ 1.80 m d’ 
amplada lliure. En Cap cas l’alçada de la primera grada pot superar la 
meitat de la distància al  sobreexidor del vas. 

• L’altura lliure mínima sobre el vas, la platja i el sostre de 4m. 

• Il·luminar el recinte del vas amb l’adequada disposició de les obertures de 
façana. 

• I de coberta per tal de fer arribar llum solar difosa de manera uniforme i 
suficient, evitant els enlluernaments  

• Enllumenar el recinte del vas amb un nivell  i una uniformitat adequades a 
l’ús al qual es destini. Es recomana instal·lar làmpades de vapor de 
mercuri amb halogenurs Metàl·lic  o  fluorescents de color corregit 

• El nivell mitjà  de l’enllumenat del vestidors, serveis i dutxes no ha de ser 
inferior a 150 lux. Al vestíbul i els passadissos 100 lux, amb una 
uniformitat del 0.5. 

• Situar el magatzem de material esportiu en el perímetre del recinte del vas 
a nivell amb la platja .Es recomana que es pugui inscriure un  cercle de 3 
m. de diàmetre. El pas lliure de les portes dels magatzems ha de permetre 
guardar el material  amb facilitat. Es recomana que no sigui menor 2,5x 
2.5 m. 

• L’ amplada dels passadissos no  ha de ser inferior a 1.50 m. Si són  via 
d’evacuació 1.80 m. 

• La distància lliure mínima entre el banc dels vestidors i el armaris  davant 
seu no serà menor d’ 1 m . Es recomanen 1.5 m. 

• A cada vestidor  de grup hi ha  d’ haver un vàter, un rentamans, 4 dutxes. 

• 10 metres de banc, 40 penjadors i 2 armaris grans. 

• L’ espai útil  de cada dutxa  no serà menor de 0.8x0.8 m amb un pas lliure 
per accedir-hi de 0.8 m  d’amplada com a mínim. 

• Especificar i pressupostar en el projecte el material  esportiu, els 
ancoratges, el cobertor del vas, la senyalització i el mobiliari dels 
vestidors. 

5.1.4. Criteris d’higiene 

 

• Els espais complementaris humits, com els vestidors i els serveis, 
compliran els requisits mínims d’ habitabilitat establerts per als edificis 
d’ habitatges, 
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• Els paviments han de ser impermeables imputrescibles i no susceptibles 
de constituir-se en substrat per al creixement microbi 

• Instal·lar fluxòmetres per ruixar els vàters i els urinaris 

 

5.1.5. Criteris de manteniment 

 

• Disposar a l’abast les escomeses  necessàries per garantir els 
subministraments 

• El mobiliari i els accessoris ha de ser aptes per un ús públic, de disseny 
ergonòmic, 

• Estables  al  bolcat, sense arestes  vives o elements esmolats ,reforçats 
i resistents a l’ús  vandàlic i a la humitat. 

• Els elements metàl·lics situats en l’exterior o en espais humits han de 
ser inoxidables en ambients dorats o trobar-se adequadament protegits 
i ser registrables . En els locals amb presència d’aigua com les dutxes, 
els vestidors i els serveis. S’han de connectar a terra amb una xarxa 
equipotencial. 

• Els acabats de Roberta i dels tancaments han de ser resistents als 
impactes,impermeables, inalterables a la intempèrie a la llum solar, 
durables i de fàcil manteniment. 

• Disposar de galeries de Server al voltant del vas de no menys d’ 1.5 m 
d’amplada i de altura no menor de 2.5 m. Es recomana construir el vas 
registrable pel  fons, deixant vistes les impulsions i els desguassos. 

• El vas de compensació de la piscina ha de ser impermeable, fàcil de 
netejar i estat  tancat, amb accés pel manteniment i ventilació a  l’ 
exterior. 

• Resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària des de 
l’exterior al recinte del vas , als magatzems i a la sala d’ instal·lacions  
tècniques. 

• Les instal·lacions han de ser accessibles per al manteniment, permetre 
modificacions  o ampliacions, i encastades en el trams a l’abast de 
l’usuari. 

• Protegir de les accions vandàliques  les finestres i es sòcols de les 
façanes. 
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5.2. Reglament general de la policia 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

5.2.1. Generalitats 

 

Segons l’article 2 seran aplicables els preceptes del present reglament als 
esdeveniments celebrats en recintes destinats al públic. Amb independència de 
que siguin de titularitat pública o privada i de que es proposin amb o no finalitats 
lucratives. 

 

Article 33 Compatibilitat acústica 

 
1. Els establiments, espectacles i activitats regulats per aquest Reglament han de 
ser compatibles amb les determinacions i condicionants que estableixin els 
mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics municipals 
de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, respectuosos amb la 
resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica. 

 

Article 35 Suficiència dels accessos i dels serveis de mobilitat 

 
1. Els establiments i espais oberts al públic on es realitzen els espectacles públics 
i les activitats recreatives regulats per aquest Reglament han d’elaborar, si 
escau, l’estudi que preveu la normativa sectorial de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, en els supòsits que estableixi aquesta o la 
normativa que la substitueixi. 

2. Els establiments oberts al públic s’han d’adequar a les disposicions de la 
legislació sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 

Article 36 Requisits constructius 

 
1. Els edificis i construccions destinats a establiments oberts al públic han de 
complir les prescripcions del Codi tècnic de l’edificació i de la seva normativa 
complementària i de desplegament i de les que les substitueixin. 

 

Article 37 Prevenció i seguretat en cas d’incendi 

 
1. Els establiments oberts al públic han de complir les condicions de prevenció i 
seguretat en cas d’incendi que determini la reglamentació específica d’aplicació. 
El titular d’aquests establiments ha disposar de les llicències d’obres i 
d’activitats, si s’escau, i de les actes o certificacions de comprovació, segons 
s’escaigui en aplicació de la normativa corresponent. 
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2. Amb la finalitat de garantir el manteniment de les condicions de seguretat, en 
cas d’incendi, de les persones ocupants durant el funcionament del local o 
establiment, aquest ha de complir les condicions següents: 

 
a) D’evacuació. 

b) De senyalització. 

c) D’enllumenat d’emergència i de senyalització. 

d) Dels equips i sistemes de protecció contra incendis. 

 

Article 38 Ocupació de la via pública 

 

Les persones titulars dels establiments oberts al públic i les organitzadores 
d’espectacles i activitats recreatives han d’adoptar mesures per prevenir 
aglomeracions de persones que ocupin la via pública amb motiu de l’accés o la 
sortida d’aquests. Amb aquesta finalitat: 

a) Les taquilles de venda d’entrades han d’estar integrades en el recinte on es 
desenvolupa l’activitat recreativa o l’espectacle públic. 

b) El control d’entrada, si n’hi ha, s’ha de fer sense ocupar la via pública, de 
manera que les cues que pugui provocar no produeixin molèsties al trànsit ni al 
si les vianants. 
 

Article 46 Pla d’autoprotecció 

 

Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat inferior a 500 
persones han de fer un pla d’autoprotecció d’acord amb el que disposa la 
normativa vigent sobre riscos laborals. 

- En cas de produir-se una emergència en l’àmbit de la protecció civil, les 
tasques d’autoprotecció interior, evacuació i seguretat, d’acord amb les 
previsions del pla d’autoprotecció, han de ser assumides per la persona titular o 
organitzadora o pel personal mateix del local. 

- Els plans d’autoprotecció han de ser redactats per una persona tècnica 
competent i han de ser signats per aquesta persona i pel titular o la persona 
organitzadora. 

Aquests formen part de la documentació que cal presentar per obtenir llicència o 
autorització, i són aprovats en el mateix tràmit que aquestes, un cop adaptats, a 
l’informe vinculant dels serveis de protecció civil, d’acord amb el que preveu la 
normativa d’aplicació. Els plans d’autoprotecció s’han d’actualitzar en els terminis 
previstos en la normativa específica i així ho han de reflectir els controls de 
funcionament regulats per aquesta. 

 

 
Article 47 Condicions d’higiene i salubritat 

 
1. Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció 
mínima de lavabos i cabines de vàter següent: 
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• Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines. 

• Entre 51 i 150 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines. 
 

Article 50 Dret d’admissió 

 

1. El dret d’admissió és la facultat que tenen les persones titulars dels 
establiments oberts al públic i les persones organitzadores d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives previstos a l’annex I de determinar les condicions d’accés, 
dins els límits establerts per l’article 5.1.c) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, per 
aquest Reglament i per la resta de normativa que sigui d’aplicació. 

2. L’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per 
raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, 
identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social de 
les persones usuàries dels establiments i dels espais oberts al públic, tant pel 
que fa a les condicions d’accés com a la permanència en els establiments i a l’ús i 
gaudi dels serveis que s’hi presten. 
 

 

Article 51 Condicions d’accés 

 

1. Les condicions d’accés sobre les quals es pot basar l’exercici del dret 
d’admissió han de ser concretes i objectives i en cap cas no poden ser arbitràries 
ni improcedents, ni basar-se en criteris discriminatoris que puguin produir 
indefensió a les persones usuàries o consumidores. Tampoc poden ser contràries 
als costums vigents a la societat. Aquestes condicions s’han de fer constar en un 
rètol amb les característiques que es determinen a l’annex IV d’aquest 
Reglament. 

2. La persona titular de l’establiment obert al públic o la persona organitzadora 
de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa ha de trametre una còpia del rètol 
indicat a l’apartat anterior al servei territorial competent en matèria 
d’espectacles públics i activitats recreatives corresponent, el qual li pot requerir 
la modificació del rètol si considera que no compleix els límits i requisits 
legalment establerts. 

En aquest cas, la persona titular o la persona organitzadora ha de comunicar de 
nou el rètol a l’administració competent un cop l’hagi corregit. El full on consten 
les condicions d’accés, en virtut de les quals es pot exercir el dret d’admissió, ha 
d’estar degudament segellat per l’Administració i ha de romandre 
obligatòriament a l’establiment o lloc on es desenvolupi l’espectacle públic o 
l’activitat recreativa. 

El rètol on consten les condicions ha d’estar col·locat en un lloc visible a la zona 
d’accés de l’establiment. 
 

 
Article 52 Limitacions generals d’accés 
 

1. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les organitzadores dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, o els responsables designats 
per aquestes, resten obligades a impedir-hi l’accés a: 
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a) Les persones que vulguin accedir-hi un cop superat l’aforament màxim 
autoritzat establert a la llicència. 

b) Les persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a 
l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, 
opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra 
condició o circumstància social o personal, i, en especial, a les que es comportin 
de manera agressiva o provoquin aldarulls a l’exterior o a l’entrada, a les que 
portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les que portin 
robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats 
contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució. 

c) Les persones que mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint 
drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit. 

d) Les persones que no compleixin les condicions d’edat mínima requerida, 
d’acord amb el que preveu l’article següent. 

 

2. Si alguna persona es troba dins de l’establiment obert al públic o al lloc ones 
realitza l’espectacle públic o l’activitat recreativa en les condicions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors d’aquest article, la persona titular, 
organitzadora o responsable ha d’expulsar-la, per a la qual cosa pot requerir 
l’assistència de la policia de Catalunya. 

 

Article 66 Determinació i informació de l’aforament  

 

1. Tot establiment d’espectacles públics o d’activitats recreatives ha de tenir 
determinat el seu aforament màxim autoritzat o nombre de persones que es 
poden trobar simultàniament al seu interior. L’aforament màxim autoritzat s’ha 
de proposar en la sol·licitud de llicència o autorització o en el projecte tècnic o 
memòria en el supòsit de la comunicació prèvia i s’ha de determinar per la 
corresponent llicència o autorització o valorar a la comunicació prèvia, tenint en 
compte la superfície del local, el seu equipament, les vies d’evacuació i les 
característiques de les activitats que està previst realitzar-hi, d’acord amb la 
normativa tècnica vigent. 

 

Article 67 Control d’aforament 

 

1. La persona organitzadora o titular d’un establiment obert al públic, o 
organitzadora d’un espectacle públic o activitat recreativa, ha de designar un o 
una responsable del control de l’aforament respectiu, que ha d’evitar que en cap 
moment l’afluència de públic superi l’aforament màxim autoritzat, i que ha 
d’estar en condicions de proporcionar en qualsevol moment informació als i a les 
agents de la policia de Catalunya sobre el nombre de persones que es troben a 
l’establiment, espectacle o activitat recreativa. 

2. El control de l’aforament es realitza: 

 

a) En els casos previstos per l’article següent, mitjançant el sistema automàtic de 
control d’aforament autoritzat. 
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b) En la resta de casos, mitjançant l’observació visual del responsable, amb la 
col·laboració, si s’escau, del personal les funcions del qual li permetin realitzar 
aquesta tasca de la manera més eficaç. 

 

Article 70 Determinació dels horaris 

 

1. Els horaris d’obertura i de tancament dels establiments oberts al públic i dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives han de ser determinats per una 
ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’espectacles 
públics i activitats recreatives, de conformitat amb allò que estableix l’article 20 
de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. 

2. En el cas d’aquells establiments oberts al públic que, sobre la base d’acumular 
llicències compatibles per a diversos tipus d’espectacles i activitats recreatives, 
poden romandre oberts de manera ininterrompuda, han d’assegurar que, en tot 
cas i com a mínim, tancaran dues hores de cada 24, per tal de realitzar les 
tasques de neteja i ventilació de l’establiment. Aquestes dues hores s’han de 
determinar expressament a la llicència, autorització o comunicació prèvia. 

3. Els horaris de cada establiment obert al públic han de figurar a la placa o rètol 
identificatiu corresponent. 

4. Els establiments, els espectacles públics i les activitats recreatives en cada 
moment del dia poden desenvolupar les activitats adequades a la franja horària 
de què es tracti, segons la normativa d’horaris. 

 

Article 77 Persones obligades a contractar una assegurança 

 

Estan obligades a contractar una pòlissa de responsabilitat civil, de conformitat 
amb el que preveuen aquest article i els següents, les persones titulars 
d’establiments oberts al públic o organitzadores d’espectacles públics o 
d’activitats recreatives. 

 

Les persones organitzadores d’espectacles públics o d’activitats recreatives de 
caràcter extraordinari han de contractar la pòlissa de responsabilitat civil 
regulada pels articles següents, independentment de la que també tinguin 
contractada les persones titulars dels establiments o dels espais on es dugui a 
terme l’espectacle públic o l’activitat recreativa. 

 

Article 78 Àmbit de cobertura de l’assegurança 

 

1. L’assegurança de responsabilitat civil regulada en aquesta norma es regeix per 
les disposicions generals de contractes d’assegurances, així com pel que preveu 
la pòlissa d’assegurança. 

2. L’assegurança ha de cobrir la responsabilitat civil que sigui imputable, 
directament, solidàriament o subsidiàriament, a les persones titulars dels 
establiments oberts al públic o a les persones organitzadores dels espectacles 
públics o de les activitats recreatives, de tal manera que pugui respondre dels 
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danys personals i materials i dels perjudicis consecutius ocasionats a les 
persones usuàries o assistents i a les terceres persones i als seus béns, sempre 
que aquests danys i perjudicis hagin estat produïts com a conseqüència de la 
gestió i explotació de l’establiment o de la realització de l’espectacle o activitat 
recreativa, així com de l’activitat del personal al seu servei o de les empreses 
subcontractades. 

A l’efecte del que estableix el paràgraf anterior, s’entenen per perjudicis 
consecutius les pèrdues econòmiques que es derivin directament dels danys 
personals i materials soferts per la persona reclamant i que estan emparats per 
la pòlissa d’assegurances. 

3. Queden excloses de la cobertura dels contractes d’assegurances regulats per 
aquest Reglament les persones executants o el personal que, directament o 
indirectament, depenguin empresarialment de les persones titulars o de les 
persones organitzadores, que han de disposar de la seva assegurança específica. 
També queden exclosos els béns destinats a l’ús de l’establiment obert al públic 
o al desenvolupament de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa. 

 

Article 80 Quanties mínimes 

 

1. Les persones obligades han de contractar una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, en funció de l’aforament autoritzat dels establiments oberts 
al públic, instal·lacions o espais oberts al públic, tenint en compte els coeficients 
correctors que poden aplicar-se per raó de les característiques i circumstàncies 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles i de les activitats recreatives. 
La pòlissa d’assegurança  de responsabilitat civil s’ha de contractar per les 
quanties mínimes següents: 

 

a) Fins a 150 persones d’aforament autoritzat: 400.000 € de capital assegurat. 

b) Fins a 300 persones d’aforament autoritzat: 600.000 € de capital assegurat. 

 

 

5.3. Ordenança municipal piscines 
municipi de Masquefa 

 

5.3.1. Disposicions generals 

 

Article 7 Aforament 

 

1. L’aforament màxim de la làmina d’aigua d’una piscina serà d’una persona o 
banyista per cada dos metres i mig quadrats de làmina d’aigua. 
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5.3.2. Instal·lacions, equipaments i serveis 

 

5.3.2.1. Característiques generals 

 

Article 10. Materials 

 

1. Les superfícies, elements de suport, i unions entre ells (juntes i vorades, 
ancoratges, grapes, cargols, reblons, perfils, etc.), de tots els elements que 
integren les instal·lacions i els equipaments de la piscina han de ser de materials 
resistents als agents químics, de color clar i de fàcil neteja i desinfecció. 

2. En la construcció dels esmentats elements no es poden utilitzar materials 
susceptibles de constituir-se en substrat per al creixement microbià 3. 

3. Els paviments, les superfícies de pas dels trampolins, les palanques i les 
escales, han de construir-se amb materials antilliscants. 

4. Per tal que no es produeixin tolls en els paviments, i atesa la dificultat 
d’execució de superfícies de planimetria acurada, es fixa el pendent mínim en el 
1,5% desguassant preferentment cap a canaletes longitudinals en lloc de fer-ho 
cap a buneres. 

5. Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de ser de materials resistents 
a l’oxidació. Es consideren elements  metàl·lics resistents a l’oxidació. 

6. Atesa l’existència de humitat constant i amb riscos de condensació, els 
materials també han de ser resistents a la humitat i de baixa absorció. 

7. Les portes i els seus marcs, a més de ser resistents a la humitat i als cops, no 
arribaran fins al terra, per augmentar la durabilitat i facilitar la ventilació. 

8. Les platges i soleres s’impermeabilitzaran i comptaran amb barreres de vapor. 

9. Per qüestions de seguretat i de barreres a l’accessibilitat, cal evitar tota mena 
de graons i resalts al terra, molt especialment en les zones de peus descalços, 
platges, dutxes, etc. 

 

Article 11. Sorolls 

 

Atès l’alt nivell de só que es produeix en piscines cobertes, s’adoptaran mesures 
correctores suficients, com per exemple la col·locació de sostres absorbents 
acústics, tenint en compte que aquests hauran de ser resistents a la humitat. 

 

Article 13. Instal·lacions elèctriques 

 

1. Les instal·lacions elèctriques de les piscines han de complir les normes de 
seguretat que els siguin d’aplicació, singularment amb el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i els seus fulls d’interpretació i les instruccions complementàries, 
que fixen les condicions de disseny i seguretat. 
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2. No s’instal·laran equips elèctrics o interruptors a les platges (terres i parets), 
excepte pel que respecta a elements de so, música i accionament d’equips 
relacionats amb els efectes d’aigua o dels banys hidroteràpics. 

3. S’instal·laran endolls protegits per a les màquines de neteja, seguint els 
criteris exposats a l’Article 12 pel que respecte a les boques d’aigua. 

4. Les enceses es centralitzaran en quadres i/o subquadres fora del recinte del 
vas de piscina i fora de l’abast dels usuaris. 

 

Article 14. Il·luminació 

 

1. En totes les àrees i dependències de les instal·lacions s’ha de disposar de 
punts d’il·luminació suficients per permetre desenvolupar l’activitat a què es 
destinen 6. 

2. La zona del vas de piscina principal disposarà de dos nivells d’enllumenat 
diferent (200 – 400 lux) en funció dels usos, en especial si hom preveu la 
pràctica d’esports de competició, amb dues enceses i una uniformitat superior a 
0.6. 

3. Els elements de senyalització, prevenció, emergència i evacuació comptaran 
amb un sistema d’il·luminació específic i adequat a la seva finalitat. 

4. Les enceses es centralitzaran en quadres i/o subquadres fora del recinte del 
vas de piscina i fora de l’abast dels usuaris. És convenient sectoritzar les enceses 
i disposar-ne d’específiques per les tasques de vigilància, sereno, manteniment i 
neteja, de forma que no sigui necessari, en atenció als conceptes de despesa 
energètica, tenir enceses totes les lluminàries en hores no obertes al públic. 

5. Per a protegir els punts d’il·luminació front de les ruptures s’utilitzaran 
lluminàries protegides. 

 

Taula 5.1.  Requeriments d’il·luminació 

 
Espai Nivell recomanat Observacións Projecte 
Vestidors 250 lux    Compleix 
Pisina 200lux Entrenament  Compleix 
  400 lux Competició  Compleix 
Passos, grades i vestíbuls 250 lux Mínim 100 lux  Compleix 

 

 

5.3.2.2. Característiques dels vasos 

 

Article 16. Pendents 

 

1. El fons dels vasos tindrà un pendent que en permeti el seu buidat total, com a 
mínim de l’1% i com a màxim del 10%, en profunditats menors a 1,50 mts. Els 
pendents en cap cas han de superar el 35%. Els canvis de pendent han 
d’establir-se en la progressió escaient per a la prevenció d’accidents. 
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2. En funció de cada cas i cada vas de piscina es disposarà de la senyalització de 
les fondàries i canvis importants de pendent de la manera mes fàcil i evident, en 
especial pels nous usuaris, podent-se utilitzar senyals verticals (aeris) o 
horitzontals (marques indelebles al terra o a la sobreeixida). La grandària 
mínima dels números, lletres i altres signes serà de 8 cms. d’alçada. 

 

Article 17. Materials 

 

1. El vas de la piscina ha de tenir, d’acord amb les tècniques constructives, les 
condicions que assegurin l’estabilitat, la resistència i l’estanqueitat de la seva 
estructura. 

2. El fons i les parets dels vasos hauran d’estar revestits de materials llisos, 
resistents als agents químics, i de fàcil neteja i desinfecció, preferentment de 
colors clars, especialment en piscines de natació i infantils 9. 

3. Les juntes es segellaran amb materials hidròfugs específics. 

4. En les piscines de lleure i en les que les seves formes irregulars ho produeixin, 
els elements amb cantells i graons estaran marcats o assenyalats en la mesura 
del possible mitjançant canvis de color i seran arrodonits, amb radis superiors als 
2 cm. 

5. El perímetre dels vasos que desbordin en pendent es revestirà amb materials 
impermeables, higiènics i amb la condició d’antilliscants excel·lents, segons 
l’assaig normalitzat de pèndol LTTR, o de nivell C, segons la Norma alemanya 
DIN 51097. 

 

Article 18. Desguassos 

 

1. En el fons dels vasos s’instal·laran desguassos que permetin el buidat total de 
l’aigua, per a permetre una completa neteja i desinfecció de les parets i el terra. 

2. El buidat es farà a la xarxa de clavegueram i, si no n’hi hagués, en un lloc 
autoritzat per l’organisme competent. 

3. Cada vas disposarà de dos desguassos separats convenientment i 
dimensionats cadascun per al 100% del cabal, per qüestions de seguretat front a 
la succió accidental. 

4. Els dispositius de fixació de les reixes de seguretat dels desguassos han de ser 
resistents a l’acció corrosiva de l’aigua. La llum dels elements de les reixes ha de 
ser com a màxim de 8 mm. 

5. Els desguassos han de disposar de sistemes antiremolí o altres sistemes 
adequats per evitar fenòmens de turbulència i/o succió que puguin ser causa 
d’accident. 

6. En cap cas la pressió de succió en la superfície del desguàs del fons del vas 
pot sobrepassar els –3 mca (metres columna d’aigua). Hi queda inclòs el cas 
hipotètic més desfavorable d’obstrucció total d’aquesta superfície. 
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Article 19. Sobreeixides, dipòsits recuperadors i altres elements excepcionals. 

 

1. Les piscines esportives, les piscines cobertes i les que tinguin 200 m2 o més 
de làmina d’aigua comptaran amb sistemes de sobreeixida desbordants en 
qualsevol de les seves modalitats com a mínim en el 50% del seu perímetre. 

2. El dimensionat de les canals de sobreeixida serà el necessari segons el càlcul 
hidràulic en funció de les pendents, del cabal de desbordament i del nombre de 
desguassos 

3. Les reixetes perimetrals de la sobreeixida seran de material plàstic, amb 
elements paral·lels al perímetre del vas, hauran d’estar ben col·locades i no 
seran un punt perillós pel seu lliscament, per la seva planimetria o per la seva 
subjecció. 
 

 

5.3.2.3. Característiques de les platges 

 

Article 22. Platges 

 

1. Les platges han de ser considerades zones per a peus descalços i, per la seva 
construcció, cal utilitzar paviments higiènics, antilliscants i amb pendents, 
seguint les indicacions exposades a l’Article 10 d’aquesta Ordenança. 

2. L’amplada de la zona de platja serà com a mínim de 2,5 mts., tot i que 
s’admetrà que un dels costats tingui una amplada mínima de 80 cms. 

3. En piscines descobertes i/o transformables, els canals i desguassos estaran 
dimensionats per recollir l’aigua de pluja i evitar que escorri cap al vas. En cap 
cas les aigües dels desguassos es conduiran cap al vas ni cap al dipòsit 
recuperador o d’equilibri. 

4. A les platges i zones d’aigües de piscines cobertes no s’utilitzaran paviments 
flotants, i en especial, com a criteri general per a tot tipus de piscines, no 
s’empraran paviments flotants de fusta, donada la dificultat de neteja de la part 
inferior. 

5. En cap cas es permetrà l’accés a la zona de platja amb calçat de carrer. 
L’accés a la piscina ha de ser obligatòriament segregada i a través de la zona de 
vestidors. 

6. Atès que les zones de platja en piscines descobertes acostumen a estar 
llindant a zones de gespa, es procurarà evitar, mitjançant barreres vegetals o de 
qualsevol altra forma, l’accés indiscriminat a l’aigua sense passar per una zona 
de dutxes dissuasòries. Es consideren excepcions les grans piscines que actuen 
com a platges de mar. 

7. Les platges en general estaran lliures d’obstacles, admetent-se només 
elements de caire esportiu i armaris de material si no es disposa de magatzems 
suficients, sempre que no es dificulti la visibilitat ni les tasques de vigilància. 

8. Es disposarà d’un nombre suficient de lavabos annexos a la platja per a ús 
preferent d’infants i persones amb mobilitat reduïda, amb un mínim d’una unitat 
adaptada a persones amb mobilitat reduïda, que disposarà de WC, lavabo i 
optatívament dutxa. 
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9. Les piscines cobertes han de disposar, als efectes de control de la temperatura 
ambiental i de la humitat relativa, almenys d'un termòmetre i d’un higròmetre 
situats a la zona de platja. 

 
 

5.3.2.4. Característiques dels equipaments i complements 
de la piscina 

 

Article 23. Escales 

 

1. Cada piscina haurà de comptar amb escales d’accés adequades a les seves 
característiques constructives i de disseny. 

2. Com a criteri general, caldrà escales d’accés a cada vas de fondària superior a 
35 cm.; per a profunditats superiors a 70 cm. existirà una escala per cada 20 m. 
o fracció de perímetre. En els vasos de competició o esportius es pot adaptar la 
ubicació a l’activitat que s’hi desenvolupi.11 

3. Les escales han de ser de material no oxidable, amb passamans i graons 
antilliscants. 

4. Les dimensions mínimes dels graons en el cas d’escales d’obra seran de 30 
cm. d’amplada per 17 cm. d’alçada. 

5. Es disposarà, com a mínim en un vas, d’una escala o mecanisme d’accés 
permanent (elevador) per les persones grans o amb mobilitat reduïda. Aquest 
mecanisme haurà de merèixer l’aprovació de l’organisme competent en 
homologació de materials per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

Article 24. Dutxes exteriors als vestidors 

 

1. Es considera imprescindible la presència de dutxes en tota instal·lació de 
piscina. Es diferencien dos tipus de dutxa per la seva situació: dutxes de platja 
en piscines cobertes, i dutxes de platja en piscines descobertes. 

2. Les dutxes de platja en piscines cobertes podran agrupar-se prop de la sortida 
de vestidors a modus de túnel optatiu i dissuasori, o disposar-se directament 
sobre les parets de la platja. 

3. Pel que fa a les dutxes de platja en piscines descobertes cal diferenciar entre 
les que tenen una funció de túnel de dutxes dissuasori a la sortida de vestidors o 
que es troben en les unions entre les zones de gespa i la platja de la piscina, 
d’aquelles altres que han d’estar repartides per la platja especialment prop de les 
escales d’accés al vas. 

4. El nombre de dutxes exteriors als vestidors ha de ser proporcional als 
aforaments calculats. S’estableixen els següents mínims: 

 

a) En piscines cobertes i atenent a les necessitats dels grups, un mínim de 
quatre dutxes. 

b) En piscines descobertes, i a més de les dels túnels de dutxes, segons 
l’extensió de la làmina d’aigua: 
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·  Fins a 200 m2, 3 dutxes. 

·  Entre 200 m2 i 400 m2, 4 dutxes. 

·  Entre 400 m2 i 800 m2, 6 dutxes. 

·  Per làmine s de més de 800 m2, 6 dutxes i una addicional per cada 
200 m2 o fracció. 

 

5. S’ha de garantir un flux d’aigua suficient per alimentar totes les dutxes, les 
quals, si és possible, han d’estar distribuïdes a l’entorn del vas i prop de les 
escales, com a mínim en dos punts oposats, amb desguàs directe, que en cap 
cas no permeti recircular la seva aigua per a l’ús de la piscina. 

6. Almenys les dutxes dels túnels dissuasoris disposaran de boques baixes per la 
neteja preferent dels peus. 

 
 

5.3.2.5. Característiques dels vestidors 

 

Article 28. Vestidors 

 

1. Els materials utilitzats en la construcció dels vestidors seguiran les indicacions 
d’higiene i antilliscament exposades a l’Article 10 d’aquesta Ordenança. 

2. Cal diferenciar entre els vestidors col·lectius i/o d’abonats, els vestidors de 
grups, i els complementaris per a arbitres, monitors/es i personal de la 
instal·lació. En cada cas, i segons el perfil d’ús de la piscina, caldrà fer el 
dimensionat adient. 

3. Les superfícies mínimes seran: 

 

a) Superfície útil dels vestidors col·lectius (sense comptar lavabos i 
dutxes): proporcional a l’aforament màxim autoritzat, amb uns mínims de 
0,5 m2 per usuari en piscines cobertes, i entre 0,1 i 0,3 m2 per usuari en 
piscines descobertes. 

b) Superfície útil dels vestidors de grups: 20 m2 cadascun. 

 

4. El nombre de dutxes per vestidor serà proporcional a l’aforament, i almenys 
d’una dutxa per cada 6 m2 de superfície útil de vestidor, o una cada 2 mts. 
lineals de banc, amb un mínim de 5 dutxes més una addicional adaptada, amb 
barres i seient no oxidables. 

5. El nombre de WC serà proporcional a la cabuda d’usuaris, amb un mínim d’un 
WC adaptat per cada vestidor. Els WC s’instal·laran en les zones de peus nets. 

6. No és permès col·locar ni plats de dutxa ni dutxes tancades amb porta o 
cortina, ni paviments de reixeta de plàstic. Aquest darrer element es permet com 
a estora a passos i zones acotades al costat dels bancs de vestidors. 

7. Es situarà una bateria de rentamans i miralls a la zona més propera a l’accés 
del vestidor per tal de facilitar el seu ús després de vestir-se per abandonar les 
instal·lacions. 
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8. L’accés als vestidors serà des de zona vigilada, i la circulació cap a la piscina 
serà diferenciada. 

9. Els vestidors disposaran de taquilles. 

10. Segons es detalla a l’Article 24, existirà un grup de dutxes en l’accés a 
piscina, o túnel de dutxes dissuasori. 

11. Els desguassos de les dutxes, ja siguin canaletes o buneres hauran de 
comptar amb sifons per evitar les males olors, sempre acompanyats dels 
registres convenients per al manteniment de la xarxa. 

12. Els materials complementaris, com bancs, penjadors, savoneres, etc., 
s’hauran de construir amb materials no oxidables i característiques 
antivandàliques, i s’ubicaran adequadament i de forma proporcional als 
aforament. 

 

5.3.3. Socorrisme i salvament 

 

Article 30. Servei de salvament i socorrisme 

 

1. Les piscines han de disposar d’un servei de salvament i socorrisme d’acord 
amb el seu aforament màxim, el nombre i la visibilitat dels vasos, i les activitats 
que s’hi realitzin, de manera que es pugui garantir la seguretat de les persones 
usuàries. 

2. La previsió del nombre de socorristes per a un determinat període de temps 
estarà documentada al sistema de registre, sota la responsabilitat del titular de 
gestió de les instal·lacions, amb indicació de la identitat del personal, 
degudament format, encarregat d’aquest servei, i l’horari de desenvolupament 
de la seva funció. En aquest mateix document hi constarà també l’aforament de 
les instal·lacions, per períodes de temps de cada temporada d’obertura. 

3. Els socorristes han de poder ser identificats de manera fàcil per les persones 
usuàries de la piscina. 

4. El personal d’aquest servei haurà de registrar les assistències prestades a les 
persones usuàries de la piscina. 

5. Els socorristes han d’estar presents en les piscines durant tot l’horari de 
funcionament. 

 

Article 31. Nombre de socorristes 

 

1. Als efectes de la determinació del nombre de socorristes, es tindrà en compte 
la relació d’un socorrista per cada dos-cents banyistes i, a partir d’aquesta 
quantitat, per cada grup de dos cents banyistes o fracció, un socorrista més. 

2. D’acord amb el que estableix l’Article 7 d’aquesta Ordenança, el nombre de 
banyistes es calcularà a raó d’un per cada dos metres i mig quadrats quadrats de 
làmina d’aigua. 
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3. Els responsables de les instal·lacions podran adequar el nombre de socorristes 
per aforaments inferiors al màxim declarat en bandes horàries, jornades o 
temporades de baixa utilització. 

 

Article 33. Salvavides 

 

1. Les zones de platja han de disposar de salvavides confeccionats de material 
lleuger i que no suposi cap perill per als usuaris, i proveïts d’una corda de 
longitud no inferior a la meitat de la màxima amplada del vas, més tres metres 
addicionals. 

2. Existiran com a mínim dos salvavides per cada vas en la zona de platja, en 
punts equidistants. Aquest nombre s’incrementarà tenint en compte la mida dels 
vasos, l’extensió de la zona de platja, i la valoració dels riscos existents, sense 
que s’hagin de comptabilitzar els vasos infantils. 

3. Els salvavides s’ubicaran en una posició visible i de fàcil accés. 

4. Es podrà utilitzar també altre material de salvament adequat. 

5. Els salvavides i altre material de salvament restaran sota la responsabilitat del 
servei de salvament i socorrisme de la instal·lació. 

 

Article 34. Infermeria 

 

1. Totes les piscines han de disposar almenys d’una infermeria amb una 
farmaciola equipada amb material suficient per poder garantir l’assistència de 
primers auxilis a les persones usuàries. Aquest local disposarà també d’un 
telèfon, informació dels serveis d’urgència, i d’un rentamans proper, i estarà 
equipat amb una llitera practicable i una llitera rígida. 

2. La ubicació de la infermeria ha de ser de fàcil accés, ha de permetre una 
ràpida atenció de les petites lesions o malestars, i ha de possibilitar una ràpida 
evacuació dels accidentats. 

3. El recinte de la infermeria estarà tancat per impedir l’entrada de persones no 
autoritzades. 

4. La situació de la infermeria dins de les instal·lacions estarà convenientment 
senyalitzada. 

5. La farmaciola haurà de contenir el material i equips mínims necessaris per a la 
prestació d’una assistència sanitària adequada.  

 

Annex 7 Material recomanat per a la infermeria 

 

Les infermeries haurien de comptar almenys amb el següent material: 

a) Equip i material: 

 

·  Dosificadors de sabó líquid neutre. 

·  Tovalloles d’un sol ús. 
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·  Llitera per al transport d’accidentats. 

·  Llanterna de butxaca per a exploració clínica. 

·  Ambú (dispositiu per a respiració artificial portàtil) per a nens i un 
per a adults amb mascaretes de tres mides. 

 

b) Farmaciola d’urgència: 

 

·  Antisèptic. 

·  Gases estèrils en bosses individuals. 

·  Gases amb vaselina per a cremades i ferides similars. 

·  Benes de diferents mides. 

·  Esparadrap antial·lèrgic de roba. 

·  Guants estèrils d’un sol ús. 

·  Tisores i pinces estèrils. 

·  Tires protectores de ferides, de diferents mides. 

·  Termòmetre. 
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CAPÍTOL 6: 

AMIDAMENTS 

 

Taula 6.1. Amidaments 

 

Punt Descripció Parcial  U 

1.00 PREVIS     

1.01 Instal·lació provisional d’aigua, amb tres punts de 
subministrament     

1.02 Instal·lació provisional d’electricitat a l’obra.     

1.03 Neteja de l’obra en totes les fases     

1.04 Caseta obra amb 2 wc, 2 lavabos i 4 dutxes     

TOTAL       

2.00 MOVIMENT DE TERRES     

2.01 Netejar i condicionament de la superfície del terreny, 
extreure deixalles i vegetació existent. 7560 m2 

2.02 Compactat de la superfície amb rodet vibrant llis, fins 
arribar 95 % Proctor Modificat (P.M.). 7560 m2 

TOTAL       

3.00 FONAMENTS     

3.01 Transport i implantació maquinària a l’obra     

3.02 Sabates tipus 1.1. excavació 24,38 m3 

- Formigó 24,4 m3 

-Armat 813,55 kg 

3.03 Sabates tipus 1.2.  excavació 12,28 m3 

- Formigó 12,32 m3 

-Armat 422,08 kg 
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3.04 Sabates tipus 1.3.  excavació 3,174 m3 

- Formigó 3,18 m3 

-Armat 120,12 kg 

3.05 Sabates tipus 2.1.  excavació 45,486 m3 

- Formigó 52 m3 

-Armat 1461,12 kg 

3.06 Sabates tipus 2.2.  excavació 12,584 m3 

- Formigó 14,52 m3 

-Armat 393,72 kg 

3.07 Sabates tipus 2.3.  excavació 14,288 m3 

- Formigó 15,12 m3 

-Armat 500 kg 

3.08 Sabates tipus 2.4.  excavació 3,125 m3 

- Formigó 3,76 m3 

-Armat 135 kg 

3.09 Sabates tipus 3.1.  excavació 24,57 m3 

- Formigó 28,1 m3 

-Armat 846,8 kg 

3.10 Sabates tipus 3.2.  excavació 8,98 m3 

- Formigó 10,62 m3 

-Armat 291,96 kg 

3.11 Bigues de lligat excavació 45 m3 

- Formigó 43,61 m3 

-Armat 2535,09 kg 

4.00 SOLERA     

4.01 Solera de HM-10/B/20/I fabricat en central i 
abocament des de camió, de 10 cm d'espessor, estès i 
vibrat mecànic, amb fibres de polipropilè. 2173,5 m2 

5.00 ESTRUCTURA D'ACER     

5.01 
Inclou subministrament, transport i col·locació de 
perfils armats i conformats, inclòs: cargols, soldadura, 
fixacions, carteles, etc. Si no s’indica el contrari l’acer 
emprat és S275.     

5.02 Espai 1 11893 kg 

HE 140 B 1789,08 kg 

HE 180 B 1742,84 kg 

IPE 330 5603,13 kg 

IPE 400 2757,9 kg 

5.03 Espai 2 38984,8 kg 

HE 240 B 7329,88 kg 

HE 360 B 5670,8 kg 

HE 550B 20014,2 kg 

IPE 270 2804,1 kg 

IPE 360 3165,8 kg 

5.04 Espai 3 5385,2 kg 

HE 200 B 3126,7 kg 
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IPE 160 614,32 kg 

IPE 300 1644,2 kg 

5.05 Corretges de coberta 8731 kg 

5.06 Cables tensors (Creu San Andrés) 785,57 kg 

6.00 TANCAMENTS     

6.01 Fàbrica: panells prefabricats, llisos alleugerits, amb 
aïllament de 14 cm, de formigó armat de 24 cm 
d'espessor, 3 m d'amplària i 14 m de longitud màxima, 
acabat llis de color gris a una cara, muntatge 
horitzontal. 855 m2 

6.02 
Enrajolat amb gres porcelànic mate  o natural, 1/0/-/I, 
31,6x59,2 cm, 8 €/m², col·locat en paraments 
exteriors, mitjançant adhesiu cimentos millorat, C2, 
gris, amb doble encolat, sense junta (separació entre 
1,5 i 3 mm). 855 m2 

6.03 Vidre 256,4 m2 

6.04 Panell Sandwich 2235,87 m2 

6.05 Mur de càrrega, d'1/2 peu d'espessor de fàbrica, de 
maó ceràmic perforat (gero), per revestir, 29x14x5 
cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb armat 
horitzontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm. 1290,5 m2 

6.06 Aïllant 2952,87 m2 

6.07 Paviments 
 

  

Altro T20 985,5 m2 

Altro Maxis Suprema 810 m2 

6.08 Exterior Malla electrosoldada  193 m 

7.00 GRADERIA   m2 

7.01 Graderia prefabricada 12x3m  2 ud 

8.00 FALS SOSTRE     

8.01 
Subministrament i col·locació de fals sostre amb 
perfils vistos i plaques acabades amb vel mineral. 1017 m2 

9.00 FUSTERIA METÀL·LICA, ALUMINI, FUSTA     

  Inclou subministrament, transport i col·locació.     

9.01 Portes d’emergència amb barra antipànic a la façana 
amb marc de color negre. 2 Ud 

9.02 Portes accés exterior amb marc negre 1 Ud 

9.03 Porta de vidre temperat incolor, de 2090x896 mm i 
10 mm d'espessor. 2 Ud 

9.04 Portes accés interiors 7 Ud 

9.05 Portes lavabos vestuaris 13 Ud 

9.06 Portes accés interiors amb ull de bou 16 Ud 

9.07 Porta seccional per a garatge, formada per panell 
acanalat d'alumini farcit de poliuretà, 300x250 cm, 
acabat en blanc, obertura automàtica. 1 Ud 

10.00 BANYS     

10.01 
Subministrament i col·locació de rajola blanca brillant 
20· 20 cm. Fixada amb ciment cola. Marca     
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Porcelanosa 

Vestuaris generals (2) 302,5 m2 

Vestuaris àrbitres (2) 143 m2 

Vestuaris grup (2) 165 m2 

Infermeria 71,5 m2 

10.02 
Subministrament i col·locació de inodor tipus 
PORCELANOSA sèrie M. 16 Ud 

10.03 Subministrament i col·locació de lavabo tipus 
PORCELANOSA sèrie Milán. 15 Ud 

11.00 ENERGIA SOLAR     

11.01 Captador solar Sonnerkraft Alu10 42 Ud 

11.02 Acumulador solar Sonnerkraft Comfort XL 3000L 1 Ud 

12.00 IL·LUMINACIÓ     

12.01 GrupoIndal COMPLET 84226-M-EL - TCD-EL-G24q3 26 W 45 Ud 

12.02 GrupoIndal COMPLET 84218-M-EL - TCD-EL-G24q2 18 W 8 ud 

12.03 GrupoIndal ESTUDIO 413-IET-D-EL - TL-G13 36 W 6 ud 

12.04 GrupoIndal ESTUDIO 213-IET-F - TL-G13 18 W 6 ud 

12.05 GrupoIndal IONA 16000 - Q-RCBC51(60)-GU5.3 35 W 22 ud 

12.06 GrupoIndal DICRO-ALUM 4010 - Q-RCBC51(60)-GU5.3 20 W 7 ud 

12.07 GrupoIndal DUO 18218EL - TCD-EL-G24q2 18 W 78 ud 

12.08 GrupoIndal DUO 18213-+-V-010T - TCD-G24d1 13 W 16 ud 

12.09 GrupoIndal DUO 18126-EL-+V-010M - TCD-EL-G24q3 26 W 28 ud 

12.10 GrupoIndal ZEUS IZX-C - SAP-T-E40 150 W 12 ud 

12.11 GrupoIndal ZEUS IZX-C - SAP-T-E40 250 W 12 ud 

12.12 GrupoIndal IXC 402-IXC - TL-G13 36 W 39 ud 

12.13 GrupoIndal IJB IJB-P1 - SAP-E-E40 100 W 8 ud 

12.14 GrupoIndal JÚPITER IJP-2(E-anod) - SAP-T-E40 100 W 6 ud 

12.15 GrupoIndal SIRIUS IZS-S - SAP-D-RX7s 70 W 3 ud 

12.16 Emergència fluorescent 6w 27 ud 

12.17 Detector de moviment d'infrarojos automàtic, per a 
una potència màxima de 300 W, 230 V i 50 Hz, angle 
de detecció 130°, abast 8 m, amb temporitzador i 
luminància regulables.                                                                                                      
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 8 ud 

12.18 Interruptor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica 
integrada, grau de protecció IP55 i IK 07, per a una 
potència màxima de llums incandescents o halògenes 
1400 W, llums halògens de baix voltatge 500 VA i 
llums fluorescents 400 VA, 10 A, 230 V i 50 Hz, 
luminància 0,5 a 2000 lux i retard de connexió i 
desconnexió. 1 ud 

13.00 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     

13.01 Grup electrògen fixe insonoritzat, trifàsic, diesel de 10 
kVA de potència amb quadre de conmutació de 
accionament manual i interruptor magnetotèrmic 1 ud 
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13.02 
Presa de terra per estructura metàl·lica del edifici amb 
90 m de conductor de coure nuo de 35 mm² i 9 piques 

1 ud 

13.03 Caixa general de protecció, equipada amb bornes de 
connexió, bases unipolars previstes per a col·locar 
fusibles d’intensitat màxima 630 A, esquema 7 1 ud 

13.04 Centralització de comptadors en habitació de 
contadors formada per: mòdul d'interruptor general 
de maniobra de 630 A; 1 mòdul d'embarrat general; 1 
mòdul de fusibles de seguritat; 1 mòdul de 
comptadors monofàsics; 1 mòdul de comptadors 
trifàsics; mòdul de serveis generals amb 
seccionament; mòdul de rellotge commutador per 
canvi de tarifa i 1 mòdul d'embarrat de protecció, 
bornes de sortida i connexió a terra.  
  
 

1 ud 

13.05 Línia general d'alimentació soterrada formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
5G10 mm², sota tub protector de polietilé de doble 
paret, de 400 mm  3 m 

13.06 

Centralització de comptadors en cambra de 
comptadors formada per: mòdul d'interruptor 
general de maniobra de 650 A; 1 mòdul de embarrat 
general; 1 mòdul de fusibles de seguretat; 1 mòdul 
de comptadors monofàsics; 1 mòdul de comptadors 
trifàsics; mòdul de serveis generals amb 
seccionament; mòdul de rellotge commutador per a 
canvi de tarifa i 1 mòdul de embarrat de protecció, 
borns de sortida i connexió a terra 1 ud 

13.07 Parallamps de punta Franklin 1 ud 

13.08 Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 mòduls, 
inclòs p/p accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 
61008-1. 19 ud 

13.09 Interruptor diferencial 63/30  mA trifàsic 1 ud 

13.10 Interruptor diferencial Transformador Toroidal 4 ud 

13.13 Interruptor automàtic magnetotérmic, amb 6 ka de 
poder de tall, de 16 A de intensitat nominal, corba C, 
de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, fins i tot p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 3 ud 

13.14 Interruptor automàtic magnetotérmic, amb 6 ka de 
poder de tall, de 20 A de intensitat nominal, corba C, 
de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, fins i tot p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 4 ud 

13.15 Interruptor automàtic magnetotérmic, amb 6 ka de 
poder de tall, de 25 A de intensitat nominal, corba C, 
de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, fins i tot p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 1 ud 
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13.16 Interruptor automàtic magnetotérmic, amb 6 ka de 
poder de tall, de 32 A de intensitat nominal, corba C, 
de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, fins i tot p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 2 ud 

13.17 Interruptor automàtic magnetotérmic, amb 6 ka de 
poder de tall, de 40 A de intensitat nominal, corba C, 
de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, fins i tot p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 3 ud 

13.18 Interruptor automàtic magnetotérmic, amb 6 ka de 
poder de tall, de 50 A de intensitat nominal, corba C, 
de tall omnipolar (2P), de 2 mòduls, fins i tot p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 5 ud 

13.19 Interruptor automátic magnetotérmic,  6 kA de poder 
de tall, de 16 A d'intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 1 ud 

13.20 Interruptor automátic magnetotérmic,  6 kA de poder 
de tall, de 40 A d'intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 1 ud 

  Interruptor automátic magnetotérmic,  6 kA de poder 
de tall, de 200 A d'intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 2 ud 

13.21 Interruptor automátic magnetotérmic,  6 kA de poder 
de tall, de 250 A d'intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 1 ud 

13.22 
Tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de  6 
mm de diàmetre nominal, per a canalització 
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). 
Resistència a la compressió 320 N, resistència a 
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins a 
60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNEIX 
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 
61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

138 m 

13.23 
Tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de  32 
mm de diàmetre nominal, per a canalització 
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). 
Resistència a la compressió 320 N, resistència a 
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins a 
60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNEIX 
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 
61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

580 m 
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13.24 
Tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 90 
mm de diàmetre nominal, per a canalització 
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). 
Resistència a la compressió 320 N, resistència a 
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins a 
60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNEIX 
20324, no *propagador de la flama. Segons UNE-EN 
61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

12 m 

13.25 
Tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 160 
mm de diàmetre nominal, per a canalització 
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). 
Resistència a la compressió 320 N, resistència a 
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins a 
60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNEIX 
20324, no *propagador de la flama. Segons UNE-EN 
61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

350 m 

13.26 
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de 
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb 
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, per a circuit C5, preses de corrent de les 
cambres de bany i de cuina. Segons UNEIX 21031-3. 

43,3 m 

13.27 
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de 
coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament 
de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 
V, per a circuit C5, preses de corrent de les cambres 
de bany i de cuina. Segons UNEIX 21031-3. 

44,5 m 

13.28 
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de 
coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament 
de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 450/750 
V, per a circuit C5, preses de corrent de les cambres 
de bany i de cuina. Segons UNEIX 21031-3. 

188 m 

13.29 
Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de 
coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb 
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, per a circuit C5, preses de corrent de les 
cambres de bany i de cuina. Segons UNEIX 21031-3. 

350 m 

13.30 
Cable tetrapolar ÉS07Z1-K (AS), no propagador de la 
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 1,5 
mm² de secció, amb aïllament de compost 
termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 450/750 V. Segons UNEIX 211002. 

38 m 
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13.31 
Cable tetrapolar ÉS07Z1-K (AS), no propagador de la 
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 
mm² de secció, amb aïllament de compost 
termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 450/750 V. Segons UNEIX 211002. 

23 m 

13.32 
Cable tetrapolar ÉS07Z1-K (AS), no propagador de la 
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 
mm² de secció, amb aïllament de compost 
termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 450/750 V. Segons UNEIX 211002. 

12 m 

13.33 
Cable tetrapolar ÉS07Z1-K (AS), no propagador de la 
flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 
120+C173 mm² de secció, amb aïllament de compost 
termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió 
de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 450/750 V. Segons UNEIX 211002. 

3 m 

13.34 Canal UNEX 93 302 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beatriz Olivera Márquez                                                                                                                                   PFC  

 - 158 - 

 

CAPÍTOL 7:    

PRESSUPOST 

 

En resum el preu final de la construcció de la nau i les instal·lacions específiques 
és: 

Taula 7.1. Resum del pressupost total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Preu (€) 
Acondicionament del terreny 79380 
Fonamentació 60942,82 
Estructura metàl·lica ,tancaments, i interiors 707695,75 
Il·luminació 37736,53 
Instal·lació elèctrica 29468,63 
Aigual calenta sanitària (ACS) 111935,14 

  TOTAL PRESSUPOST 1027131,92 

  Gestió del projecte i imprevistos (1,5%) 15407 

  Benefici industrial (5,5%) 56492,2 

  Pressupost final sense IVA  1099031,17 

  Pressupost final amb IVA  (18%) 1296856,8 
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CAPÍTOL 8: 

BIBLIOGRAFIA 

8.1. Referències de text 
 

- CypeCad, manual del usuario; Versió 2007.1.d.; Cype ingenieros 

- Reyes Rodriguez, Antonio Manuel, cype 2008: calculo de estructuras 
metalicas con nuevo Metal 3D (manual imprescindible) ed. ANAYA 
multimedia, 2008. 

- VV.AA., autocad 2007 (manuales avanzados) (incluye cd-rom)  
ed. anaya multimedia, 2006. 

- VV.AA., nte  ministerio de fomento, 1992 

- Argüelles Alvarez, Ramon, la estructura metalica hoy (t.1a, t.1b, t.2 y t.2 
planos ) autor-editor, 1973. 

- J.A. Ramirez, Llibre d’Oficina Tècnica de l’ Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona.. 

- V.V.A.A.,Código TécniCO de la Edificación; Edició març de 2.009. 

 

8.2. Referències electròniques 
 

- http://articulos.infojardin.com/  

- http://domotica-online.com 

- http://e-construir.com 

- http://edison.upc.edu/ 

- http://es.saint-gobain-glass.com/ 



Beatriz Olivera Márquez                                                                                                                                   PFC  

 - 160 - 

- http://jl-alvarez.blogspot.com/2009/09/consumo-de-un-pc.html 

- http://ocw.upm.es/ 

- http://patentados.com/  

- http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/ripda/pdfs/  

- http://upccommons.upc.edu 

- http://www.adoos.es 

- http://www.arquinauta.com 

- http://www.arquitectuba.com.ar 

- http://www.cade.es/ 

- http://www.ciatesa.es/ 

- http://www.climacity.com/ 

- http://www.climaveneta.it 

- http://www.dimensioncad.com 

- http://www.electricidadbasica.net/ 

- http://www.euetib.upc.edu 

- http://www.ffii.nova.es 

- http://www.filtragua.com/html/ 

- http://www.forodepiscinas.com/  

- http://www.foro-industrial.com 

- http://www.geoteknia.com/ 

- http://www.ingesur.com/ 

- http://www.iparline.com/ 

- http://www.legrand.es/ 

- http://www.leisis.com/ 

- http://www.lymingenierik.com/ 

- http://www.mantenimiento-solar.com/ 

- http://www.maquinariadehosteleriaonline.com/ 

- http://www.masquepiscinas.es/  

- http://www.mecalux.es/ 

- http://www.meteo.cat/servmet/ 

- http://www.ocasionsmet.com 

- http://www.ormazabal.es/ 

- http://www.panelsandwich.org/ 

- http://www.permar.com 

- http://www.piscinas-natacion.com/  

- http://www.piscinas.com/  



 Càlcul estructura i instal·lacions específiques d’una piscina municipal 

 - 161 - 

- http://www.portalbloques.com 

- http://www.saeco-iberica.com/ 

- http://www.sedical.com 

- http://www.softcatalà.com 

- http://www.soloarquitectura.com 

- http://www.soloingeniera.net 

- http://www.solomantenimiento.com/  

- http://www.solarenergy.ch/ 

- http://www.solarweb.net/ 

- http://www.solerpalau.es/ 

- http://www.sonnenkraft.es/ 

- http://www.servoclima.com/ 

- http://www.tecnicaindustrial.es/ 

- http://www.wallroof.com/ 

- http://www.wikipedia.es 

- http://www.wordreference.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


