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Resum 

Aquest projecte final de carrera estudia l’adequació del Club Marítim 

Torredembarra, una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública que 

centra la seva activitat en la pràctica i l’ensenyament de l’esport de la vela lleugera.  

L’estudi es realitza en tres fases: primer s’analitza la normativa que permet que les 

instal·lacions del Club puguin continuar a la localització actual, en segon lloc, es fa 

una recopilació de dades per fer una descripció de la situació actual i, després, es fa 

un predimensionament de les actuacions a dur a terme per l’adequació del Club 

Marítim Torredembarra a la normativa actual. L’objectiu del projecte és establir un 

punt de partida per tal que l’administració pública concedeixi de nou la concessió 

d’utilització de l’espai públic marítim-terrestre que actualment ocupa el Club Marítim 

Torredembarra. 

En primer lloc, l’estudi fa una anàlisi de la normativa actual relacionada amb 

l’ocupació d’espai de domini públic marítim-terrestre. La imatge de la situació actual 

es completa amb l’estudi de dades històriques del Club Marítim Torredembarra, que 

aporta informació valuosa sobre els antecedents que han dut al Club Marítim 

Torredembarra a la situació actual. 

En una segona part, l’estudi es centra a analitzar l’entorn del Club Marítim 

Torredembarra i l’estat actual de les instal·lacions per tal de poder fer una proposta 

de millora i adaptació a la normativa vigent. 

El projecte acaba amb un predimensionament de les instal·lacions del Club per 

tal de d’adequar-les a la normativa actual. Tot plegat és una proposta de millora del 

Club Marítim Torredembarra. 
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1. Glossari 

CMT:  Club Marítim Torredembarra 

FCV: Federació Catalana de Vela 

RFEV:  Reial Federació Espanyola de Vela (“Real Federación Española de 

Vela”) 

ADIPAV:  Associació Esportiva de Propietaris de Patins a Vela (“Asociación 

Deportiva Internacional de Propietarios de Patines a Vela”) 

REBT:  Reglament Electrotècnic de baixa tensió 

MOPU: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

O.M. :  Orden ministerial 

CTE:  Codi Tècnic d’Edificació 

Abreviatures superfícies estat actual edifici principal- planta baixa 

V:  Vestíbul 

SS:   Sala Social 

M1:  Menjador 1 

CA:  Cafeteria 

C:  Cuina 

MA:  Magatzem 

V1:  Vestidor1 

V2:  Vestidor2 

P:  Passadís 

B1:  Bany1 
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B2: Bany2 

M2: Menjador2 

M3: Menjador3 

PO1: Porxo1 

PO2: Porxo2 

Abreviatures superfícies estat actual edifici principal – planta primera 

DI: Distribuïdor 

B1: Bany 1 

B2: Bany 2 

SR: Sala de reunions 

Abreviatures superfícies estat actual nau – planta baixa  

M: Magatzem Embarcacions 

T1: Taller 1 

T2: Taller 2 

EX: Espai cedit per a ús extern 

TQ: Taquilles Socis 

A: Aula Escola de Vela 

Abreviatures superfícies estat actual nau– planta altell 

R: Recepció 

AD: Administració 

D: Despatx 
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Abreviatures superfícies proposta reforma edifici principal- planta baixa 

V: Vestíbul 

AD: Administració 

M: Menjador 

C: Cafeteria 

O: Office 

MA: Magatzem 

A1: Aula1 

A2: Aula2 

PB: Passadís 

D: Despatx 

B1: Bany 1 

B2: Bany 2 

B3: Bany 3 

T: Traster 

Abreviatures superfícies proposta reforma edifici principal- planta primera 

DI: Distribuïdor 

B1: Bany 1 

B2: Bany 2 

SR: Sala de reunions 
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Abreviatures superfícies proposta reforma nau – planta baixa  

V: Vestíbul 

VI1: Vestíbul  1 

C1: vestidor 1 

S1: dutxes 

B1: Bany 1 

VI2: Vestíbul  2 

V2: Vestidor 2 

D2: Dutxes 2 

B2: Bany 2 

VI3: Vestíbul  3 

M: Magatzem d'embarcacions 

T1: Taller 1 

T2: Taller 2 

Ex: Espai cedit per ús extern 
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2. Prefaci 

Aquest projecte neix degut a que sóc soci del Club Marítim Torredembarra (CMT) 

des dels set anys. Després de més de quinze anys practicant l’esport de la vela 

lleugera i concretament navegant en patí a vela, vaig formar part de la Junta 

Directiva del club.  

Un cop dins la Junta directiva del Club Marítim Torredembarra vaig adonar-me 

d’un problema vital per que el Club Marítim pogués seguir existint dins la vila de 

Torredembarra tal i com és avui en dia. El problema és que Costes de Tarragona va 

notificar per escrit que la concessió de l’espai públic que ocupen les instal·lacions de 

l’entitat quedava poc per a que vencés i per tant, s’havien d’enderrocar. 

El Club Marítim Torredembarra és una de les entitats que focalitzen l’esport de la 

vela més importants de Catalunya i alhora és un accés al mar per a tots els habitants 

i turistes de la vila de Torredembarra. Aquesta entitat no pot desaparèixer ja que tots 

els coneixements sobre el mar i la navegació que tinc es deuen al meu vincle amb el 

Club, i de la mateixa forma en un futur altres persones podran accedir a aquests 

coneixements gràcies a aquesta entitat. 

Així doncs per tal de retornar al Club Marítim Torredembarra tot el que m’ha 

aportat, dedico el meu Projecte Final de carrera a poder ajudar renovar la concessió 

del Club per tal de que altres persones puguin gaudir d’un espai on aprendre nocions 

nàutiques, navegar en Patí a Vela i gaudir de les fabuloses platges de Torredembarra. 
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3. Introducció 

El Club Marítim Torredembarra és una entitat esportiva de caràcter social, sense 

ànim de lucre, constituïda l’any 1969. L’objecte i activitats principals d’aquest club 

són l’ensenyament, el foment, desenvolupament i la pràctica continuada de la vela 

lleugera, fonamentalment la modalitat de Patí de Vela i Patí de Vela Júnior. Aquest 

tipus de modalitat de vela només es pot realitzar des de la platja, per això és un dels 

anomenats popularment Clubs de Platja. 

 Objectius del projecte 

Tal i com la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya requereix per a la 

sol·licitud d’una concessió d’ús, l’objectiu fonamental del projecte és aportar un 

avantprojecte o projecte bàsic que ha d’incloure; 

- Memòria justificativa i descriptiva amb les dades més significatives per a un 

anàlisi de la situació actual, junt amb una proposta de millora. 

El projecte haurà d’exposar que compleix la Llei de Costes i de normes generals i 

específiques que es dictin per al seu desenvolupament i aplicació. 

- Estudi bàsic de dinàmica litoral que comprendrà, com a mínim l’evolució de la 

línia de costa, tant anterior com previsible. 

- Plànols; de situació, a escala no inferior a 1/5.000, representació amb detall i a 

escala suficient les instal·lacions i obres projectades que inclourà la superfície a 

ocupar o utilitzar en el domini públic marítim-terrestre. 

- Informació fotogràfica de la zona. 

 Abast 

Tot i que aquest estudi, i part d’aquest, pugui ser aplicable a altres clubs de la costa 

Catalana, aquest estudi es centra exclusivament en el projecte que el Club Marítim 

Torredembarra ha de preparar per a l’administració. Així mateix, la proposta de 

millora es centra exclusivament en la reassignació dels espais i el predimensionat de 

les xarxes de servei. 
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4. Marc legal i normatiu 

En primer lloc, cal situar l’espai que actualment ocupa el Club Marítim 

Torredembarra dins el marc legal actual. 

La constitució Espanyola defineix [7] els béns de domini públic com: 

Artículo 132 Constitución Española: 

[...] 

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-

terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 

continental. 

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y 

conservación. 

[...] 

Per tant, segons la constitució Espanyola, les platges i l’espai marítim-terrestre són 

patrimoni de l’Estat regulat per la Llei de patrimoni de les administracions públiques. 

La llei específica que regula els béns de domini públic marítim-terrestre és la llei de 

costes (Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas).  

 Llei de Costes. (Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas) 

La llei de Costes aprovada per les Corts Generals el 28 de juliol de 1988 [4] ve a 

complir el mandat exprés de la Constitució que en l’article 132.2 declara que són 

béns de domini públic estatal els que determini la Llei i, en tot cas, la zona Marítim-

terrestre, les platges, el mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la 

plataforma continental. 

L’objectiu principal d’aquesta llei és la determinació, protecció, utilització i policia 

del domini públic marítim-terrestre i especialment la ribera del mar. 

L’actuació administrativa sobre el domini públic marítim-terrestre persegueix 

diferents fins. Primerament determinar el domini públic marítim-terrestre i assegurar la 

seva integritat i adequada conservació, garantir l’ús públic del mar, de la seva ribera 

i de la resta de domini públic degudament justificats i finalment aconseguir i mantenir 

un adequat nivell de qualitat de les aigües i de la ribera del mar. 
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En el cas d’estudi d’aquest projecte aquesta llei és molt important ja que com es 

pot veure a la Figura 1 la totalitat del Club Marítim Torredembarra és de domini públic 

marítim-terrestre. 

  

Figura 1: Domini Públic Marítim Terrestre, Font: [9] 

La llei de costes està desenvolupada per el Real Decret 876/2014, de 10 d’octubre, 

pel qual s’aprova el Reglament General de Costes. [11], i per tant també s’haurà de 

tenir en compte durant l’execució d’aquest projecte. 

El principals punts a tenir en compte de la Llei de costes i del Reglament general 

per al desenvolupament i execució de la Llei de Costes es troben al Capítol V 

(Concesiones) del Títol III (Utilización del dominio público marítimo-terrestre) de la Llei 

de Costes. 

Un exemple és l’article 64.1 que obliga al CMT a tenir una concessió per a l’ús de 

les instal·lacions actuals. 

Artículo 64.1 de la Ley de Costas. 

1. Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones 

no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado. 

[...] 

I l’article 73 que comenta qui aprovarà els plecs de condicions per tal de sol·licitar 

una concessió. 

Artículo 73 de la Ley de Costas 

La Administración competente aprobará pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de 

concesiones y autorizaciones. 

[...] 
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Punts d’interès del capítol V del reglament de la llei de Costes. 

CAPÍTULO V 

Concesiones 

Artículo 131. Ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre sujeta a concesión 

administrativa. 

1. Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras e instalaciones 

no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración General del Estado. 

[...] 

3. [...]La de otorgamiento de concesiones en el dominio público adscrito a una comunidad autónoma 

corresponderá a ésta. 

[...] 

Artículo 135. Duración de la concesión. 

[...] 

2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente. En ningún caso estos plazos podrán 

exceder de setenta y cinco años. 

[...] 

 Llei de patrimoni de les administracions públiques. 

(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas) 

La Llei de patrimoni de les administracions públiques [5] té com a objectiu principal 

establir les bases del règim patrimonial de les Administracions públiques, i regular, de 

conformitat amb el que l’article 132 de la Constitució marca, l’administració, defensa 

i conservació del Patrimoni de l’Estat. 

Per tant aquesta llei també s’haurà de tenir en compte a l’hora de fer aquest 

projecte. 

Els punts principals a considerar són els que es troben dins la secció 4a 

(Autorizaciones y concesiones demaniales) dins del Capítol I (Utilización de los bienes 

y derechos de domínio público) del Títol IV (Uso y explotación de los bienes y 

derechos) 

L’article més interessant és, 

Artículo 93. Concesiones demaniales. 

1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de 

concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en 

el artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, 

o en otros supuestos establecidos en las leyes. 

[...] 
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I l’article 137.4, concretament l’apartat b que és el que afecta al CMT. 

Artículo 137.4 

[...] 

4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: 

[...] 

b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una 

iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. 

[...] 

 Estatut de Catalunya (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 

julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña.) 

L’Administració competent d’aprovar els plecs de condicions par a l’atorgament 

de concessions és la Generalitat de Catalunya en virtut del que es preveu a l’article 

149 del vigent Estatut de Catalunya aprovat el 2006  [6]. 

 

ARTICLE 149. Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i urbanisme. 

1. Correspon a la Generalitat en matèria d’ordenació del territori i del paisatge la competència exclusiva, 

que inclou en tot cas: 

a) L’establiment de les directrius d’ordenació i gestió del territori, del paisatge i de les actuacions que hi 

incideixen. 

[...] 

3. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ordenació del litoral, respectant el règim general del domini 

públic, la competència exclusiva, que inclou en tot cas: 

a) L’establiment i la regulació dels plans territorials d’ordenació i ús del litoral i de les platges, i també la 

regulació del procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments i plans. 

b) La gestió dels títols d’ocupació i ús del domini públic marítim-terrestre, especialment l’atorgament 

d’autoritzacions i concessions i, en tot cas, les concessions d’obres fixes a la mar, respectant les excepcions 

que es puguin establir per motius mediambientals en les aigües costaneres interiors i de transició. 

[...] 

 

 

 

 



Projecte d’Adequació del Club Marítim Torredembarra Pàg. 19 

 

5. Antecedents 

Les instal·lacions del Club Marítim Torredembarra van ser legalitzades per l’Ordre 

Ministerial del 10 de setembre de 1982 atorgant una concessió per 25 anys. 

Posteriorment per acord del consell de ministres, a instància del Consell Superior de 

d’Esports es reconeix al Club Marítim Torredembarra com a “ASOCIACIÓN DE 

UTILIDAD PÚBLICA”. 

Durant aquest període de temps, el Club Marítim Torredembarra ha desenvolupat 

les seves activitats de forma correcta, portant una gestió transparent i complint en tot 

moment amb les obligacions que implica la concessió. 

El desembre de 2005 es van reunir el President del Club Marítim de Torredembarra 

i dos membres de la Junta directiva amb el Sr. Jordi Galofré, Cap del Servei Provincial 

de Costas de Tarragona. Consultat amb el Sr. Galofré sobre la data exacta de la 

finalització de la concessió manifesta que no serà abans de la data de notificació 

del MOPU: 17 de setembre de 1983, o sigui que els 25 anys de concessió acabarien 

el 17 de setembre de 2008. 

CRONOLOGIA: 

- 1968 , juny, Constitució i nomenament de Junta Gestora. 

- 1969,  Legalització i establiment a la platja de la Paella de Torredembarra 

- 1977, Aprovació pel Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) del “Plan 

de ordenación de la Playa de Torredembarra”. Orden del 04-03-1977, que 

destina una àrea litoral com a Base Nàutica 

- 1982, 10 de setembre, Ordre ministerial (O.M.) atorgant concessió per 25 anys 

per la construcció i utilització d’una Base Nàutica al CMT Aquest document 

duu segell del registre de sortida a data 17 de setembre de 1983. 

- 2001, 30 de març: Acord del Consejo de Ministros, a instància del Consejo 

Superior de Deportes pel que es reconeix al CMT com a “ASOCIACIÓN DE 

UTILIDAD PÚBLICA”. 

- 2005 desembre. Reunió del President del CMT i dos membres de la Junta 

directiva amb el Sr. Galofré, Cap de servei Provincial de Costas de Tarragona. 
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Consultat el Sr. Galofré sobre la data exacta de la finalització de la concessió, 

manifesta que mai serà abans de la data de notificació de la MOPU: 17-09-

1983, o sigui que els 25 anys de concessió finalitzarien el 17 de setembre de 

2008. 

- 2007 gener. L’alcalde de Torredembarra, el president de la federació 

Espanyola de Bela, el President del CMT i el President de l’Adipav, a petició del 

Secretario General del Deporte, St. Lisavetsky, s’entrevisten a Madrid amb el 

Director General de Costas, per tractar de la continuïtat del CMT. EL Director 

manifesta que elaborarà una normativa unificada per aquests temes i que la 

Delegació Territorial es posarà en contacte amb el CMT per adequar les 

instal·lacions i els criteris de funcionament a fi d’atorgar una nova concessió. El 

CMT mai ha estat convocat per aquesta normativa. 

- 2007, 13 de setembre (Registre d’entrada al CMT) Escrit Del servei Provincial de 

Costat, signat el citat Sr. Galofré, en el que comunica la finalització de la 

concessió en data 19 d’octubre de 2007 (acta de replanteig de 18-10-1982) I 

d’acord amb aquesta data, dóna 10 dies per construir un dipòsit de 44.000€ 

per respondre a les despeses d’enderrocament de les instal·lacions, amb avís 

de sancions en cas de no construir el dipòsit en els 10 dies assenyalats també 

fixa el termini per finalitzar l’enderrocament en sis mesos a comptar del 20 

d’octubre de 2007. 

- 2007, 13 de setembre: Signatura d’acord de la Comissió Mixta de 

Transferències, amb efectivitat l’1 de novembre de 2007, pel que es traspassen 

a la Generalitat totes les competències que afecten a les concessions com la 

del CMT. 

- 2007, 26 de setembre: Presentació de “Recurso de Alzada” davant la Direcció 

General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, contra l’ofici citat així com 

un “Recurso de Suspensión” contra l’ordre d’enderrocament. 

- 2007, 26 de setembre: S’entrega el Certificat del Port Torredembarra S.A. 

acreditatiu de la titularitat de 1000 accions per part del CMT, accions que 

s’ofereixen per garantir el dipòsit sol·licitat de 44.000 €. 

- 2007, setembre 28: Presentat un escrit d’empara a la Conselleria Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. 
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- 2007, octubre. Nova reunió amb el Sr. Galofré i el Sr. Ramón Torras de la 

Delegació Provincial de Costas en la que manifesten que encara que les 

competències hagin estat traspassades a la Generalitat, ells sempre tindran 

l’última paraula (El ministeri). Referent a la data de finalització de la concessió. 

El Sr. Galofré diu no recordar res del que es va dir en el transcurs de la reunió de 

finals de 2005. 

- 2007, 23 d’octubre, a la tornada d’un viatge de Madrid, per mantenir 

converses amb la Ministra de medi Ambient, Sra. Narbona, d’altres temes i 

també del CMT, l’alcalde de Torredembarra Sr. Manel Jiménez, manifesta que 

ha salvat la continuïtat del CMT amb la promesa del Ministeri de no executar 

cap acció per l’enderrocament. 

- 2007, octubre. Durant el mes es produeixen converses telefòniques entre el 

President del CMT i el Sr. Oriol Balaguer, Director General de Ports de la 

Generalitat, que tranquil·litza els ànims dient estar buscant una solució per la 

continuïtat, no solament del CMT sinó també per tots els Clubs de platja que es 

troben en circumstàncies semblants. 

- 2007, novembre: Durant el Saló nàutic de Barcelona, en una conferència-

debat convocada pel Sr. Balaguer, en presència del President de la Federació 

Catalana de Vela Sr. Segimon Obradors, i els clubs implicats amb qüestions de 

competències traspassades a la Generalitat el Sr. Balaguer es va comprometre 

a debatre un per un amb els clubs. En el cas del CMT, el seu compromís formal 

va ser: En un termini d’un mes enviar un escrit per neutralitzar l’ordre 

d’enderrocament i concedir una demora d’un o dos anys, a fi d’establir les 

condicions per atorgar una nova concessió. 

- 3 de març de 2008. El CMT rep un escrit del Servei Provincial de Costes de 

Tarragona, reclamant el pagament del cànon d’ocupació del primer semestre 

(fer efectiu) i recordar que el CMT no ha complert l’ordre d’enderrocament. 

- 16 de març de 2008. Presentat un escrit d’empara davant la Conselleria de 

Política Territorial i bres de la Generalitat, comunicant no haver rebut cap 

notificació de la Direcció General de Ports i informant d’haver rebut un escrit 

del “Servicio Provincial de Costas” insistint en l’enderrocament i reclamant 

l’abonament del cànon d’ocupació. 
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- 24 de juliol de 2008. Escrit de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, 

autoritzant al CMT la utilització de les instal·lacions existents des del dia 18 de 

setembre de 2008 dins que l’Administració resolgui sobre l’atorgament d’una 

nova concessió i coincidint un termini de 10 dies per presentar els Estatuts, 

Composició de la Junta Directiva, Reglament de Règim Intern, tarifes i quotes 

de serveis complementaris. 

- 31 de juliol de 2008. Es fa lliurament de la documentació sol·licitada en l’apartat 

anterior. 

- 7 de gener de 2009. Es rep un escrit de la Direcció General de Ports, sol·licitant 

la presentació de documents a fi de demanar l’atorgament d’una nova 

concessió. 

 

 

Figura 2: Cronologia 

La situació actual és la d’una pròrroga indefinida fins que s’atorgui la nova 

concessió, prèvia entrega de la documentació pertinent. 

 

 

 

 

 

 

Accions del club 

Accions de l’administració 

Reunions/trobades entre club i administració 
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6. La vila de Torredembarra 

Torredembarra es troba en un punt privilegiat de Catalunya, a 12 km de Tarragona 

i a 80km de Barcelona i proper a molts punts d’interès turístic de la Costa Daurada. 

  
Figura 3: El tarragonès, Font: Viquipèdia Figura 4: Torredembarra, Font: Viquipèdia 

Torredembarra és una localitat que l’any 2013 contava amb una població de 

15.354 habitants durant l’hivern i de 60.000 [1] habitants a l’estiu. Aquesta diferència 

és degut al caràcter turístic del litoral català i en general de tota la costa 

mediterrània. El fet que Torredembarra tingui la població més gran del nord del 

Tarragonès ha afavorit que sigui el nucli d'una Àrea Bàsica Territorial que inclou a 10 

municipis propers, entre d'altres Creixell i Roda de Berà (Pla territorial general de 

Catalunya). 

 

 
 

Nucli Urbà 
 

Urbanització 
 

Càmping  
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Figura 5: Superfície del sòl ocupada. Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICC [8] 

La població va ser força estable fins a l’arribada del turisme a la segona meitat del 

s.XX que va comportar un augment significatiu de les construcció a les afores de la 

ciutat, en urbanitzacions de tipus residencial (sobretot segones residències de 

barcelonins) amb gran presència de torres i xalets i l’aparició dels primers càmpings i 

hotels de la zona. 

Fins a l’arribada del turisme la principal activitat econòmica era la pesca i 

l’agricultura, però a partir dels anys seixanta el turisme va comportar un canvi radical 

al sector terciari. Així doncs, avui en dia l’activitat econòmica principal a la vila de 

Torredembarra és el turisme. El PIB  per habitant és de 20,8 milers d’euros que 

correspon a 75,2 punts (Catalunya=100). 

Torredembarra es troba dins del corredor del mediterrani, fet que la fa estar molt 

ben comunicada a través de la xarxa viària (AP-7 i A-7), a més a més de la línia de 

ferrocarril, que està considerada com a estació de primer ordre en el Pla de transport 

de viatgers de Catalunya 2008-2012 amb una mobilitat superior als 100.000 usuaris 

anuals [2]. 
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7. El club 

 Dades administratives de l’entitat del Club Marítim 

Les dades administratives del CMT són les següents: 

NIF G43036318 

Nom fiscal de l'empresa CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA 

Adreça Passeig Colom s/n 

Codi Postal 43830 

Municipi Torredembarra 

Adreça electrònica club@cmtorredembarra.net  

Telèfon 977 64 08 10 

Representant legal Sr. Agustín Herrero (President) 

Representant tècnic Sr. Marc Collado 

 Situació 

El club Marítim Torredembarra es troba ubicat a l’extrem sud-oriental del terme 

municipal de Torredembarra, dins del context de l’àmbit de la zona de platges a 

tocar de la línia de mar. Les instal·lacions es troben al final de la platja del Barri Marítim 

i a tocar de l’inici de la platja dels muntanyans. 

 

Figura 6: Situació Font: [8] 

Club Marítim  

Torredembarra 

mailto:club@cmtorredembarra.net


Pàg. 26  Memòria 

 

 Entorn social-econòmic 

La massa social actual és de 352 persones, de les quals 74 tenen llicència 

federativa de competició per poder actuar i competir en regates. El club organitza 

anualment diverses regates oficials a les quals participen tant regatistes del propi club 

com d’altres clubs. 

Segons la base de dades del CMT un 70% dels socis són homes mentre que el 30% 

restant són dones, cal remarcar que poc a poc aquest percentatge es va igualant, 

cal tenir en compte que en el cas de matrimonis només cal que un dels membres 

sigui el soci o la sòcia, ja que la parella pot gaudir dels serveis del club com a 

acompanyant però no té el títol de soci/a de ple dret. 

 
Gràfic 1: Percentatge homes/dones. Font: Elaboració propia a partir de base de dades del CMT 

(agost 2013) 

Cal destacar també, que de tots els socis del Club, un 53% té entre 41 i 55 anys i 

només un 12% té menys de 25 anys. 

 
Gràfic 2: Percentatge d'edats. Font: Elaboració propia a partir de base de dades del CMT (agost de 

2013) 
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 Tipus d’entitat 

El Club Marítim Torredembarra és una associació esportiva sense ànim de lucre 

declarada associació d’utilitat pública pel Consell de Ministres el 30 de març de 2001. 

Tots els serveis oferts pel club estan directament relacionats amb la pràctica d’esports 

relacionats amb el mar i, per aquest motiu, el Club Marítim Torredembarra forma part 

de la Federació Catalana i Espanyola de Vela, de l’Escola Catalana de Vela, de la 

Federació Catalana i Espanyola de Motonàutica i a la federació Catalana de Rem, 

entre d’altres. 

Segons l’article 3 dels estatus del Club Marítim Torredembarra [3]: 

El CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA, té com a objectiu el foment i la pràctica dels 

esports marítims. 

Són fins de l’associació entre d’altres: 

1. Fer realitat el dret social de tot ciutadà/na a desenvolupar i exercitar les 

seves facultats físiques, intel·lectuals i morals, mitjançant en fàcil accés a l’activitat 

esportiva. 

2. Impulsar el coneixement i la pràctica de l’esport d’infants i joves com a 

funció social que contribueix al desenvolupament complet i harmònic de l’ésser 

humà, fent possible la seva formació integral. 

3. Fomentar especialment la pràctica de l’esport de les persones disminuïdes. 

4. Vetllar per la formació i el desenvolupament personal i professional dels 

monitors/es i educadors/es que col·laboren en les activitats de l’associació. 

5. Assegurar que l’educació es realitzi sense discriminacions de cap mena i 

tenir especial atenció per aquells alumnes que es troben en situació marginal, 

problemàtica social i/o familiar o qualsevol tipus de deficiència. 

6. Afavorir mitjançant la pràctica esportiva marítima una millor qualitat de vida 

i més benestar social dels homes i dones. 

7. Augmentar el grau de sensibilització i consciència ciutadana, l’entorn, la 

importància de l’esport i oferir serveis relacionats amb aquesta finalitat. 

8. Sensibilitzar la societat a l’entorn natural i proporcionar educació 

mediambiental, i en aquest sentit, potenciar i dinamitzar programes i recursos per 

fer efectiva aquesta tasca. 

9. Promoure i difondre l’esport marítim català en els àmbits estatals i 

internacional. 
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10. Participar i col·laborar amb les entitats públiques o provades amb funcions 

pròpies en el camp de l’esport, per a l’assoliment d’aquests objectius. 

11. Relacionar entre si els seus associats/des. 

12. Facilitar i promoure la formació dels seus associats/des. 

 Principals activitats del Club 

La principal activitat nàutica del Club Marítim Torredembarra és la pràctica de la 

vela, tot i que ocasionalment també hi ha activitats relacionades amb la 

motonàutica, la pesca, el rem i la natació, entre d’altres. Així doncs l’activitat nàutica 

principal al Club es pot dividir en docència de la vela i regates de vela lleugera. 

Des de l’any 1985, data que s’inaugura la seu actual del CMT, s’han celebrat 

anualment una mitjana de 24 competicions de vela amb una participació d’uns 500 

inscrits.  

D’entre tots els esdeveniments esportius organitzats pel CMT cal destacar els 

següents: 

- Imperial Tarraco de Creuer (Puntuable pel campionat de Catalunya) des de 

l’any 1996 fins avui. 

- Setmana Catalana de Vela, Gran Premi de la Generalitat de Catalunya, 2005, 

2006, 2007. 

- International ADIPAV Cup 2008 

- Copa d’Europa de Patí a Vela. 2006, 2012 

- Copa d’Espanya de Patí a Vela els anys 1993, 2002, 2013 

- Campionat d’Espanya de Patí a Vela, 2010 

- Campionat de Catalunya de Patí a Vela 2009 

- Campionat de Catalunya per equips de Patí a Vela, 2011 

- Campionat de Catalunya d’Optimist l’any 1991 i 2014 

- Campionat de Catalunya de Catalarà l’any 2004 

El CMT amb el seu personal i medis també organitza altres activitats esportives tal 

com:  

- Regata de l’Associació de Rem de “Baix a Mar” 

- Competicions de Natació a mar obert de la Unión Deportiva Torredembarra. 

- Concursos de pesca Esportiva 
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El CMT  també participa en l’organització de regates dels diferents Club veïns, tals 

com:  

- Real Club Nàutic de Tarragona 

- Club Nàutic de Comarruga 

- Club Nàutic Creixell 

- Club Nàutic Vilanova 

- Club Nàutic de Cambrils 

- Club Nàutic de Salou 

- Club de Vela de Platja Llarga 

- Club Marítim Altafulla 

Pel que fa a la docència de la vela és molt diferent depenent de la temporada, 

així doncs es pot dividir en temporada d’estiu (juliol i agost), temporada escolar (de 

setembre a mitjans de novembre i d’abril a juny) i temporada d’hivern (de novembre 

a març). 

- Temporada d’estiu: Durant la temporada d’estiu és quan hi ha més afluència 

d’alumnes a l’escola de vela del Club. Tot i que el perfil més popular d’alumne 

és un nen/a de 8 a 12 anys. Els alumnes poden ser nens o nenes a partir de 7 

anys fins a adults de més de 60. 

- Temporada escolar: El Club Marítim Torredembarra ensenya a navegar als 

alumnes de les escoles de primària de Torredembarra, fent cursos a nens de 3r, 

4t, 5è i 6è durant els mesos del curs escolar que la meteorologia ho permet, és 

a dir, de setembre a mitjans de novembre i d’abril a juny 

- Temporada d’hivern: Durant els mesos d’hivern l’activitat pedagògica es 

redueix dràsticament ja que el temps no permet la pràctica d’esporta nàutica 

de forma regular. 

En total, en un estiu es poden fer cursos setmanals a més de 400 alumnes, tot i que 

el club té els recursos suficients per absorbir-ne alguns més.  

El Club també compta amb un equip de regates on nens/es i nois/es d’entre 7 i 20 

anys entrenen més de dos caps de setmanes al mes durant tot l’any en les modalitats 

d’Optimist, Europe i Patí JR. L’objectiu de l’equip de regates és entrenar per participar 

les principals competicions a nivell territorial, estatal, europeu i mundial. 
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Les principals classes d’embarcacions de vela lleugera que s’utilitzen són: 

 
Figura 7: El Raquero. Font: Arxiu fotogràfic CMT 

 
Figura 8: L'Optimist. Font: Arxiu fotogràfic CMT 

 

Figura 9 Làser Pico. Font: Arxiu fotogràfic CMT 

 

Figura 10: Patí de Vela Jr. Font: Arxiu fotogràfic CMT 

 
Figura 11: Windsurf. Font: Arxiu fotogràfic CMT 

 

Figura 12: Patí de Vela Sr. Font: Arxiu fotogràfic CMT 
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L’horari d’obertura de les instal·lacions varia, també, segons la temporada. Així 

doncs l’horari és el següent. 

 De maig a octubre De novembre a abril 

Serveis del CMT (excepte 

bar/restaurant). 

de dilluns a diumenge 

de 8:00 a 21:00 

de dilluns a diumenge 

de 8:00 a 16:00 

Bar del CMT 
de dilluns a diumenge 

de 10:00 a 2:00 

Laborals: 10:00-17:00 

Festius: 10:00-2:00 

Taula 1: Horari d'obertura del CMT, Font: Elaboració pròpia 

 Hidrologia i hidrografia associada 

L’àmbit del Club Marítim de Torredembarra no es troba afectat directament pel 

pas de cap curs fluvial d’importància. No obstant, sí que cal destacar la presència 

d’una rasa de desguàs d’aigües pluvials situada al límit occidental de les instal·lacions 

del CMT. 

 
Figura 13: Rasa al Oest del Club. Font: Arxiu fotogràfic del CMT 

La gestió, neteja i manteniment d’aquesta rasa corre a càrrec de l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest torrent que ha estat canalitzat en el seu tram final 

i, com és habitual, les aigües estancades es troben amb un alt contingut de residus. 

Tot i així, a vegades es poden observar exemplars d'ànec coll-verd, cuereta blanca 

o fins i tot de granota verda. 

Tot l’àmbit del Club Marítim de Torredembarra està inclòs dins de la delimitació 

geogràfica de la conca hidrogràfica de les Rieres de Torredembarra- Calafell [12]. 
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 Topografia 

Donada la proximitat imminent amb el mar la parcel·la on es troba el club Marítim 

es caracteritza per presentar un relleu completament pla amb altituds que oscil·len 

entre els 1,04 i 2,14 metres sobre el nivell del mar [8]. 

 

Figura 14: Plànol topogràfic, altura respecte al nivell del mar. Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICC [8] 

 

 

 

 

 

NSP: 2,14m 

NSP:  1,04m 
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8. Estat actual de les instal·lacions 

 Descripció de les instal·lacions 

Les instal·lacions es troben en un àmbit que limita al nord-est amb el pont de Clarà, 

al sud-oest amb la rasa de pluvials, al sud-est amb la línia de mar i al nord-oest amb 

l’Avinguda Francesc Macià. Ocupa una superfície de 12.917,97 m2 amb un perímetre 

de 517,32m. 

Té una doble entrada al recinte: 

- Per l’Avinguda Francesc Macià 

- Per la platja 

 

Figura 15 Accessos. Font: Elaboració a partir de l’ICC [8] i arxiu fotogràfic del CMT 
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 Usos actuals de les instal·lacions 

El Club Marítim Torredembarra està constituït per dos edificis independents, l’edifici 

principal i la nau d’emmagatzematge. 

L’edifici principal conté els banys i vestuaris, la cafeteria/restaurant, terrassa i una 

sala polivalent. La nau s’utilitza per emmagatzemar embarcacions tot i que a al 

planta altell hi ha les oficines del CMT. 

L’àmbit ocupat pel Club Marítim Torredembarra està format pels següents espais: 

Taula 2: Espais de l'àmbit ocupat pel 

CMT 
 

Figura 16 Distribució espais. Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 17. Vista aèria del CMT. Font: Arxiu fotogràfic del CMT 
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ZONA SUPERFÍCIE OCUPADA 

  m2 % 

Edifici Principal 422,5 3,4  

Nau 1.313,3 10,5 

Zona de varada hibernal 1 1.904,3 15,3 

Zona de varada hibernal 2 2.376,5 19,1 

Zona d'embarcacions sobre remolc 1.321,2 10,5 

Zona de varada de temporada 5.131,8 41,2 

TOTAL 12.469,6 100 

L’edifici principal està compost per una planta baixa i planta primera amb un total 

de 515,55m2 construïts i una alçada màxima de 6,60m. 

La planta baixa es troba elevada sobre el terreny per tal de poder-la protegir de 

les humitats de la platja i té un total de 422,50m2 construïts. Consta d’un vestíbul, una 

sala social, menjador, cafeteria, cuina, magatzem, 2 vestidors i 2 banys; distribuïts de 

la següent forma: s’accedeix al vestíbul on s’hi troba l’escala d’accés a la primera 

planta, al menjador i als banys amb vestidors, des d’aquest vestíbul es pot arribar a la 

sortida a la terrassa. 

A la planta primera s’hi accedeix per una escala des del vestíbul de la planta 

baixa, té un total de 93,05m2 construïts i consta de 2 banys i una sala polivalent. 

A la part posterior esquerra del solar que ocupa el Club Marítim Torredembarra, a 

la banda de l’Avinguda Francesc Macià s’hi troba construïda una nau amb una 

única planta i amb un altell, la planta baixa amb un total de 1.313,30m2 construïts i 

una alçada màxima de 5,70m. Té la funció d’emmagatzematge i reparació de tot 

tipus d’embarcacions, també hi ha un espai cedit per a ús extern, una aula per 

l’escola de vela i una zona per a les taquilles dels socis. La planta altell amb un total 

de 93,05m2 construïts, s’hi troba una recepció, l’administració i un despatx, essent 

accessible aquest altell únicament des de l’exterior. 

A la part del davant de l’edifici principal es disposa d’una zona de varada per a 

tots els tipus d’embarcacions nàutiques, amb una distància en el punt mig des de 

l’edifici fins al front d’onades de 30,90m i una superfície total de la zona de varada 

de 4.020,43m2. 
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Figura 18: Distància de l'edifici a la línia d'onades. Font: [8] 

Les embarcacions avarades durant tot l’any al Club són les que s’indiquen a la 

següent taula. A més, durant els mesos de juliol i agost i coincidint amb les diferents 

competicions organitzades pel Club, embarcacions tipus patins i Optimist procedents 

d’altres clubs fan varada a aquestes instal·lacions. 

87 Patins a Vela 

25 Catamarans 

23 Taules de WindSurf 

15 Optimist 

26 Altres Embarcacions de vela lleugera 

22 Kayaks 

75 Motores d’entre 2 i 6 metres 

30 Motos d’aigua 

TOTAL: 303 Embarcacions 

Taula 3: Cens d'embarcacions del Club (juny 2014). Font: Base de dades del CMT 

 Quadres de superfícies 

Distribució de superfícies actual de la planta baixa de l’Edifici Principal (plànol A-

03-002): 

PB PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE (m2) 

V Vestíbul 34,30 

SS Sala Social 31,00 

M1 Menjador 1 51,20 

CA Cafeteria 16,30 

C Cuina 22,35 

MA Magazem 12,45 

V1 Vestidor1 38,30 
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V2 Vestidor2 35,40 

P Passadís 12,00 

B1 Bany1 12,65 

B2 Bany2 8,20 

M2 Menjador2 37,80 

M3 Menjador3 59,65 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 371,60 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 365,80 m2 

PO1 Porxo1 4,45 

PO2 Porxo2 52,25 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 422,50 m2 
Taula 4: Distribució superfícies de la planta baixa de l’edifici principal. Font: Elaboració pròpia 

Distribució de superfícies actual de la primera planta de l’Edifici Principal (plànol A-

03-003): 

P1 PLANTA PRIMERA SUPERFÍCIE (m2) 

DI Distribuïdor 9,60 

B1 Bany 1 5,20 

B2 Bany 2 5,20 

SR Sala de reunions 43,60 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 63,30 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 93,05 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 93,05 m2 
Taula 5: Distribució superfícies de la primer planta de l’edifici principal. Font: Elaboració pròpia 

Distribució de superfícies actual de la planta baixa de la Nau (plànol A-03-004) 

PB PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE (m2) 

M Magatzem Embarcacions 978,40 

T1 Taller 1 66,05 

T2 Taller 2 111,00 

EX Espai cedit per a ús extern 44,35 

TQ Taquilles Socis 36,75 

A Aula Escola de Vela 35,65 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 1272,20 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1313,30 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1334,35 m2 
Taula 6: Distribució superfícies de la planta baixa de la nau. Font: Elaboració pròpia 

Distribució de superfícies actual de la planta altell de la Nau (plànol A-03-005) 

PA PLANTA ALTELL SUPERFÍCIE (m2) 

R Recepció 17,70 

AD Administració 19,80 

D Despatx 34,15 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 71,65 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 76,15 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 76,15 m2 
Taula 7: Distribució superfícies de la planta altell de la nau. Font: Elaboració pròpia 
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 Xarxes de serveis 

El Club Marítim Torredembarra disposa de xarxa d’aigua, d’electricitat, gas i 

d’evacuació d’aigües residuals. 

La xarxa d’aigua abasteix actualment la cuina, el bar, els banys, els vestuaris, les 

dutxes i rentapeus exteriors, i els diferents punts d’abastament d’aigua exteriors. 

La xarxa de sanejament està formada per una xarxa que bombeja les aigües 

residuals a la xarxa general de la via pública. Les aigües residuals provenen de l’edifici 

principal ja sigui dels banys, dutxes, cuina, bar o baixants d’aigua pluvial. 

 Canal de navegació 

Segons les indicacions del Club i tot i que és responsabilitat de l’Ajuntament de 

Torredembarra el Club Marítim Torredembarra instal·la cada any, amb l’aprovació 

de l’Ajuntament, un canal públic de navegació davant del club. Aquest canal 

abalisat és retirat al final de la temporada d’estiu. 

 

Figura 19: Zona Abalisada. Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICC [8] 
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 Influència del CMT a la dinàmica litoral 

En tots els anys que el CMT ha estat en les instal·lacions actuals no ha alterat ni ha 

ajudat a alterar el litoral ja que per tal d’alterar-lo s’ha de complir almenys un dels 

següents punts: 

- Construir esculleres, molls i altres construccions marítimes, que tenen una 

influència important a la dinàmica litoral. 

- Alterar/privar de sediments continentals al mar també altera la línia de costa.  

Durant les darreres dècades la platja de Torredembarra ha sofert canvis 

significatius ja que s’ha trencat l’equilibri del moviment de sediments per els següents 

motius: 

- Construcció del Port de Torredembarra. Canvia les corrents i provoca l’efecte 

logarítmic. 

(La construcció d’uns escullera perpendicular a la platja fa que el perfil de la 

platja canviï. Rep el nom d’efecte logarítmic ja que la forma que adopta el 

litoral es pot aproximar a la funció logaritme.) En la següent figura s’aprecia 

com l’actual configuració de la platja es pot descriure amb molta precisió 

mitjançant l’aproximació logarítimica.  

 
 

Figura 20: Canvi en litoral (1956-2013). Font: Elaboració pròpia a partir de ICC [8] 
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- Construccions de preses que priven l’aportació de nous sediments.  

Cada demarcació comprèn les seves conques hidràuliques i els seus 

embassaments corresponents. 

Demarcació de Girona 

Pantà de Darnius-Boadella Pantà de Sau 

Pantà de Susqueda Pantà del Pasteral 

Resclosa de Colomers Embassament de Núria 

Pantà de Seva Pantà de Portbou 

Demarcació Tordera-Besos 

Pantà de Santa Fe Pantà de Vallfornès 

Demarcació Llobregat-Foix 

Pantà de la Baells Pantà de Sant Ponç 

Pantà de la Llosa del Cavall Pantà de Sant Martí de Tous 

Pantà de Foix  

Demarcació de Tarragona 

Pantà del Catllar Pantà de Riudecanyes 

Demarcació de Lleida 

Pantà d’Oliana Pantà de Rialb 

Pantà de Sant Llorenç de Montgai Pantà d'Utxes 

Pantà dels Llacs Val d'Aran Pantà de Borén 

Pantà de la Torrassa Pantà de Sant Antoni 

Pantà dels Terradet Pantà de Camarasa 

Pantà de Graus Pantà de Tavascan 

Pantà del Llac Negre Pantà de Sant Maurici 

Pantà dels Llacs d'Espot Pantà dels Llacs de Cabdella 

Pantà de Sallent Pantà d'Escales 

Pantà de Canelles Pantà de Santa Anna 

Pantà de Cavallers Pantà de Llesp 

Pantà de Baserca  

Demarcació de les Terres de L’Ebre 

Pantà de Riba-roja Pantà de Flix 

Pantà de Siurana Pantà de Margalef 

Pantà dels Guiamets Pantà de la Vilella Baixa 

Taula 8: Principals construccions que priven l’aportació de sediments a Calalunya. Font: Agència 

Catalana de l’aigua [30] 
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9. Reformes a realitzar 

A partir de les converses mantingudes entre el Club Marítim Torredembarra, el 

Servei de Costes i l’Ajuntament de Torredembarra, s’han definit una sèrie 

d’actuacions que es portaran a terme amb l’objectiu de sol·licitar la nova concessió 

del Club Marítim Torredembarra. 

El principal objectiu de les actuacions que es proposen és d’adaptar les 

instal·lacions a l’entorn, garantint la màxima permeabilitat visual possible, una 

sensació de lliure accessibilitat i obertura al públic. 

La proposta de reforma plantejada en aquest avantprojecte, està basada en els 

següents aspectes concrets: 

- Dotar l’edifici principal exclusivament com un espai social, administratiu i de 

serveis pels usuaris. 

- Canviar la ubicació dels vestidors, actualment situats a l’edifici principal, i situar-

los a la planta baixa de la nau per millorar el funcionament intern. 

- Garantir la funcionalitat dels espais exteriors mitjançant les següents zones: 

 Zona de marina seca (amb prestatgeries i espai per embarcacions sobre 

remolc). 

 Zona de varada de platja. 

 Zona de varada hivernal. 

 Zona d’emmagatzematge de windsurf. 

 Nau d’emmagatzematge. 

L’execució dels vestidors a la zona de la nau permet una millor distribució dels usos 

que es realitzen al CMT. D’aquesta manera quan un usuari va a realitzar l’activitat 

nàutica corresponent, el seu recorregut és el següent: 

- Accés als vestidors des del exterior de la nau. 

- Accés a la nau directe des dels vestidors per recollir el material nàutic necessari. 

- Realització de l’activitat nàutica. 

- En acabar l’activitat, accés a la nau per deixar el material i accés als vestidors. 

- Una vegada realitzada l’activitat, accés a l’edifici principal. 

D’aquesta manera es vol aconseguir que l’edifici principal, sigui únicament un 

edifici administratiu i de serveis al CMT. 
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 Superfície ocupada per el CMT 

Les instal·lacions del Club Marítim Torredembarra es troben ocupant superfície de 

Domini Públic Marítim-Terrestre a causa de la impossibilitat d'ubicar el club en una 

altra zona. 

Per a la nova concessió no es sol·licita cap augment de la superfície ocupada de 

Domini Públic Marítim-Terrestre, concedits en la O. M. de 10 de setembre 1982. 

  

Figura 21: Utilització del domini públic Marítim-Terrestre, Font: [9] 

Tota la superfície que ocupa l’activitat del Club Marítim de Torredembarra es troba 

inclosa dins de la clau urbanística de Sòl No Urbanitzable (clau SNU 8), segons el que 

determina l’instrument de planejament vigent urbanístic del municipi de 

Torredembarra (Text refós que incorpora les prescripcions instruïdes per la Comissió 

d’Urbanisme de Tarragona en l’acord d’aprovació definitiva per la Revisió del Pla 

General d’Ordenació de Torredembarra, aprovació definitiva de 7 de novembre de 

2001). 

 

Sistema Costaner Àmbit CMT Espai d’Interès Natural 

Figura 22: Superfície segons planejament. Font: Elaboració pròpia a partir del Pla General d’Ordenació 

[10] 
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 Evolució del front litoral 

Cal preveure l’evolució del front litoral per tal de determinar si les instal·lacions es 

veuran afectades degut a una erosió del litoral. Per aquest motiu cal tenir en compte, 

en primer lloc, si el CMT influirà a la dinàmica litoral. Com s’ha exposat en el punt 8.6 

d’aquest projecte, el CMT no alterarà el litoral de la platja de Torredembarra ja que 

no té cap construcció dins el mar i tampoc no modifica ni priva de l’aportació de 

sediments continentals. 

Tot i així, cal saber si en el pròxims anys, les instal·lacions del CMT es veuran 

afectades per un canvi en el litoral, degut a agents externs, que impedeixi la seva 

activitat. Els agents externs a estudiar són: 

- Construcció d’esculleres, molls o qualsevol dic a la platja de Torredembarra: 

Avui en dia, no hi ha cap projecte en curs, i si en el futur n’hi hagués algun, no 

podria influir negativament en el litoral. Tot i així, es planteja un seguiment per 

part de la Junta Directiva del CMT dels possibles projectes que puguin afectar 

les instal·lacions.  

- Augment del efecte logarítmic del Port de Torredembarra: Tal com s’ha 

explicat en el punt 8.6, el Port de Torredembarra influeix a la platja de 

Torredembarra, en algunes parts augmentant la sedimentació i en altres parts 

afavorint l’erosió. 

 
         Línia de costa (1956)         Aproximació logarítmica 

         Línia de costa (2013)         Tendència de canvi 
Figura 23: Tendència de canvi del litoral 
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Tot i així, per llei, el Port de Torredembarra té la responsabilitat de corregir els 

efectes negatius que provoca a la platja de Torredembarra i per tant ha de dragar 

periòdicament la platja de Torredembarra per tal de que l’amplada de la platja no 

superi els 120 m. Així doncs s’ha arribat a un procés estacionari artificialment. 

Aproximadament, cada dos anys es draguen uns 30.000 m3 de sorra [25]. 

 

         Línia de costa (2013)         Aproximació logarítmica 

         Moviment artificial de sorres  

Figura 24: Moviment artificial de sorres 

 Reforma edifici principal 

Es dotarà al vestíbul d’entrada d’una continuïtat visual i peatonal entre l’accés des 

del carrer Joaquim Costa i la platja. Aquest organitzarà les circulacions de la planta 

baixa i es convertirà en un punt de control d’accés. 

Des del vestíbul també es podrà accedir a la zona de les aules, despatx i bany, o 

la zona de cafeteria i menjador.  

A la planta primera hi trobaríem el distribuïdor amb accés a dos banys 

independents i a una sala de direcció i reunions. 
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 Reforma nau 

L’única  reforma realitzada a  la  nau, és  l’enderroc  de  l’altell  que  actualment  

conté  la  zona d’administració i direcció i l’execució dels nous vestidors situats a la 

planta baixa i amb accés independent de la nau. 

Els nous vestidors proposats tindran el següent programa: 

- Vestíbul d’accés 

- Vestidors masculins (7 dutxes, 3 piques, 2 urinaris, 2 inodors i zona de vestidor) 

- Vestidors femenins (6 dutxes, 3 piques, 2 inodors i zona de vestidor) 

- Vestíbul  per connectar amb la nau. 

El sostre interior dels vestidors s’aprofitarà per altell d’emmagatzematge 

d’embarcacions lleugeres. 

Caldrà  valorar  i analitzar durant  el  procés  de  redacció  del  projecte  d’execució  

la  necessitat de substituir la instal·lació elèctrica per adaptar-la al REBT. 

 Quadres de superfícies 

Distribució proposada de superfícies de la planta baixa de l’Edifici Principal (plànol 

P-03-002): 

PB PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE (m2) 

V Vestíbul 48,75 

AD Administració 41,00 

M Menjador 41,20 

C Cafeteria 16,30 

O Office 22,35 

MA Magatzem 12,45 

A1 Aula1 30,90 

A2 Aula2 26,35 

PB Passadís 18,25 

D Despatx 24,20 

B1 Bany 1 11,45 

B2 Bany 2 11,45 

B3 Bany 3 3,55 

T Traster 6,15 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 314,35 m2 

SUPPERFÍCIE CONSTRUÏDA 365,80 m2 

PO1 Porxo1 4,45 

PO2 Porxo2 52,25 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 422,50 m2 
Taula 9: Distribució superfícies de la planta baixa de l’edifici principal. Font: Elaboració pròpia 
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Distribució proposada de superfícies de la primera planta de l’Edifici Principal 

(plànol P-03-003): 

P1 PLANTA PRIMERA SUPERFÍCIE (m2) 

DI Distribuïdor 9,60 

B1 Bany 1 5,20 

B2 Bany 2 5,20 

SR Sala de reunions 43,60 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 63,30 m2 

SUPPERFÍCIE CONSTRUÏDA 93,05 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 93,05 m2 
Taula 10: Distribució superfícies de la primera planta de l’edifici principal. Font: Elaboració pròpia 

Distribució de superfícies de la Nau(plànol P-03-004): 

PB PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE (m2) 

V Vestíbul 10,80 

VI1 Vestíbul 1 4,50 

C1 vestidor 1 23,65 

S1 dutxes 14,15 

B1 Bany 1 14,85 

VI2 Vestíbul 2 4,50 

V2 Vestidor 2 24,20 

D2 Dutxes 2 16,30 

B2 Bany 2 15,00 

VI3 Vestíbul 3 4,35 

M Magatzem d'embarcacions 908,00 

T1 Taller 1 66,05 

T2 Taller 2 111,00 

Ex Espai cedit per ús extern 44,35 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 1261,70 m2 

SUPPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1313,30 m2 

PO1 Porxo1 21,05 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1334,35 m2 
Taula 11: Distribució superfícies de nau. Font: Elaboració pròpia 
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 Estudi Lumínic 

En aquest apartat es farà una estimació de la instal·lació d’il·luminació mitjançant 

el mètode dels lúmens. 

La finalitat d'aquest mètode és calcular el valor mitjà en servei de la il·luminació en 

un local il·luminat amb enllumenat general. És molt pràctic i fàcil d'usar, i per això 

s'utilitza molt en la il·luminació d'interiors quan la precisió necessària no és molt alta 

com és el cas del present projecte. 

El procés a seguir es pot explicar mitjançant el següent diagrama de blocs: 

 

Figura 25: Diagrama mètode dels lúmens. Font: Elaboració pròpia 

 Dades d’entrada 

Les dades requerides pel mètode dels lúmens són: 

- Dimensions del local i l’altura del pla de treball (l’altura del terra a la superfície 

de la taula de treball, normalment 0,85 [29]. 

- Nivell d’il·luminància mitjana (Em) requerit. Aquest valor depèn del tipus 

d'activitat a realitzar en el local i es troben tabulats a la norma UNE 12464.1 [29]. 

Per exemple, la iluminància mitjana per un quiròfan ha de ser de 1000 lux o en 

el cas de passadissos de pública concurrència ha de ser de 100 lux [26] 

- Escollir el tipus de làmpada (incandescent, fluorescent ...) més adequada 

d'acord amb el tipus d'activitat a realitzar.  

 

Càlcul de les 

lluminàries 

Determinar 

l’emplaçament 

de les lluminàries 

Ok? Final 
Entrada de 

dades 

Recalcular 
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En aquest cas s’utilitzaran: 

 Lluminària estanca amb tecnologia LED Philips - CoreLine Estanca.  

 

𝑃 Potència 19W 

Φ𝐿 Flux lluminós, 1800 lm 

Figura 26: Lluminària estanca LED. Font: [27] 

 Regleta LED decorativa Philips - CoreLine Regleta: 

 

𝑃 Potència 21W 

Φ𝐿 Flux lluminós, 2000 lm 

Figura 27: Regleta LED decorativa. Font: [27] 

 Focus LED d’Alt Flux 60w Philips 

 

𝑃 Potència 60W 

Φ𝐿 Flux lluminós, 5800 lm 

Figura 28: Focus LED d’Alt Flux font: [27] 

- Escollir el sistema d'enllumenat que millor s'adapti a les nostres necessitats i les 

lluminàries corresponents. 
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- Calcular l'índex del local (k) a partir de la geometria d'aquest. 

𝐾 =
𝐿 · 𝐴

𝐻 · (𝐿 + 𝐴)
 

𝐿  Longitud del local (m) 

𝐴 Amplada del local (m) 

𝐻 distància entre el pla de treball i les 

lluminàries (m) 

Fórmula 1: Índex del local. Font: [29] 

- Determinar el factor d'utilització (CU) a partir de l'índex del local i els factors de 

reflexió. Aquests valors es troben tabulats i els subministren els fabricants. En el 

cas de no disposar d’aquests valors es poden assumir el següents valors: 

Per lluminàries amb balasts electromagnètics 0,4-0,6 

Per lluminàries amb balasts electrònics 0,6-0,9 

Taula 12: Factor d'utilització. Font: [29] 

En aquest cas, no es disposa d’aquest valor, per tant s’assumeix el valor de 0.75 

ja que totes les lluminàries seran amb balasts electrònics degut a l’estalvi 

energètic que comporten. 

- Determinar el factor de manteniment (fm) o conservació de la instal·lació. 

Aquest coeficient dependrà del grau de brutícia ambiental i de la freqüència 

de la neteja del local. Per a una neteja periòdica anual podem prendre els 

següents valors: 

Ambient Factor de manteniment (fm) 

Net 0,8 

Brut 0,6 

Taula 13: Factor de manteniment. Font: [29] 

 En aquest cas, 𝑓𝑚 = 0,8 
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 Càlculs 

- Càlcul del flux lluminós total necessari. Per a això aplicarem la fórmula: 

Φ𝑇 =
𝐸 · 𝑆

𝐶𝑢 · 𝑓𝑚
 

Φ𝑇 és el flux lluminós total [lm] 

𝐸 és la il·luminació mitjana desitjada [lm] 

𝑆  és la superfície del pla de treball (m2) 

𝐶𝑢 és el factor d'utilització (adimensional) 

𝑓𝑚 és el factor de manteniment (adimensional) 

Fórmula 2: Flux lluminós total necessari. Font: [29] 

 

- Càlcul del número de lluminàries: 

N =
Φ𝑇

𝑛 · Φ𝐿
 

N és el número de lluminàries [ud] 

Φ𝑇 és el flux lluminós total [lm] 

Φ𝐿 és el flux lluminós d’una làmpada [lm] 

𝑛 és el número de làmpades per lluminària [ud] 

Fórmula 3: Número de lluminàries. Font: [29] 

- Emplaçament de les lluminàries 

Un cop hem calculat el nombre mínim de làmpades i lluminàries es procedirà 

a distribuir sobre la planta del local. En els locals de planta rectangular les 

lluminàries es reparteixen de manera uniforme en files paral·leles als eixos de 

simetria del local segons les fórmules: 

𝑁𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = √
𝑁𝑇

𝐿
· 𝐴 

𝑁𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔 = 𝑁𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 · (
𝐿

𝐴
) 

𝐿  Longitud del local [m] 

𝐴 Amplada del local [m] 

𝑁𝑇  Número total de lluminàries [ud] 

𝑁𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  Número de lluminàries al llarg de A [ud] 

𝑁𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔 Número de lluminàries al llarg de L [ud] 

Fórmula 4: Emplaçament de les lluminàries. Font: [29] 
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 Comprovació dels resultats 

Finalment, queda comprovar la validesa dels resultats mirant si la il·luminació 

mitjana obtinguda en la instal·lació dissenyada és igual o superior a la recomanada 

en les taules. 

𝐸𝑚 =
𝑁 · 𝑛 · Φ𝐿 · 𝐶𝑢 · 𝑓𝑚

𝑆
≥ 𝐸𝑇𝑎𝑢𝑙𝑒𝑠 

Fórmula 5: Il·luminació mitjana final. Font: [29] 

 Criteris per al càlcul 

A les següents taules es presenten els criteris per a cadascuna de les zones de les 

instal·lacions del CMT. 

EDIFICI PRINCIPAL-PLANTA BAIXA 

ILUMINÀNCIA 

MITJANA 

DESITJADA [Em] 

Lluminària utilitzada  

Lluminàries 

per 

làmpada 

[n] 

V Vestíbul 200 Regleta LED decorativa 2 

AD Administració 500 Regleta LED decorativa 2 

M Menjador 300 Regleta LED decorativa 2 

C Cafeteria 300 Regleta LED decorativa 2 

O Office 500 Regleta LED decorativa 2 

MA Magatzem 100 Regleta LED decorativa 2 

A1 Aula1 200 Regleta LED decorativa 2 

A2 Aula2 200 Regleta LED decorativa 2 

PB Passadís 100 Regleta LED decorativa 2 

D Despatx 500 Regleta LED decorativa 2 

B1 Bany 1 300 Lluminària estanca amb LED 2 

B2 Bany 2 300 Lluminària estanca amb LED 2 

B3 Bany 3 300 Lluminària estanca amb LED 2 

T Traster 300 Regleta LED decorativa 2 

Taula 14: Lluminàries utilitzades per zona - Edifici principal - planta baixa 

 

EDIFICI PRINCIPAL-PLANTA 

PRIMERA 

ILUMINÀNCIA 

MITJANA DESITJADA 

[Em] 

Lluminària utilitzada  

Lluminàries 

per 

làmpada 

[n] 

DI Distribuïdor 200 Regleta LED decorativa 2 

B1 Bany 1 300 Lluminària estanca amb LED 2 

B2 Bany 2 300 Lluminària estanca amb LED 2 

SR Sala de reunions 500 Regleta LED decorativa 2 

Taula 15: Lluminàries utilitzades per zona - Edifici principal - planta primera 



Pàg. 52  Memòria 

 

 

NAU 
ILUMINÀNCIA 

MITJANA 

DESITJADA [Em] 

Lluminària utilitzada utilitzada 

Lluminàries 

per 

làmpada 

[n] 

V Vestíbul 200 Regleta LED decorativa 2 

VI1 Vestíbul 1 200 Regleta LED decorativa 2 

C1 vestidor 1 200 Lluminària estanca amb LED 2 

S1 dutxes 200 Lluminària estanca amb LED 2 

B1 Bany 1 300 Lluminària estanca amb LED 2 

VI2 Vestíbul 2 200 Regleta LED decorativa 2 

V2 Vestidor 2 200 Lluminària estanca amb LED 2 

D2 Dutxes 2 200 Lluminària estanca amb LED 2 

B2 Bany 2 300 Lluminària estanca amb LED 2 

VI3 Vestíbul 3 200 Regleta LED decorativa 2 

M Magatzem d'embarcacions 300 Focus LED d’Alt Flux 1 

T1 Taller 1 200 Regleta LED decorativa 2 

T2 Taller 2 200 Regleta LED decorativa 2 

Ex Espai cedit per ús extern 200 Regleta LED decorativa 2 

Taula 16: Lluminàries utilitzades per zona - Nau 

 

 Resultats obtinguts 

Els resultats obtinguts per a totes i cadascuna de les zones interiors són: 

EDIFICI PRINCIPAL-PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE ÚTIL [S] 
ILUMINÀNCIA MITJANA 

DESITJADA (Em) [lm] 

Número de 

làmpades [N] 

V Vestíbul 48,5 200 5 

AD Administració 41 500 9 

M Menjador 41,2 300 6 

C Cafeteria 16,3 300 3 

O Office 22,35 500 5 

MA Magatzem 12,45 100 1 

A1 Aula1 30,9 200 3 

A2 Aula2 26,35 200 3 

PB Passadís 18,25 100 1 

D Despatx 24,2 500 6 

B1 Bany 1 11,45 300 2 

B2 Bany 2 11,45 300 2 

B3 Bany 3 3,55 300 1 

T Traster 6,15 300 1 

Taula 17: Làmpades segons zona de la planta baixa de l'edifici principal. Font: elaboració pròpia 
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EDIFICI PRINCIPAL-PLANTA 

PRIMERA 
SUPERFÍCIE ÚTIL [S] 

ILUMINÀNCIA MITJANA 

DESITJADA (Em) [lm] 

Número de 

làmpades [N] 

DI Distribuïdor 9,6 200 1 

B1 Bany 1 5,2 300 1 

B2 Bany 2 5,2 300 1 

SR Sala de reunions 43,6 500 10 

Taula 18: Làmpades segons zona de la primera planta de l'edifici principal. Font: elaboració pròpia 

NAU SUPERFÍCIE ÚTIL [S] 
ILUMINÀNCIA MITJANA 

DESITJADA (Em) [lm] 

Número de 

làmpades [N] 

V Vestíbul 10,8 200 1 

VI1 Vestíbul 1 4,5 200 1 

C1 vestidor 1 23,65 200 3 

S1 dutxes 14,15 200 2 

B1 Bany 1 14,85 300 2 

VI2 Vestíbul 2 4,5 200 1 

V2 Vestidor 2 24,2 200 3 

D2 Dutxes 2 16,3 200 2 

B2 Bany 2 15 300 2 

VI3 Vestíbul 3 4,35 200 1 

M Magatzem d'embarcacions 908 300 27 

T1 Taller 1 66,05 200 6 

T2 Taller 2 111 200 10 

Ex Espai cedit per ús extern 44,35 200 4 

Taula 19: Làmpades segons zona de la nau. Font: elaboració pròpia 

 Il·luminació exterior 

Per tal que la zona de varada quedi il·luminada es decideix instal·lar quatre focus 

de 150W (un en cada direcció) a la part superior de l’edifici principal. 

- Focus LED d’Alt Flux Philips 

-  

𝑃 Potència 150W 

Φ𝐿 Flux lluminós, 15000 lm 

Figura 29: Focus LED d’Alt Flux [27] 
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 Il·luminació d’emergència 

L'enllumenat d'emergència està destinat a il·luminar les rutes de sortida i la resta 

de espais dels locals per a l'evacuació en cas de produir una fallada en la il·luminació 

normal. Ha d'estar instal·lat sobre una línia elèctrica independent i no pot contenir 

més de 12 llums.  

La instal·lació de l'enllumenat d'emergència ha de complir:  

- La il·luminació d'emergència serà fixa i entrarà automàticament en 

funcionament quan es produeixi un error del 70% del seu valor nominal, per a 

permetre la evacuació fàcil i segura del públic cap a l'exterior del local. Aquestes 

condicions hauran de ser mantingudes almenys durant una hora en els recorreguts 

d'evacuació.  

- La il·luminació serà com a mínim de 5 lux en els espais on estiguin instal·lats: 

quadres, centres de control, equips centrals, etc, i d'1 lux com a mínim en el nivell de 

sòl en els recorreguts d'evacuació.  

 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica de les instal·lacions haurà de complir amb el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), a part de complir amb les normes i 

reglamentacions de la companyia subministradora. El subministrament de l'energia 

elèctrica el durà a terme l'empresa Fecsa Endesa, serà de tipus trifàsic a 400/230 V i 

una freqüència de 50 Hz. 

 Resum de l’estructura de la instal·lació 

La instal·lació elèctrica s'inicia a la Caixa de Protecció i Mesura (CPM) i la Caixa 

General de Protecció (CGP), alimentada a través de la xarxa elèctrica. A partir 

d'aquí, surt una línia protegida pel interruptor general automàtic (IGA), que 

s'encarrega de permetre l’alimentació al Quadre General de Distribució (CGD), que 

al seu torn s'encarrega de alimentar els sub-cuadres instal·lats (nau i edifici principal) 

i tots els elements receptors. 
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 Subministrament d’Energia Elèctrica 

El subministrament d’energia elèctrica l’efectuarà la companyia elèctrica 

mitjançant una tensió alterna trifàsica a la tensió de 230/400 V i una freqüència de 

50Hz. La instal·lació partirà d’una caixa general de protecció que alimenta el quadre 

de distribució per als circuits de llum i força de les instal·lacions. 

 Previsió de càrregues 

Es divideixen les següents zones, cadascuna amb el corresponent quadre 

secundari; Edifici Principal i Nau. 

Les potencies previstes a la instal·lació elèctrica es detallen a la  

F20 Secamans 1 1500 1500 

F21 Secamans 1 1500 1500 

F22 Eines mòbils taller 2 1 1500 1500 

F23 Eines mòbils taller 1 1 3000 3000 

Taula 21, Taula 22 i Taula 23. 

LINIA EDIFICI PRINCIPAL Quantitat P/unitat (W) P Total (W) 

E1 Vestíbul + Porxo 1 12 21 252 

E2 Administració + Despatx 30 21 630 

E3+E4+E5 Menjador 12 21 252 

E6 Cafeteria + Office + Magatzem 18 21 378 

E7 Aula1 + Aula2 + Passadís + Traster 16 21 336 

E8 Bany1 + Bany2 + Bany3 10 19 190 

E9 Porxo 2 10 21 210 

E10 Distribuïdor + Sala de reunions 12 21 252 

E11 Bany1 + Bany2 (primera planta) 4 19 76 

E12+E13+E14 Enllumenat emergència 21 6 126 

F1 Usos Varis Barra 1 1000 1000 

F2 Neveres Barra 4 450 1800 

F3 Cafetera 1 2800 2800 

F4 Termo 1 2900 2900 

F5 Usos Varis Cuina 1 2900 2900 

F6 Rentaplats 1 2900 2900 

F7 Fregidora 1 2800 2800 

F8 Campana 1 1150 1150 

F9 Forn 1 3600 3600 

F10 Usos Varis Administració 1 2000 2000 

F11 Usos Varis Despatx 1 1600 1600 

F12 Secamans Bany1 1 1500 1500 

F13 Secamans Bany2 1 1500 1500 

F14 Secamans Bany3 1 1500 1500 

F15 Usos Varis Aula 1 1 1600 1600 
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F16 Usos Varis Aula 2 1 1600 1600 

F17 Usos Varis Sala Reunions 1 1600 1600 

F18 Secamans Bany1 (Primera planta) 1 1500 1500 

F19 Secamans Bany2 (Primera planta) 1 1500 1500 
Taula 20: Potències previstes del subcuadre de l’edifici principal 

 

LINIA NAU Quantitat P/unitat (W) P Total (W) 

E15 Vestíbuls 8 21 168 

E16 Vestidor1 + Dutxes1 + Bany1 14 19 266 

E17 Vestidor2 + Dutxes2 + Bany2 14 19 266 

E18 Magatzem d'embarcacions 27 60 1620 

E19 Taller 1 12 21 252 

E20 Taller 2 20 21 420 

E21 Espai cedit per ús extern 8 21 168 

E22 Enllumenat emergència 12 6   72 

F20 Secamans 1 1500 1500 

F21 Secamans 1 1500 1500 

F22 Eines mòbils taller 2 1 1500 1500 

F23 Eines mòbils taller 1 1 3000 3000 
Taula 21: Potències previstes del subcuadre de la nau 

LINIA EXTERIOR Quantitat P/unitat (W) P Total (W) 

E23 Enllumenat exterior 4 150 600 
Taula 22: Potència prevista de l'enllumenat exterior 

La instal·lació està dividida en dos tipus de línia: una línia específica per a 

l’enllumenat que es representa amb el prefix “E” i la que serà específica per a tots els 

elements de Força que serà representat per el prefix “F”. 

Les potències a instal·lar es mostren a la Taula 23. 

Zona Potència (W) 

Edifici Principal 40452 

Nau 10660 

Enllumenat exterior 600 

Potència a instal·lar 51712 
Taula 23: Valors de Potència a instal·lar 

En la Figura 30 es mostra la descripció general d’una Instal·lació. Com es pot 

observar es troba encapçalat pel Quadre General i es ramifica en “n” circuits, i a la 

vegada aquests circuits poden estar ramificats en “m” subcircuits. 
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Figura 30: Esquema del Quadre General 

En aquest cas, n=3: 

- Circuit 1: Enllumenat exterior  

- Circuit 2: Edifici Principal 

- Circuit 3: Nau 

 Equip de Mesura 

L’equip de mesura estarà situat a la façana nord de les instal·lacions col·locat en 

un mòdul de doble aïllament i complirà les normes de la companyia subministradora 

i serà capaç d’allotjar els següents aparells. 

EQUIP DE MESURA 

Quantitat Descripció 

1 Comptador d’energia Activa 

1 Comptador d’energia Reactiva 

1 Rellotge Commutador 

Taula 24: Aparells de l'equip de mesura 

En totes i cadascua de les línies de fase que van al comptador hi haurà fusibles de 

seguretat amb l’adequada capacitat de curtcircuit, en funció de la màxima 

Quadre 
General

Circuit 1

Subcircuit 
1.1

Subcircuit 
1.2

...

Subcircuit 
1.m

Circuit 2

Subcircuit 
2.1

Subcircuit 
2.2

...

Subcircuit 
2.m

...
Circuit (n-

1)

Subcircuit 
(n-1).1

Subcircuit 
(n-1).2

...

Subcircuit 
(n-1).m

Circuit n

Subcircuit 
n.1

Subcircuit 
n.2

...

subcircuit 
n.m
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intensitat que en aquests circuits hi pugui haver. Aquests fusibles estaran col·locats a 

l’interior de mòduls precintats per la companyia subministradora. Els conductors que 

s’utilitzin a la instal·lació hauran de ser de coure d’una secció mínima de 16 mm2 i 

tindran una tensió assignada de 450/750 V. Així mateix els cables seran no 

propagadors de foc i amb una emissió de fums i opacitat reduïda. 

El comptador haurà de ser col·locat de forma que el conjunt es trobi a una alçada 

mínima de 0,25 metres. La distància entre la paret on s’instal·li i el primer obstacle que 

tingui davant no haurà de ser inferior a 1,5 metres. 

El mòdul de mesura haurà de ser homologat i tots els mecanismes que composen 

el conjunt quedaran protegits contra tota manipulació i de tal forma que facilita la 

lectura del comptador. 

 Derivació individual 

Des del comptador instal·lat per la companyia subministradora, hi haurà una línia 

fins al Quadre General de conductors amb aïllament. Els cables seran no 

propagadors d’incendi i amb una emissió de fums reduïda. 

 Quadre General de Comandament i Protecció 

El quadre de protecció general, alimentat per la línia explicada en el punt anterior, 

haurà d’estar normalitzada, feta de xapa i prevista d’una porta metàl·lica amb pany. 

Tots els aparells de comandament i protecció que componen el quadre general de 

protecció, es col·locaran a l'interior d'un armari, amb una placa de muntatge amb 

l’objecte de fixació i canaletes de cables.  

Els dispositius de comandament i protecció dels circuits es situaran a una alçada 

compresa entre 1 i 2 metres respecte al terra. 

Els envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-60.439-3, amb 

un grau de protecció mínim IP 30 segons la norma UNE 20.324 i IK07 acord amb la 

norma UNE-EN 50.102. L'envoltant per a l'interruptor de control de potència serà 

precintable. Les seves dimensions estaran d'acord amb el tipus de subministrament i 

correspondran a un model oficialment aprovat. 
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L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa 

en la qual consti el seu nom, data en què es va realitzar la instal·lació, així com la 

intensitat assignada de l'interruptor general automàtic. 

 Distribucions secundàries 

En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es 

disposaran de forma que entre ambdues hi hagi una distància mínima de 3 cm.  En 

el cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, vapor o fum, les 

canalitzacions elèctriques s’instal·laran de tal forma que no hagin d’aguantar 

temperatures perilloses. Per tant, es mantindran separades per una distància 

convenient. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d’altres canalitzacions que 

puguin donar lloc a condensacions, a menys que es prenguin les mesures 

convenients per protegir-los.  

 Característiques dels conductors 

Els conductors i cables que s'emprin en la instal·lació seran de coure i seran sempre 

aïllats. La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels conductors a 

utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la 

instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 4.5% per enllumenat i 

del 6% per als altres usos.  

Els cables seran no propagadors de l'incendi, amb emissió de fums reduïda i 

disposaran de dues capes d'aïllament. En els conductors de la xarxa de terra 

s’utilitzaran aïllaments d'una sola capa. No hi haurà canvi de secció en els cables en 

el recorregut entre els equips de protecció i/o mecanismes o llums, llevat que s'indiqui 

el contrari. Els colors exigits per als conductors seran els indicats a la taula següent. 

 

Fase Marró-Negre-Gris 

Neutre Blau 

Terra Verd-Groc 

Taula 25: Colors dels conductors 
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 Protecció contra sobrecàrregues  i curtcircuits. 

Es tindrà en compte la instrucció ITC-BT-22 [24]. La protecció contra possibles 

defectes es farà mitjançant fusibles calibrats o interruptors automàtics 

magnetotèrmics. 

- Protecció contra sobrecàrregues. El límit d’intensitat admissible ha de quedar 

en tot cas germanitzat per el dispositiu de protecció utilitzat.  

- Protecció contra curtcircuits.  A l’origen del circuit s’instal·larà un dispositiu de 

protecció contra curtcircuits la capacitat de tall del qual estigui d’acord amb 

la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de la seva 

connexió. 

  Protecció contra contactes directes. 

Es tindrà en compte la instrucció ITC-BT-24 [24], segons la qual la protecció contra 

contactes directes es realitzarà per a que la instal·lació i receptors estiguin instal·lats 

de tal forma que impedeixi el contacte amb les parts actives del mateix. 

 Protecció contra contactes indirectes. 

Es tindrà en compte la instrucció ITC-BT-24 [24], segons la qual la protecció contra 

contactes indirectes s’aconseguirà mitjançant el “tall automàtic de l’alimentació”. 

Aquesta mesura consisteix en impedir, després de l’aparició d’un error, que una tensió 

de contacte d’un valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui 

representar un risc. La tensió límit convencional és de 50 V, valor eficaç en intensitat 

alterna en condicions normals. Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un 

mateix dispositiu de protecció hauran de ser interconnectats i units per un conductor 

de protecció a una mateixa presa de terra. 

 Xarxa de Terra 

Es projecta la instal·lació d’un sistema de terra de tipus unifilar amb conductor de 

coure i doble capa d’aïllament, donat que aniran per la mateixa canalització 

diversos circuits i té la mateixa secció que els fils de fase. 
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A la xarxa de Terra es connectaran totes les parts metàl·liques no sotmeses a tensió. 

La resistència d’aïllament no serà inferior a 500kΩ. 

 Enllumenat d’emergència. 

Aquest tipus d’enllumenat entrarà en funcionament automàticament quan 

falli l’enllumenat general o quan la tensió sigui menor del 70% del seu valor 

nominal. L’enllumenat haurà de funcionar com a mínim durant una hora. La 

instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i tindrà fonts d’energia pròpies. 

 Característiques del Material Elèctric 

- CONDUCTORS: Els conductors seran de coure, amb aïllament de XLPE no 

propagador d’incendi i emissió de fums i opacitat reduïda, tant en la línia 

repartidora com en la derivació individual. La secció es correspondrà amb les 

potències a transportar, així com les caigudes de tensió i densitats d'intensitat 

admissibles. 

- CANALITZACIONS: Les canalitzacions seran preferentment superficials i aniran 

subjectes amb suports adequats. Totes les derivacions es realitzaran a l'interior 

de caixes de derivació estanques. 

- QUADRES DE DISTRIBUCIÓ: Els armaris per a l'allotjament dels dispositius elèctrics 

seran metàl·lics. Els seus laterals i portes portaran un tractament de pintura 

epoxi, color gris-perla. constaran de porta amb pany proveïda de clau. 

Serà Imprescindible que l'armari disposi de tapes de material aïllant per 

mantenir el grau de protecció i fer-los inaccessibles, però permetent 

l'accionament dels aparells. Els suports als quals si fixaran els diferents aparells 

seran de xapa galvanitzada i aniran proveïts de forats diferents per una ràpida 

i fàcil subjecció tant d’ells mateixos de com dels elements que suportin. 

 Càlculs elèctrics i resultats. 

Per la realització dels càlculs necessaris, amb l’objectiu de dimensionar la 

instal·lació elèctrica del CMT, s’ha utilitzat el software DMELECT. A continuació, a la 

Figura 31 es mostra un diagrama que representa quines son les Entrades i Sortides que 

fan possible el funcionament d’aquest programa. 
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Com valors que han d’introduir-se a l’Entrada: 

- Potència instal·lada. (Potència d’enllumenat i Potència de força) 

- Distància de Càlcul (Longitud de la Línia instal·lada) 

- Intensitats admissibles. 

Una vegada realitzats tots els càlculs, s’obtenen els següents valors de sortida: 

- Secció del cable a utilitzar 

- Potència de càlcul 

- Intensitat de càlcul 

- Intensitats de curtcircuit 

- Caigudes de Tensió 

- Dimensionat del Tub protector del Cable 

- Temps màxim que un conductor suporta la intensitat de Curtcircuit 

- Corbes vàlides 

 

Figura 31: Entrades i sortides del programa DMELECT 

A l’annex es mostren de forma detallada els càlculs i resultats. 

 

 

 

 

DMELECT 

Secció del cable a utilitzar 
 

Potència de càlcul 
 

Intensitat de càlcul 
 

Intensitats de curtcircuit 
 

Caigudes de tensió 
 

Dimensionat del tub 

protector del Cable 
 

Temps màxim que un 

conductor suporta la 

intensitat de curtcircuit 
 

Corbes vàlides 

Potència instal·lada 
 

Distància de càlcul 
 

Intensitats admissibles 
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 Instal·lació d’aigua 

 Instal·lació d’aigua freda sanitària 

La instal·lació de fontaneria o d'aigua freda es realitzarà d'acord amb les 

exigències del document sobre Higiene i Salut del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE-

DB-HS) 

 Escomesa 

L'escomesa és la canonada que enllaça la instal·lació general de les instal·lacions 

del CMT amb la xarxa exterior de subministrament (xarxa de distribució pública), que 

disposa dels elements següents:  

a) Una clau de presa en càrrega sobre la canonada de distribució de la xarxa 

exterior de subministrament que obre el pas a l'escomesa.  

b) Un tub d'escomesa que enllaça la clau de presa amb la clau de tall general.  

c) Una clau de tall a l'exterior de la propietat. 

 Cabal dels punts de consum: 

Cadascun dels aparells de consum ha de rebre, amb independència del 

funcionament dels altres, uns cabals instantanis mínims per a la correcta utilització. 

Aquest cabal es veurà corregit en funció dels punts de consum. Per determinar els 

consums dels diferents aparells, s'ha utilitzat les dades de la taula 2.1 de la Secció HS4 

del Codi Tècnic, on s'especifiquen els cabals instantanis mínims per a cada tipus 

d’aparell.  
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Tipus d’aparell 
Cabal instantani mínim 

d’aigua freda. [l/s] 

Cabal instantani mínim 

d’ACS. [l/s] 

Rentamans 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 

Banyera d’1,40 m o més 0,30 0,20 

Banyera de menys d’1,40m 0,20 0,15 

Bidet 0,10 0,065 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Inodor amb fluxor 1,25 - 

Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 - 

Urinaris amb cisterna 0,04 - 

Aigüera domèstica  0,20 0,10 

Aigüera no domèstica 0,30 0,20 

Rentaplats domèstic 0,15 0,10 

Rentaplats industrial (20 serveis) 0,25 0,20 

Safareig 0,20 0,10 

Rentadora domèstica 0,20 0,15 

Rentadora industrial  (8kg) 0,60 0,40 

Aixeta aïllada 0,15 0,10 

Aixeta de garatge 0,20 - 

Abocador 0,20 - 

Taula 26:  Taula 2.1 de la Secció HS4 del Codi Tècnic [21] 

A partir de la taula anterior i dels elements del CMT, s’obté el cabal mínim de cada 

element. 
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Zona Equipament Cabal unitari [l/s] 

E
d

if
ic

i 
p

ri
n

c
ip

a
l 

P
la

n
ta

 b
a

ix
a

 

Bany 1 
WC amb cisterna 0,1 

Pica 0,1 

Bany 2 

WC amb cisterna 0,1 

Pica 0,1 

Urinari 0,04 

Bany 3 
WC amb cisterna 0,04 

Pica 0,1 

Cafeteria 
Cafetera 0,1 

Termo 0,1 

Office 
Rentaplats 0,25 

Pica 0,15 

P
ri
m

e
ra

 

P
la

n
ta

 

Bany 1 
WC 0,04 

Pica 0,1 

Bany 2 
WC 0,04 

Pica 0,1 

N
a

u
 

P
la

n
ta

 B
a

ix
a

 Dutxes 1 Dutxa 0,2 

Dutxes 2 Dutxa 0,2 

Bany 1 
Pica 0,15 

WC 0,04 

Bany 2 

Pica 0,15 

WC 0,04 

Urinari 0,04 

E
x
te

ri
o

r Zona platja Mànegues 0,25 

Zona 

varada 
Mànegues 0,25 

Rec Rec 0,1 
Taula 27: Consums unitaris. Font: Elaboració pròpia 

 Metodologia de càlcul de la xarxa 

El dimensionat dels trams s'ha realitzat d'acord al procediment establert en 

l'apartat 4.2.1 del HS 4 del Document Bàsic: 

- Calcular el cabal màxim de cada un trams considerats com la suma dels 

cabals dels punts de consum alimentats pel mateix.  

- Establir els coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb un criteri 

adequat. En concret, es calculen els coeficients de simultaneïtat a partir de 

l'expressió següent: 

𝐾 =
1

√𝑛 − 1
 

𝐾  = Coeficient del cabal simultani en el tram 

considerat. S'ha de mantenir un valor mínim de 0,2. 

𝑛 = Nombre d'aparells alimentats en cada cas. 

Fórmula 6: Coeficient del cabal simultani 
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Així doncs, per a cada tram de la instal·lació sanitària, s'obté el seu coeficient de 

simultaneïtat. 

- Determinar el cabal simultani en cada tram com el producte del cabal màxim 

pel coeficient de simultaneïtat corresponent, a partir de l'expressió: 

 

𝑄𝑆𝐼𝑀 = 𝑄𝑇𝑂𝑇 · 𝐾 

 

𝑄𝑆𝐼𝑀= Cabal simultani de cada tram en l/s. 

𝑄𝑇𝑂𝑇= Cabal instantani de cada tram en l/s. 

𝐾= Coeficient de simultaneïtat. 

Fórmula 7: Cabal simultani 

- Elecció d'una velocitat de càlcul: 

La norma HS 4, estableix que la velocitat de càlcul ha d'estar compresa  dins 

dels intervals següents: 

a) Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s.  

b) Canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m/s. 

En aquest cas, s'ha establert una velocitat en les canonades d'1 m / s, utilitzant-se 

canonada de coure. Aquest valor de la velocitat de l'aigua compleix amb la 

normativa pel que fa a les recomanacions en funció del material de les canonades i 

a més, està dins del rang dels valors usuals en instal·lacions normals i alhora, es 

redueixen els sorolls generats per la instal·lació d'aigua. 

- Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la 

velocitat, mitjançant la fórmula: 

𝐷𝑁 = √
4000 · 𝑄𝑆𝐼𝑀

𝜋 · 𝜈
 

𝐷𝑁= Diàmetre nominal de la canonada de cada 

tram en mm. 

𝑄𝑆𝐼𝑀= Cabal simultani de cada tram en l/s. 

𝜈= Velocitat de l'aigua de cada tram en m/s. 

Fórmula 8: Diàmetre nominal de la canonada 

Aplicant la velocitat corresponent, s'obtenen els diàmetres nominals. Una vegada 

calculat aquest diàmetre, s'ha de tenir en compte que els diàmetres normalitzats són 

els recollits segons la norma UNE-EN 1057 per la qual cosa s'ha de escollir el diàmetre 

nominal superior més pròxim al calculat. 
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 Dimensionat dels ramals d'enllaç 

Els ramals d'enllaç dels aparells domèstics es dimensionen d'acord amb el que 

s'estableix en la taula 4.2 de la norma a la taula de diàmetres mínims. En la resta, es 

tenen en compte els criteris de subministrament donats per les característiques de 

cada aparell i es dimensionen en conseqüència. La instal·lació d'aigua serà de tubs 

de coure. En conseqüència, els diàmetres dels tubs d'entrada de cada punt de 

consum són: 

    Zona Equipament 
Cabal unitari 

[l/s] 

DN 

calculat 

[mm] 

DN 

utilitzat 

[mm] 

E
d

if
ic

i 
p

ri
n

c
ip

a
l 

P
la

n
ta

 b
a

ix
a

 

Bany 1 

WC amb 

pulsador 
0,1 11,28 12 

Pica 0,1 11,28 12 

Bany 2 

WC amb 

pulsador 
0,1 11,28 12 

Pica 0,1 11,28 12 

Urinari 0,04 7,14 10 

Bany 3 

WC amb 

cisterna 
0,04 7,14 10 

Pica 0,1 11,28 12 

Cafeteria 
Cafetera 0,1 11,28 12 

Termo 0,1 11,28 12 

Office 
Rentaplats 0,25 17,84 18 

Pica 0,15 13,82 15 

P
ri
m

e
ra

 

P
la

n
ta

 

Bany 1 
WC 0,04 7,14 10 

Pica 0,1 11,28 12 

Bany 2 
WC 0,04 7,14 10 

Pica 0,1 11,28 12 

N
a

u
 

P
la

n
ta

 B
a

ix
a

 Dutxes 1 Dutxa 0,2 15,96 18 

Dutxes 2 Dutxa 0,2 15,96 18 

Bany 1 
Pica 0,15 13,82 15 

WC 0,04 7,14 10 

Bany 2 

Pica 0,15 13,82 15 

WC 0,04 7,14 10 

Urinari 0,04 7,14 10 

Exterior 

Zona platja Mànegues 0,25 17,84 18 

Zona varada Mànegues 0,25 17,84 18 

Rec Rec 0,1 11,28 12 

Taula 28: Connexions directes als equipaments 

 

 

 



Pàg. 68  Memòria 

 

    Zona Equipament 
Cabal 

[l/s] 
n K 

DN 

calculat 

[mm] 

DN 

utilitzat 

[mm] 

E
d

if
ic

i p
ri
n

c
ip

a
l 

P
la

n
ta

 b
a

ix
a

 

Bany 1 

WC amb 

pulsador 
0,2 2 1,00 15,96 18 

Pica 0,2 2 1,00 15,96 18 

Bany 2 

WC amb 

pulsador 
0,2 2 1,00 15,96 18 

Pica 0,2 2 1,00 15,96 18 

Urinari 0,12 3 0,71 10,39 12 

Bany 1 

WC amb 

cisterna 
0,04 1 1,00 7,14 10 

Pica 0,1 1 1,00 11,28 12 

Cafeteria 
Cafetera 0,1 1 1,00 11,28 12 

Termo 0,1 1 1,00 11,28 12 

Office 
Rentaplats 0,25 1 1,00 17,84 18 

Pica 0,3 2 1,00 19,54 22 

P
ri
m

e
ra

 

P
la

n
ta

 

Bany 1 
WC 0,08 2 1,00 10,09 12 

Pica 0,2 2 1,00 15,96 18 

Bany 2 
WC 0,08 2 1,00 10,09 12 

Pica 0,2 2 1,00 15,96 18 

N
a

u
 

P
la

n
ta

 B
a

ix
a

 Dutxes 1 Dutxa 1,2 6 0,45 26,14 28 

Dutxes 2 Dutxa 1,4 7 0,41 26,98 28 

Bany 1 
Pica 0,45 3 0,71 20,13 22 

WC 0,08 2 1,00 10,09 12 

Bany 2 

Pica 0,45 3 0.71 20,13 22 

WC 0,08 2 1,00 10,09 12 

Urinari 0,08 2 1,00 10,09 12 

E
x
te

ri
o

r 

Zona 

platja 
Mànegues 1 4 0,58 27,11 28 

Zona 

varada 
Mànegues 0,5 2 1,00 25,23 28 

Rec Rec 0,8 8 0,38 19,62 22 

Taula 29: Connexions d'equipaments 

  Zona Cabal [l/s] n K 

DN 

calculat 

[mm] 

DN 

utilitzat 

[mm] 

Edifici 

principal 

Planta baixa 

Bany 1 0,4 4 0,577 17,15 18 

Bany 2 0,52 7 0,408 16,44 18 

Bany 1 0,14 2 1 13,35 15 

Cafeteria 0,2 2 1 15,96 18 

Office 0,55 3 0.707 22,25 28 

Primera Planta 
Bany 1 0,28 4 0,577 14,35 15 

Bany 2 0,28 4 0,577 14,35 15 

Nau Planta Baixa 

Dutxes 1 1,2 6 0,447 26,14 28 

Dutxes 2 1,4 7 0,408 26,98 28 

Bany 1 0,53 5 0,5 18,37 22 

Bany 2 0,61 7 0,408 17,81 18 

Exterior 

Zona platja 1 4 0,577 27,11 28 

Zona varada 0,5 2 1 25,23 28 

Rec 0,8 8 0,38 19,62 22 

Taula 30: Connexions de zones 
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  Cabal [l/s] n K 
DN calculat 

[mm] 

DN utilitzat 

[mm] 

Edifici principal 2,37 26 0,2 24,56 28 

Nau 3.74 25 0,204124 31,17 35 

Exterior 1,5 14 0,277 28,49 35 
Taula 31: Connexions de zones 

 

  Cabal [l/s] n K 
DN calculat 

[mm] 

DN utilitzat 

[mm] 

TOTAL 8,41 64 0,2 46,27 54 
Taula 32: connexió aigua freda 

 Aigua calenta sanitària 

Les instal·lacions d'ACS tenen com a objectiu distribuir aigua de consum sotmesa 

a algun tractament d'escalfament i per això, a més de complir les especificacions del 

Reial Decret 865/2003, han de complir els requisits del Reial Decret 140/2003, de 7 de 

febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum 

humà. 

Així mateix, pel que fa als materials utilitzats, la normativa seguida és la recollida en 

la UNE EN 1057: 1996 "Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, sense 

soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció " i per tant, totes 

les altres normes que queden subjectes a aquesta. 

 Exigències de la instal·lació 

En els circuits d'ACS, els criteris d'actuació s'han de basar en el control de la 

temperatura de l'aigua per sobre dels 60 ºC, de manera que arribi aquesta 

temperatura en els dipòsits o acumuladors finals. El cabal instantani demandat per la 

instal·lació d'ACS varia de forma extremadament brusca d'un instant a un altre. 

Aquestes variacions obliguen generalment a disposar d'una reserva acumulada que 

sigui capaç de compensar la demanda en un determinat moment. 

 Cabal dels punts de consum i de la instal·lació 

Cadascun dels aparells de consum ha de rebre, amb independència de l'estat de 

funcionament dels altres, uns cabals instantanis mínims d'aigua calenta per la seva 

correcta utilització. Aquest cabal es veurà corregit en funció dels punts de consum.  
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Per determinar els consums dels diferents aparells, s'ha utilitzat les dades de la taula 

2,1 de la Secció HS 4 del Codi Tècnic, on s'especifiquen els cabals instantanis mínims 

per a cada tipus d'aparell. A partir de la taula anteriorment esmentada i dels 

elements, s'obté el cabal mínim de cada element, resumida en la següent taula: 

    
Zona Equipament 

Cabal unitari 

[l/s] 

E
d

if
ic

i 
p

ri
n

c
ip

a
l 

P
la

n
ta

 

b
a

ix
a

 Bany 1 Pica 0,1 

Bany 2 Pica 0,1 

Bany 3 Pica 0,1 

P
la

n
ta

 

p
ri
m

e
ra

 

Bany 1 Pica 0,1 

Bany 2 Pica 0,1 

N
a

u
 

Dutxes 1 Dutxa 0,2 

Dutxes 2 Dutxa 0,2 

Bany 1 Pica 0,15 

Bany 2 Pica 0,15 

Taula 33: Taula de consums unitaris 

 Metodologia de càlcul 

Per al dimensionat de les xarxes d'impulsió d'aigua calenta sanitària s'ha de seguit 

el mateix mètode de càlcul que per a la xarxa d'aigua freda. 

 Dimensionat dels ramals d'enllaç 

Els ramals d'enllaç dels aparells domèstics es dimensionen d'acord la taula 4.2 de 

la norma. A la resta, es tenen en compte els criteris de subministrament donats per les 

característiques de cada aparell i es dimensiona en conseqüència. 

 

    
Zona Equipament 

Cabal unitari 

[l/s] 

DN calculat 

[mm] 

DN utilitzat 

[mm] 

E
d

if
ic

i p
ri
n

c
ip

a
l 

P
la

n
ta

 

b
a

ix
a

 Bany 1 Pica 0,1 11,28 12 

Bany 2 Pica 0,1 11,28 12 

Bany 3 Pica 0,1 11,28 12 

P
la

n
t

a
 

p
ri
m

e

ra
 Bany 1 Pica 0,1 11,28 12 

Bany 2 Pica 0,1 11,28 12 

N
a

u
 

Dutxes 1 Dutxa 0,2 15,96 18 

Dutxes 2 Dutxa 0,2 15,96 18 

Bany 1 Pica 0,15 13,82 15 

Bany 2 Pica 0,15 13,82 15 

Taula 34: Connexions directes als equipaments 
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Zona Equipament 

Cabal unitari 

[l/s] 
n K 

DN calculat 

[mm] 

DN utilitzat 

[mm] 

E
d

if
ic

i p
ri
n

c
ip

a
l 

P
la

n
ta

 

b
a

ix
a

 Bany 1 Pica 0,1 2 1,00 15,96 18 

Bany 2 Pica 0,1 2 1,00 15,96 18 

Bany 3 Pica 0,1 1 1,00 11,28 12 
P

la
n

ta
 

p
ri
m

e
r

a
 Bany 1 Pica 0,1 2 1,00 15,96 18 

Bany 2 Pica 0,1 2 1,00 15,96 18 

N
a

u
 

Dutxes 1 Dutxa 0,2 6 0,45 26,14 28 

Dutxes 2 Dutxa 0,20 7 0,41 26,98 28 

Bany 1 Pica 0,15 3 0,71 20,13 22 

Bany 2 Pica 0,15 3 0,71 20,13 22 

Taula 35: Connexions d'equipaments 

  
Zona 

Cabal 

unitari [l/s] 
n K 

DN calculat 

[mm] 

DN utilitzat 

[mm] 

Edifici principal 
Planta baixa 0,5 5 0,50 17,84 18 

Planta primera 0,4 4 0,58 17,15 18 

Nau 3,5 19 0,24 32,41 35 

Taula 36: Connexions de zones 

 
Q total n K 

DN calculat 

[mm] 

DN utilitzat 

[mm] 

Aigua Calenta 4,4 28 0,2 33,47 35 

Taula 37: Connexió general d'aigua calenta 

 Aïllament tèrmic 

El gruix de l'aïllament de les conduccions, es dimensiona d'acord amb el que 

indica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RITE i les seves Instruccions 

Tècniques complementàries ITE. Així doncs, les dues xarxes (AFS i ACS) s'aïllaran amb 

una escuma d'un gruix de 20 mm, per evitar la condensació a la xarxa d'AFS i pèrdues 

tèrmiques en la xarxa d'ACS. 

 Càlcul de l’escomesa 

Un cop determinats els cabals anteriors, es determina l'escomesa. Per a això, s'han 

calculat els cabals i els diàmetres de la xarxa principal abans de les entrades als 

distribuïdors principals.  

 AFS ACS Q total 
DN 

Calculat 

DN 

Utilitzat 

ESCOMESA 1,68 0,88 2,40 57,11 63 

Taula 38: Escomesa 
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 Aportació solar 

Segons el Codi Tècnic, la secció HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta 

sanitària és d’aplicació als edificis de nova construcció i rehabilitació d'edificis 

existents de qualsevol ús en els que existeixi una demanda d'aigua calenta sanitària. 

Per tal de calcular el número de captadors solars s’ha utilitzat el càlcul energètic 

mitjançant l’eina informàtica censolar [28] que utilitza el mètode F-CHART.  

Dades d’entrada : 

Tipologia: Vestuaris/dutxes col·lectives. 

Es preveuen 24 serveis. 

Amb un consum previst de 15 litres per servei. 

La Temperatura d’utilització prevista: 60ºC 

Consum total: 360 litres al dia  

Dades Geogràfiques: 

Província: Tarragona 

Latitud de Càlcul 41º 

Zona Climàtica III  

Figura 32: Dades d'entrada 

MES 
% 

d’ocupacio 

Dies 

per 

mes 

Consum 

d’aigua 

[l/dia] 

Ta. 

Mitjana 

de l’aigua 

Increment 

de Ta. 

[ºC] 

Demanda 

energètica 

[kWh] 

Gener 100 31 360 5 55 712 

Febrer 100 28 360 6 54 631 

Març 100 31 360 8 52 673 

Abril 100 30 360 10 50 626 

Maig 100 31 360 11 49 634 

Juny 100 30 360 12 48 601 

Juliol 100 31 360 13 47 608 

Agost 100 31 360 12 48 621 

Setembre 100 30 360 11 49 614 

Octubre 100 31 360 10 50 647 

Novembre 100 30 360 8 52 651 

Decembre 100 31 360 5 55 712 

Total demanda energètica anual 7.733 kWh 

 

Taula 39: Demanda energètica anual 
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Al tractar-se de la zona climàtica III i el consum estar comprès entre 50 i 5000 litres 

al dia la contribució solar mínima ha de ser del 50%.  

Captador seleccionat: 

- Model: VITISOL 300 F SV3A - Factor d’eficiència òptica: 0,833 

- Dimensions: 1,056 m x 2,38 m  - Coeficient global de pèrdues: 3660W/(m2·ºC) 

- Àrea útil: 2,33 m2 

Taula 40: Captador seleccionat 

2 captadors amb una àrea útil de captació de 4,66 m2. Volum d’acumulació ACS de 350 l 

 

Dades de posició 

Inclinació 45º 

Desorientació al sud 0º 

Taula 41: Dades de posició del captador solar 

 

Càlcul energètic mitjançant el mètode F-CHART, eina que permet estimar el 

rendiment mitjá a llarg termini d'un sistema solar-tèrmic. També és usat per avaluar el 

comportament de colectors solars.  

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC 

Rad. horitz. 

[kWh/m2·mes]: 
45,57 70,00 113,77 145,80 169,57 181,80 207,39 186,00 142,50 93,93 54,90 39,68 

Coef. K. incl[45º] 

lat[41º] 
1,43 1,32 1,18 1,04 0,94 0,90 0,94 1,05 1,23 1,43 1,57 1,54 

Rad. inclin. 

[kWh/m2·mes]: 
65,17 92,40 134,25 151,63 159,40 163,62 194,95 195,30 175,28 134,32 86,19 61,11 

Deman. Ener. 

[KWh]: 
712 631 673 626 634 601 608 621 614 647 651 712 

Ener. Ac. Cap. 

[KWh/mes]: 
230 326 474 536 563 578 689 690 619 474 304 216 

D1=EA/DE 0,32 0,52 0,70 0,86 0,89 0,96 1,13 1,11 1,01 0,73 0,47 0,30 

K1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

K2 0,79 0,80 0,84 0,89 0,89 0,84 0,84 0,79 0,80 0,86 0,85 0,78 

Ener. Per. Cap. 

[KWh/mes]: 
926 828 926 932 925 806 795 749 761 907 923 898 

D2=EP/DE 1,30 1,31 1,38 1,49 1,46 1,34 1,31 1,20 1,24 1,40 1,42 1,26 

f 0,23 0,39 0,52 0,62 0,64 0,70 0,80 0,79 0,73 0,54 0,34 0,21 

EU=f*DE 161 245 353 389 409 420 487 493 450 352 222 150 

Total producció energètica útil anual: 4.131 kWh 

Taula 42: Càlcul energètic mitjançant el mètode F-CHART 

Resultats obtinguts: 

Total demanda energètica anual 7.733 kWh 

Total producció energètica útil anual 4.131 kWh 

Factor F anual aportat 53% 

Taula 43: Resultats obtinguts 
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Càlcul energètic: 

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC 

Deman. Ener.[kWh/mes]: 712 631 673 626 634 601 608 621 614 647 651 712 

Ener. Util cap.[kWh/mes]: 161 245 353 389 409 420 487 493 450 352 222 150 

% ENERGIA 
APORTADA 

23% 39% 52% 62% 64% 70% 80% 79% 73% 54% 34% 21% 

Taula 44; Càlcul energètic 

 

Figura 33: Gràfica comparativa demanda-energia captada 

 Xarxa de Sanejament 

La xarxa de sanejament o de clavegueram és usada per a la recollida i el transport 

de les aigües residuals i pluvials. Consisteixen en estructures hidràuliques que 

funcionen a pressió atmosfèrica, per gravetat. La instal·lació triada serà una xarxa de 

sanejament de tipus separativa, és a dir, un sistema que comprèn dos canalitzacions 

paral·leles les quals recullen de forma independent les aigües pluvials i les residuals. 

Per tant, caldrà realitzar baixants diferents per pluvials i fecals, a més de dues xarxes 

de col·lectors independents. 

Els avantatges sobre el sistema unitari són:  

-  Una millor adequació per a un posterior procés de depuració.  

-  En cas de forts aiguats, és pràcticament impossible que els baixants puguin omplir 

en tota la seva secció, impedint així la ventilació primària.  

El major inconvenient és la complexitat del sistema i que per a un funcionament 

òptim, cal disposar d'una xarxa de clavegueram separada.  

La xarxa es realitzarà amb tubs de PVC, cadascun amb la seva secció calculada, 

i els accessoris corresponents seran d'acer galvanitzat. 
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 Xarxa d’aigües pluvials 

Per dimensionar correctament els elements de la xarxa d'aigües pluvials es 

realitzarà mitjançant el Document Bàsic (CTE DB-HS 5). 

La recollida de les aigües pluvials es realitza a la coberta. A la part de l’edifici 

principal, al ser una coberta plana, caldrà disposar d'embornals abans del col·lector. 

En canvi, a la altra part de la nau, en ser una coberta a dues aigües, es disposaran 

canalons exteriors que dirigeixen les aigües cap a un baixant pluvial, el qual 

s'encarrega de dirigir cap a la zona de fonamentació per dissenyar mitjançant 

col·lectors el circuit d'evacuació general per a la recollida de les aigües pluvials. 

Segons l'apartat 4.2 del DB-HS 5, la intensitat pluviomètrica s'obtindrà a partir de la 

zona en què es troba la localitat (A o B) i la isolínia que li correspon. Les instal·lacions 

del CMT estan situades a Torredembarra (Tarragona), que es troba en la zona B, i la 

isolínia corresponent és de 50 mm/h . Finalment es pot deduir que li correspon una 

intensitat pluviomètrica de 110 mm/h. 

 
Figura 34: Mapa d’isolínies i zones pluviomètriques. 

Intensitat pluviomètrica 

Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 

Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 

Taula 45: Taula d’isolínies i zones pluviomètriques 
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 Coberta a dos aigües 

Els canalons pluvials són elements que s'utilitzen, per a la recollida de l'aigua de la 

pluja en els ràfecs i cobertes, han de tenir un pendent suau (0,5%-4%) cap al baixant 

i un ancoratge segur, ferm i que admeti la seva capacitat màxima d'ompliment sense 

desprendre. El seu dimensionat es realitza segons la taula 4.7 del DB-HS 5. 

Màxima superfície coberta en projecció horitzontal (m2) 
Diàmetre del 

canaló (mm) 
Pendent del canaló 

0,5% 1% 2% 4% 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

Taula 46; Diàmetre del canaló per a un règim pluviomètric de 100mm/h 

Com que les taules estan realitzes per a un règim pluviomètric de 100 mm/h, s'ha 

d’aplicar un factor corrector f. Aquest factor es multiplicarà a l'àrea de càlcul per al 

dimensionament dels elements. 

𝑓 =
110

100
= 1,1 

Fórmula 9: Factor corrector 

Cada canaló exterior podrà recollir 115 m2 (segons la Taula 46) de superfície de 

coberta, sent la inclinació d'aquesta del 2%. Si s'aplica el factor f evacuarà 126 m2. 

Per tant es disposaran un total de 18 canalons, 9 en cada lateral de la nau amb un 

diàmetre nominal de 125 mm. 

Les baixants són les canonades verticals que recullen l'abocament de les 

derivacions o canalons i desemboquen en els col·lectors, sent per tant descendents. 

Han de realitzar-se amb un diàmetre uniforme en tota la seva alçada. Per la seva part 

superior sempre es prolongaran fins sortir per sobre de la coberta de l'edifici, per a la 

seva comunicació amb l'exterior, disposant-se en el seu extrem una rematada que 

eviti l'entrada d'aigües o elements estranys. Al final de cada baixant ha de situar una 

arqueta a peu de baixant (definides més endavant). 

Per determinar el diàmetre dels baixants s'utilitza la taula 4.8 del DB-HS-5 tenint en 

compte la superfície de coberta que s'aboca sobre els canalons. 
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Superfície en projecció horitzontal servida (m2) Diàmetre nominal de la baixada (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1.544 160 

2.700 200 

Taula 47: Diàmetre de baixants d'aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100mm/h 

Es col·locaran 5 baixants a cada lateral, de manera que cada baixant reculli 

l'aigua de 2 canalons, exceptuant un d'ells, que només recollirà l'aigua d'un canaló. 

per tant, els primers quatre baixants seran de diàmetre mínim 90 mm ja que recolliran 

un àrea corregida de 220 m2, mentre que el cinquè serà com a mínim de 63 mm 

perquè el seu àrea corresponent és de 110 m2. 

 Coberta plana: Edifici principal 

A la zona de l’edifici principal, en tenir una coberta plana, es col·locaran 

embornals per a la recollida de les aigües pluvials. Els embornals tenen una reixa 

d'entrada i sortida horitzontal o vertical, i serveixen per a la recollida d'aigües arran 

de paviment (terrasses, terrats, patis, etc.). El nombre mínim d'embornals amb els 

quals haurà de comptar la coberta, depèn de la superfície d'aquesta, tal i com 

indica la taula 4,6 del DB-HS-5. s'hauran col·locar quatre embornals a la coberta. 

Superfície de coberta en projecció horitzontal (m2) Número d’embornals 

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

Taula 48: Número d'embornals en funció de la superfície de la coberta 

Per al càlcul dels baixants i col·lectors d'aquest sector, es procedirà de la mateixa 

manera que s'ha fet a la zona de la nau. Per tant, els baixants hauran de ser d’un 

diàmetre 75 mm. 

La xarxa d'evacuació d'aigües pluvials estarà connectada a la xarxa de 

clavegueram pública mitjançant una arqueta de registre principal. Aquesta arqueta 

haurà de tenir un diàmetre interior superior a un metre, així com una tapa registrable, 
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que permeti el pas a un home (uns 60 cm), que faci possible la neteja del mateix. 

S'instal·larà dins dels límits de la propietat. 

 Xarxa d’aigües residuals 

Per dimensionar tots els elements de la xarxa s'ha utilitzat el mètode basat en les 

unitats de desguàs (UD). A cada aparell sanitari se li assigna un determinat nombre 

d'unitats de descàrrega. 

Les connexions individuals són els trams de connexió des de l'aparell sanitari fins a 

la derivació horitzontal que connectarà amb el baixant. Tots els aparells sanitaris 

disposen d'un sifó amb aigua per evitar el pas de males olors des de la xarxa de 

sanejament cap l'aparell sanitari. Els diàmetres de la connexió individual i el nombre 

d'unitats de desguàs dels diferents aparells sanitaris, segons el DB-HS 5. 

Tipus d’aparell Diàmetre connexió [mm] 

Lavabo 40 

Dutxa 50 

Inodor 100 

Urinari 50 

Aigüera 40 

Taula 49: Diàmetres corresponents a cada aparell sanitari 

Les derivacions són les canonades horitzontals amb certa pendent, que enllacen 

els desguassos dels aparells sanitaris amb els baixants. Aquestes s'han de dimensionar 

en funció del nombre màxim d'unitats de descàrrega i del pendent. 

Diàmetre 

[mm] 

Màxim número d’unitats 

Pendent 

1% 2% 4% 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

Taula 50: Unitats entre col·lectors i aparells sanitaris 
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Per tal d’evitar reduir l’espai lliure en el falç sostre, s’escull derivacions de 90 mm 

que permeten un nombre màxim de 47 unitats amb un pendent del 1%.   

 Instal·lació de protecció contra incendis 

 Normativa d'aplicació 

Per realitzar les condicions de protecció contra incendis proposades en aquest 

apartat es seguirà  el Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB-SI) segons 

aplicació del Real Decret 314/2006, amb publicació a data 17 de març de 2006, i 

posada en vigor a data de 29 de setembre de 2006, dins de la recopilació dels 

documents bàsics del Codi Tècnic d’Edificació (CTE). 

 Secció SI1 – Propagació interior 

Els edificis s'han de compartimentar en sectors d'incendi segons les condicions que 

s'estableixen a la taula 1.1 del CTE-SI-SI. Les superfícies màximes indicades en aquesta 

taula per als sectors d'incendi poden duplicar quan estiguin protegits amb una 

instal·lació automàtica d’extinció. 

A efectes del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els 

locals de risc especial, les escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència 

i les escales compartimentades com a sector d'incendis, que estiguin continguts en 

aquest sector no formen part del mateix. 

L’Ús previst de les instal·lacions del CMT és de pública concurrència i, segons la 

taula 1.1 del DB-SI-1, la superfície construïda de cada sector d’incendi no ha se 

superar els 2.500 m2. Per tant, els secors diferenciats compleixen aquesta part. 

Les instal·lacions d'estudi consten de sis sectors d'incendis diferenciats. 

Secor d’Incendi 

diferenciat 
Ús previst 

Superfície 

construïda [m2] 

Superfície màxima 

norma [m2] 

Edifici Principal Pública concurrència 515,55 2500 

Nau-Vestuaris Pública concurrència 145,20 2500 

Nau-Magatzem+Taller1 Pública concurrència 986,95 2500 

Nau – Taller 2 Pública concurrència 123,9 2500 

Nau – Espai cedit per a 

ús extern 
Pública concurrència 57,25 2500 

Taula 51: Sectors diferenciats. 
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Segons la taula 1.2 del DB-SI-1, resistència al foc de les parets, sostres i portes que 

delimiten secors d’incendi es determina que la resistència mínima al foc EI90 en tots i 

cadascun dels tancaments, sostres i terres de cadascuna de les zones, i per tant, les 

portes EI2 45-C5. 

Element 

Resistència al foc 

Plantes sota 

rasant 

Plantes sobre rasant en edifici 

amb altura d’evacuació 

h≤15 m 15<h≤25 m h>28 m 

Parets i sostres que separen al sector 

considerat de la resta de l’edifici, sent 

el seu us previst: 

    

- Sector de risc mínim en edifici de 

qualsevol ús. 
(no s’admet) EI 120 EI120 EI120 

- Residencial Vivenda, Residencial 

Públic, docent, administratiu 
EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

- Comercial, pública concurrència, 

hospitalari 
EI 120 EI 90 EI 120 EI 180 

- Aparcament EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 

Portes de pas entre sectors d’incendi 

EI2 t-C5 sent t la meitat del temps de resistència al 

foc requerit a la paret en la que es trobi, o be la 

quarta part quan el pas es realitzi a través d’un 

vestíbul d’independència i de dos portes. 

Taula 52: Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors d'incendi. Font: Taula 

1.2 del DB-SI-1 

Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació 

d'incendis. 

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els 

espais ocults, com ara eixides, càmeres, falsos sostres, terres elevats, etc., excepte 

quan aquests es compartimenten respecte dels primers almenys amb la mateixa 

resistència al foc, podent reduir-se aquesta a la meitat en els registres per a 

manteniment. 

Es limita a tres plantes i a 10 m el desenvolupament vertical de les càmeres no 

estanques en què hi hagi elements la classe de reacció al foc no sigui B-s3, d2, BL-s3, 

d2 o millor. 

La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d'incendis s'ha 

de mantenir en els punts en els que aquests elements són travessats per elements de 
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les instal·lacions, tals com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, 

etc., excloses les penetracions la secció de pas no excedeixi de 50 cm². Per a això es 

pot optar per una de les següents alternatives: 

- Disposar un element que, en cas d'incendi, obturi automàticament la secció 

de pas i garanteixi en aquest punt una resistència al foc almenys igual a la de 

l'element travessat, per exemple, una comporta tallafocs automàtica EI t (i↔o) 

sent t el temps de resistència al foc requerida a l'element de compartimentació 

travessat, o un dispositiu intumescent d’obturació. 

- Elements passants que aportin una resistència almenys igual a la de l'element 

travessat, per exemple, conductes de ventilació EI t (i↔o) sent t el temps de 

resistència al foc requerida l'element de compartimentació travessat. 

Reacció al foc d'elements constructius i de mobiliari 

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que 

s'estableixen a la taula 4.1 del DB-SI-1. 

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques 

(cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen en el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió (REBT-2002). 

Reacció al foc 

Situació de l’element 
Revestiment 

Sostres i parets Terres 

Zones comunes de l’edifici C-s2, d0 EFL 

Aparcament A2-s1, d0 A2FL-s1 

Passadissos i escales protegides B-s1, d0 CFL-s1 

Locals de risc especial B-s1, d0 BFL-s1 

Espais ocults no estancs. B-s3, d0 BFL-s2 

Taula 53: Classes de reacció al foc dels elements constructius. Font: Taula 4.1 del DB-SI-1 

Només existeixen portes de pas entre sectors d’incendi entre el Taller 1 i el 

Magatzem i la zona de vestuaris amb el Magatzem. Així doncs, segons la taula 4.1  

del DB-SI-1 la reacció al foc de sostres i parets serà de tipus Bs1,d0. 

En els edificis i establiments d'ús pública concurrència, els elements decoratius i de 

mobiliari compliran les següents condicions: 
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- Butaques i seients fixos entapissats que formin part del projecte en cinemes, 

teatres, auditoris, sales d'actes, etc .: 

Passen l'assaig segons les normes següents: 

- UNE-EN 1021-1: 2006 "Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat - 

Part 1: font d'ignició: cigarret en combustió ". 

- UNE-EN 1021-2: 2006 "Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat - 

Part 2: font d'ignició: flama equivalent a un llumí ". 

- Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, i cortinatges., Etc,: 

Classe 1 d'acord amb la norma UNE-EN 13773: 2003 "Tèxtils i productes tèxtils. 

Comportament al foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació ". 

 Secció SI 2 – Propagació exterior 

Mitjaneres i façanes 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi a 

través de la façana entre dos sectors d'incendi, entre una zona de risc especial alt i 

altres zones o cap a una escala protegida o passadís protegit des d'altres zones, els 

punts de les seves façanes que no siguin almenys EI 60 han d'estar separats la 

distància “d” en projecció horitzontal que s'indica en les figures 1.1 a 1.8 del apartat 

1 del CTE DB-SI, apartat 2, en funció de l'angle α format pels plans exteriors d'aquestes 

façanes. Per a valors intermedis de l'angle α, la distància d pot obtenir-se per 

interpolació lineal. 

De tots els sectors que conformen el CMT, només els sectors de la nau  

comparteixen façana, en tots els casos existeixen franges separadores de més de 2mi 

per tant es compleix la normativa referent a sectorització.  

La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície 

de l'acabat exterior de les façanes o de les superfícies interiors de les càmeres 

ventilades que aquestes façanes puguin tenir, serà B-s3, d2 fins a una alçada de 3,5 

m com a mínim, en aquelles façanes l'arrencada inferior sigui accessible al públic des 

de la rasant exterior o des d'una coberta, i en tota l'alçada de la façana quan 

aquesta excedeixi de 18 m, amb independència d'on es trobi la seva arrencada. 
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Cobertes 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior de l'incendi per la coberta, 

ja sigui entre dos edificis adjacents, ja sigui en un mateix edifici, aquesta tindrà una 

resistència al foc REI 60, com a mínim, en una franja de 0,50 m d'amplada mesurada 

des de l'edifici adjacent, així com en una franja de 1,00 m d'amplada situada sobre 

la trobada amb la coberta de tot element compartimentador d'un sector d'incendi 

o d'un local de risc especial alt. Com a alternativa a la condició anterior es pot optar 

per perllongar la mitgera o l'element compartimentador 0,60 m per sobre l'acabat de 

la coberta. 

Els materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones 

de coberta situades a menys de 5 m de distància de la projecció vertical de 

qualsevol zona de façana, del mateix o d'un altre edifici, la resistència al foc no sigui 

almenys EI 60, incloent la cara superior dels voladissos el sortint excedeixi d'1 m, així 

com les lluernes, claraboies i qualsevol altre element d'il·luminació o ventilació, han 

de pertànyer a la classe de reacció al foc BROOF(t1). 

 Secció SI 3 – Evacuació dels ocupants 

Compatibilitat dels elements d'evacuació 

Els establiments d'ús comercial o pública concurrència de qualsevol superfície i els 

d'ús Docent, Hospitalari, residencial públic o Administratiu la superfície construïda sigui 

més gran que 1.500 m2, si estan integrats en un edifici l'ús previst principal dels quals 

sigui diferent del seu, han de complir les següents condicions: 

- Les seves sortides d'ús habitual i els recorreguts fins a l'espai exterior segur 

estaran situats a elements independents de les zones comuns de l'edifici i 

compartimentats respecte aquest de la mateixa manera que hagi d'estar 

l'establiment en qüestió, segons el que estableix el capítol 1 de la Secció 1 

d'aquest DB. No obstant això, aquests elements podran servir com sortida 

d'emergència d'altres zones de l'edifici. 

- Les seves sortides d'emergència podran comunicar amb un element comú 

d'evacuació de l'edifici a través d'un vestíbul d'independència, sempre que 

aquest element d'evacuació estigui dimensionat tenint en compte aquesta 

circumstància. 
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Càlcul de l’ocupació 

Per al càlcul de l'ocupació s'han pres els valors de densitat d'ocupació que 

s'indiquen a la taula 2.1 de la secció SI 3, en funció de la superfície útil de cada zona. 

A efectes de determinar l'ocupació, s'ha de tenir en compte el caràcter simultani 

o alternatiu de les diferents zones d'un edifici, considerant el règim d'activitat i d'ús 

previst per al mateix.  

PLANTA BAIXA EDIFICI PRINCIPAL : 

PLANTA BAIXA EDIFICI 

PRINCIPAL 
ÚS PREVIST ZONA, TIPUS D'ACTIVITAT 

OCUPACIÓ 

(m2/persona) 

Vestíbul Pública concurrència 
Vestíbuls generals i zones d'ús 

públic en planta baixa 
2 

Administració Administratiu Plantes o zones d'oficina 10 

Menjador Pública concurrència 
Zones de públic assegut en bars, 

cafeteries, restaurants, etc. 
1,5 

Cafeteria Pública concurrència 
Zones de servei de bars, 

restaurants, cafeteries, etc. 
10 

Office Pública concurrència 
Zones de servei de bars, 

restaurants, cafeteries, etc. 
10 

Magatzem Pública concurrència 
Zones de servei de bars, 

restaurants, cafeteries, etc. 
10 

Aula1 Docent 
Aules (excepte d'escoles 

infantils) 
1,5 

Aula2 Docent 
Aules (excepte d'escoles 

infantils) 
1,5 

Passadís Pública concurrència 
Vestíbuls generals i zones d'ús 

públic en planta baixa 
2 

Despatx Administratiu Plantes o zones d'oficina 10 

Bany 1 Qualsevol Lavabos de planta 3 

Bany 2 Qualsevol Lavabos de planta 3 

Bany 3 Qualsevol Lavabos de planta 3 

Traster Arxius, magatzems - 10 

Taula 54: Ocupació segons zona -Edifici principal - Planta baixa  

 PLANTA PRIMERA EDIFICI PRINCIPAL : 

PLANTA PRIMERA 

EDIFICI PRINCIPAL 
ÚS PREVIST ZONA, TIPUS D'ACTIVITAT 

OCUPACIÓ 

(m2/persona) 

Distribuïdor 
Pública 

concurrència 

Vestíbuls generals i zones d'ús 

públic en planta baixa 
2 

Bany 1 Qualsevol Lavabos de planta 3 

Bany 2 Qualsevol Lavabos de planta 3 

Sala de reunions Administratiu Plantes o zones d'oficina 10 

Taula 55: Ocupació segons zona -Edifici principal - Planta primera 
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NAU: 

PLANTA BAIXA NAU ÚS PREVIST ZONA, TIPUS D'ACTIVITAT 
OCUPACIÓ 

(m2/persona) 

Vestíbul Pública concurrència 
Vestíbuls generals i zones d'ús 

públic en planta baixa 
2 

Vestíbul 1 Pública concurrència 
Vestíbuls generals i zones d'ús 

públic en planta baixa 
2 

Vestidor 1 Pública concurrència Vestuaris 2 

Dutxes 1 Pública concurrència Vestuaris, camerinos o similars 2 

Bany 1 Qualsevol Lavabos de planta 3 

Vestíbul 2 Pública concurrència 
Vestíbuls generals i zones d'ús 

públic en planta baixa 
2 

Vestidor 2 Pública concurrència Vestuaris 2 

Dutxes 2 Pública concurrència Vestuaris, camerinos o similars 2 

Bany 2 Qualsevol Lavabos de planta 3 

Vestíbul 3 Pública concurrència 
Vestíbuls generals i zones d'ús 

públic en planta baixa 
2 

Magatzem 

d'embarcacions 
Arxius, magatzems - 40 

Taller 1 Qualsevol Zones d'ocupació ocasional 0 

Taller 2 Qualsevol Zones d'ocupació ocasional 0 

Espai cedit per ús extern 
A determinar segons l'activitat que dugui a terme l'entitat 

externa 
N/A 

Taula 56: Ocupació segons zona - Nau 

Així doncs la ocupació per a cada zona serà: 

EDIFICI PRINCIPAL  NAU 

ZONA OCUP. ZONA OCUP.  ZONA OCUP. 

Vestíbul 25 Distribuïdor 5  Vestíbul 6 

Administració 5 Bany 1 2  Vestíbul 1 3 

Menjador 28 Bany 2 2  Vestidor 1 12 

Cafeteria 2 Sala de reunions 5  Dutxes 1 8 

Office 3      Bany 1 5 

Magatzem 2      Vestíbul 2 3 

Aula 1 21      Vestidor 2 13 

Aula 2 18      Dutxes 2 9 

Passadís 10      Bany 2 5 

Despatx 3      Vestíbul 3 3 

Bany 1 4      Magatzem d'embarcacions 23 

Bany 2 4      Taller 1 0 

Bany 3 2      Taller 2 0 

Traster 1      Espai cedit per ús extern - 

Taula 57: Ocupació per zona 

Número total de persones: 232 persones 
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Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació. 

A la taula 3.1 del DB-SI-3 s'indica el nombre de sortides que ha d'haver en cada 

cas, com a mínim, així com la longitud dels recorreguts d'evacuació fins a elles. 

Per tant, el nombre de sortides i la longitud del recorregut de cadascun dels sectors 

és: 

Sectors d’estudi Ocupació 
Número 

de sortides 

Longitud de recorregut d’evacuació 

fins a la sortida de planta 

Planta baixa Edifici Principal 128 2 ≤ 50 m 

Planta primera edifici principal 14 1 ≤ 25 m 

Nau-Magatzem (1) 23 1 ≤ 50 m 

Nau-Vestuaris 67 1 ≤ 25 m 

Taula 58: Longitud de recorregut d'evacuació fins a la sortida de planta 

(1) 50 m si es tracta d’una planta que te una sortida directa al espai exterior segur 

i la ocupació no excedeix de 25 persones (ocupació Nau-Magatzem 23 

persones). 

La justificació de compliment de longituds dels recorreguts d'evacuació queda 

representada en el plànol de compliment d'Incendis adjunt al projecte. 

Dimensionat dels medis d’evacuació 

El dimensionat dels mitjans d'evacuació s'ha de fer d'acord amb la Taula 4.1 del 

DB-SI-4 del CTE. 

Tipus d’element Dimensionat 

Portes i passos 

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m 

L’amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor 

que 0,80 m, ni sobrepassar de 1.23 m 

Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 

Escales no protegides per 

evacuació descendent  
A ≥ P / 160 

Escales no protegides per 

evacuació ascendent 
A ≥ P / 160-10h 

A = Amplada de l’element [m] 

h = Altura de l’evacuació ascendent 

P = Nombre total de persones que el pas està previst pel punt l'amplària es dimensiona.   

Taula 59: Dimensionat dels elements d’evacuació. Font: taula 4.1 del DB-SI-4 
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Quan en una zona, en un recinte, en una planta o en l'edifici hagi d'existir més 

d'una sortida, considerant també com a tals els punts de pas obligat, la distribució 

dels ocupants entre elles a efectes de càlcul s'ha de fer suposant inutilitzada una 

d'elles, sota la hipòtesi més desfavorable. 

Sector Portes Escales 

Edifici Principal A ≥ 0.8 m A ≥ 0.88 

Nau-Vestuaris A ≥ 0.8 m - 

Nau-Magatzem+Taller1 A ≥ 0.8 m - 

Nau – Taller 2 A ≥ 0.8 m - 

Nau – Espai cedit per a ús extern A ≥ 0.8 m - 

Taula 60: Dimensionat dels elements d'evacuació 

Protecció de les escales 

A la taula 5.1 del DB-SI 4 s'indiquen les condicions de protecció que han de complir 

les escales previstes per a evacuació.  

Escales per evacuació descendent 

Ús previst Alçada de evacuació de l’escala 

Residencial Vivenda h ≤ 14 m 

Administratiu, Docent h ≤ 14 m 

Comercial, pública concurrència h ≤ 10 m 

Residencial Públic Baixa més una 

Hospitalari h ≤ 10 m 

Aparcament No s’admet 

Taula 61: Taula 5.1 del DB-SI 4 

Per tant l’alçada de l’evacuació de l’escala de l’Edifici principal ha de ser inferior 

a 10 m. 

Portes situades en recorreguts d’evacuació 

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 en les zones a 

evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del 

qual provingui l'evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense tenir d'actuar sobre 

més d'un mecanisme. Les anteriors condicions no són aplicables quan es tracti de 

portes automàtiques. 
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Es considera que satisfan l'anterior requisit funcional els dispositius d'obertura 

mitjançant maneta o polsador d'acord amb la norma UNE-EN 179: 2009, quan es 

tracti de la evacuació de zones ocupades per persones que majoritàriament estiguin 

familiaritzats amb la porta considerada, així com en cas contrari, quan es tracti de 

portes amb obertura en el sentit de l'evacuació d'acord al paràgraf següent, els de 

barra horitzontal d'empenta o de lliscament conforme a la norma UNE EN 1125: 2009. 

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

- 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. 

- Prevista per més de 50 ocupants del recinte o espai en el qual estigui situada. 

Per la determinació del nombre de persones s'hauran de tenir en compte els 

criteris d'assignació dels ocupants establerts en apartats anteriors. 

Senyalització dels medis d’evacuació 

Tal i com estableix l'en l'apartat 4.7 de la secció SI 3 de DB-SI, es faran servir els 

senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034: 1988, segons els següents 

criteris: 

- Les sortides del recinte tindran una senyal amb el rètol "SORTIDA", que en aquest 

cas anirà sobre la porta situada la sortida del recinte. 

- Caldrà senyalitzar el recorregut d'evacuació ja que el rètol de sortida no és 

visible des de tots els punts d'origen d'evacuació, a causa de la geometria de 

l'establiment. 

- Al costat de les portes que no siguin de sortida i que poden induir a error en 

l'evacuació es disposaran senyals amb el rètol "Sense Sortida" i en lloc fàcilment 

visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. En aquest cas la porta dels 

lavabos i cuina han de tenir aquest rètol. 

- Les senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament 

a l'enllumenat normal, hauran de complir el que estableixen les normes UNE 

230.351: 2003, UNE 23035 2: 2003 i UNE 23035 4: 2003 i el seu manteniment es 

realitzarà conforme al que estableix la norma UNE 23035 3: 2003. 

Així mateix, els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual, com són 

els extintors portàtils, s'han de senyalitzar mitjançant senyals definides en la norma UNE 

23033 1, seguint la mida apropiat en cada situació. S'haurà de tenir en compte el 

manteniment adequat d'aquestes senyalitzacions tal com marca la norma. 
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Control de fum d’incendi 

En els casos que s'indiquen a continuació s'ha d'instal·lar un sistema de control del 

fum d'incendi capaç de garantir aquest control durant l'evacuació dels ocupants, 

de manera que aquesta es pugui dur a terme en condicions de seguretat: 

- Zones d'ús aparcament que no tinguin la consideració d'aparcament obert. 

- Establiments d'ús Comercial o Pública Concurrència l'ocupació excedeixi de 

1000 persones. 

- Atris, quan la seva ocupació en el conjunt de les zones i plantes que 

constitueixin un mateix sector d'incendi, excedeixi de 500 persones, o bé quan 

estigui previst per ser utilitzat per l'evacuació de més de 500 persones. 

Així doncs no és d’aplicació la instal·lació d’un sistema de control de fum. 

 Secció SI 4 – Instal·lacions de protecció contra 

incendis 

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis 

L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits 

segons la taula 1.1 de DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis. 

El disseny, execució, posada en funcionament i manteniment d'aquestes 

instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, han de complir el que 

estableix, tant en l'article 3.1 del CTE, com en el Reglament d'instal·lacions de 

protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de novembre), en les seves 

disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que els 

sigui aplicable. 

A les zones de risc especial de l'edifici, així com en les zones de l'edifici l'ús previst 

és diferent i subsidiari del principal (Publica Concurrència) i que, d'acord amb la taula 

1.1 (DB SI 1 Propagació interior), constitueixen un sector d'incendi diferent, s'ha 

disposat la corresponent dotació d'instal·lacions necessària per a l'ús previst de 

l'esmentada zona, sent aquesta mai inferior a l'exigida amb caràcter general per a 

l'ús principal de l’edifici. 



Pàg. 90  Memòria 

 

 

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d’incendi 

Sector 
Extintors 

portàtils 

Boques 

d’incendi 

equipades 

Columnes 

seques 

Sistema de 

detecció i 

alarma 

Instal·lació 

automàtica 

d’extinció 

Edifici Principal 

Norma Si No No No No 

Projecte Si No No No No 

Nau-Vestuaris 

Norma Si No No No No 

Projecte Si No No No No 

Nau-Magatzem+Taller1 

Norma Si Si No No No 

Projecte Si Si No No No 

Nau – Taller 2 

Norma Si No No No No 

Projecte Si No No No No 

Nau – Espai cedit per a ús extern 

Norma Si No No No No 

Projecte Si No No No No 

Taula 62: Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d’incendi 

A més d'aquestes dotacions, es disposa 1 hidrant exterior a menys de 100 m de la 

façana accessible de l'edifici, per al proveïment d'aigua del personal de bombers en 

cas d'incendi. 

La superfície construïda de l'edifici és menor que 10.000 m². No requereix hidrants. 

Extintors portàtils 

Es col·locaran els extintors portàtils en els emplaçaments indicats en el pla de 

protecció contra incendis.  

Cadascun dels extintors serà del tipus "pols" i tindrà una eficàcia mínima 21A-113B 

- C, excepte aquells que s'ubiquin al costat d'instal·lacions elèctriques (quadres i sub-

quadres) que seran per a focs de tipus elèctric (Tipus CO2). 

Tots els extintors portàtils es disposaran de manera que puguin ser utilitzats de 

manera ràpida i fàcil; Es situaran en els paraments de manera que l'extrem superior 

del extintor es trobi a una alçada sobre el nivell del terra menor a 1,70m. Es realitzarà 
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complint el Reglament d'aparells a pressió i la seva Instrucció tècnica 

complementària MIE AP5, així com amb el Reglament d'Instal·lacions de protecció 

contra incendis. Es mantindran tots els passos i recorreguts d'evacuació lliures, per no 

obstaculitzar el pas en cas d'incendi. A més s'haurà de tenir fàcil accés a tots els 

extintors ubicats a l'interior de l'activitat. 

Boques d’incendi equipades 

S'instal·laran, segons plànols, boques d'incendi equipades de tipus normalitzat de 

25mm (BIE -25), complint amb el que estableixen les normes UNE 23.402 i UNE 23.403. 

La xarxa contra incendis haurà de proporcionar, durant una hora, com a mínim, a 

la hipòtesi de funcionament simultani de les 2 BIE 's hidràulicament més desfavorables, 

una pressió dinàmica mínima de 2 bar en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, d'acord 

amb l’establert en el vigent Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

Les condicions establertes de pressió, cabal i reserva d'aigua hauran d'estar 

adequadament garantides, ja sigui per la xarxa general d'aigües o alternativament 

per un dipòsit i grup impulsor. 

S'han de muntar sobre suport rígid de manera que l'altura de la boca i vàlvula de 

obertura manual estiguin situades com a màxim a 1,50 m. 

S'ha de mantenir, al voltant de cada BIE, una zona lliure d'obstacles que permeti 

l'accés a ella i la seva maniobra sense dificultat, i han d'estar degudament 

senyalitzats. 

 Secció SI 5 – Intervenció dels bombers 

Condicions d’aproximació i entorn. 

Els vials d'aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra als quals 

es refereix l'apartat 1.2, han de complir les condicions següents: 

- Amplada mínima lliure 3,5 m. 

- Alçada mínima lliure o gàlib 4,5 m; 

- Capacitat portant del vial 20 kN / m². 
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En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traça d'una 

corona circular els radis mínims del qual han de ser 5,30 m i 12,50 m, amb una 

amplada lliure per circulació de 7,20 m. 

La resistència al funcionament del sòl, incloent-hi les tapes de registre de 

canalitzacions de serveis públics més grans de 0.15 mx 0.15 m, és superior a 100 kW / 

20cm Ø. 

Es mantindrà lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fites o altres obstacles que 

poguessin obstaculitzar la maniobra dels vehicles de bombers, incloent elements com 

cables elèctrics aeris o branques d'arbres que puguin interferir amb les escales. 
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10. Impactes 

 Impacte ambiental 

S'entén per impacte ambiental el conjunt de possibles efectes sobre el medi 

ambient que produeix una modificació de l'entorn natural, com a conseqüència de 

determinades accions. Encara que els efectes que es persegueixin siguin positius, els 

efectes també poden tenir una conseqüència altament negativa. 

La Gestió Mediambiental és un conjunt d'actuacions que permeten conèixer i 

quantificar els impactes de les activitats humanes sobre el medi i, al seu torn, adoptar 

mesures que redueixin i / o eliminin els impactes negatius. Concretament, l'Avaluació 

d'Impacte Ambiental (EIA) és el procediment tècnic-administratiu que es realitza per 

identificar, prevenir i interpretes els impactes ambientals que podrà produir un 

projecte en el seu entorn. 

Tota edificació comporta un impacte sobre l'emplaçament on es situarà. Com s'ha 

esmentat anteriorment, les instal·lacions del CMT es troben en domini públic marítim-

terrestre. Els edificis resultants del procés constructiu, així com les infraestructures 

necessàries per afavorir l'accessibilitat, ocupen i transformen el medi en què es 

disposen. En conseqüència, és convenient que l'edificació s'adeqüi a aquestes i que 

a més, aquestes al seu torn siguin una avantatge per a l'edificació. 

Com s’ha mencionat en aquest projecte, la costa és un bé especialment limitat 

on hi conflueixen una gran quantitat d’interessos humans. Es tracta, doncs, d’un 

domini sotmès a una gran pressió d’explotació, fet que en fa necessària la protecció 

per garantir-ne el desenvolupament sostenible. La contradicció entre voler conservar 

i haver d’explotar s’ha de resoldre mitjançant una valoració justa dels pros i els contres 

de cada cas, fet que deriva en una tasca d’ordenació. Tot i que el CMT té impacte 

aquest és molt menor si es compara amb l’impacte provocat per un port. 

Per tant, partint de la hipòtesis que s’ha de fomentar l’accés al mar i comparant 

l’impacte ambiental entre un port i un club de platja cal destacar que l’impacte 

ambiental d’un club de platja és molt menor. 
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 Impacte econòmic 

El Club Marítim Torredembarra és una associació sense ànim de lucre. I com a tal 

té les següents característiques: 

- És una organització, és a dir, té una estructura interna, estabilitat en els seus 

objectius, límits organitzatius i un document constitutiu. 

- Es considera sense ànim de lucre a les institucions que no distribueixen els 

beneficis generats entre els seus titulars o administradors. Així doncs, no estan 

guiades per un interès comercial.  

Per tant, no és objectiu del Club Marítim Torredembarra generar riquesa fruit de la 

seva activitat. Tot i així, l’activitat que genera té un impacte positiu a la vila de 

Torredembarra. 

 Impacte social 

La presència d’un club de platja a una localitat costanera, i en concret el CMT, 

beneficia als habitants i turistes d’aquesta localitat. El fet que fos declarat entitat 

d’utilitat pública pel consell de ministres l’any 2001 fa palès la important labor social i 

esportiva del CMT. 

Des d’aleshores el CMT ha incrementat l’activitat esportiva, i l’ha obert a tots els 

públics, sumant-hi l’activitat de la vela adaptada que permet l’accés al mar de 

persones amb discapacitat. 

El CMT és pioner en el que s’anomena la Vela Escolar, que consisteix en  que els 

alumnes de les escoles de primària i secundària de la vila de Torredembarra aprenen 

a navegar com a part de l’assignatura d’Educació Física.  

En resum, l’impacte social del Club Marítim Torredembarra es centra en el foment 

d’activitat esportiva i la docència relacionada amb la vela lleugera, sent una de les 

entitats pioneres de la costa catalana tant en esdeveniments esportius com un 

referent a l’hora de l’ensenyament. 
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11. Pressupost 

 Pressupost adequació normativa 

El pressupost estimat per aquest avantprojecte és el següent: 

Pressupost d’execució material 235.476,17€ 

Despeses generals 13% 30.611,90 € 

Benefici industrial 6% 14.128,57 € 

Subtotal 280.216,64 € 

Iva 21% 58.845,49 € 

Pressupost d’adjudicació per contracte 339.062,13 € 

Taula 63: Pressupost estimat 

Aquest pressupost és estimatiu per l’avantprojecte i té validesa a efectes 

col·legials, pel que l’autor no es fa responsable. A  continuació es troba el pressupost 

de l’execució material detallat per capítols. 

CAPÍTOL 1: DEMOLICIONS I OBRA  Unitat  Quantitat  €/unitat  Total Euros 

Demolició murs interiors m2 358.7 8.30 2,977.21 

Demolició de murs de totxana, per 

medis manuals, inclús neteja i 

retirada de runa. 

    

Construcció de murs interiors m2 380.025 12.70 4,826.32 

Construcció de murs de totxana     

Construcció Banys+vesidors m2 145 400.00 58,000.00 

Construcció Zona Edifici principal m2 365.05 100.00 36,505.00 

Construcció zona nau m2 1205 40.00 48,200.00 

Inclou acabats, pintura i neteja     

TOTAL CAPÍTOL 1 150.508,53€ 

Taula 64: Pressupost estimat, capítol 1 

CAPÍTOL 2: LLUMINÀRIES Unitat Quantitat €/unitat Total Euros 

Regleta LED decorativa unitat 156 75,00 11.700,00 

Lluminària estanca amb LED unitat 42 105,00 4.410,00 

Focus LED d’Alt Flux unitat 27 182,00 4.914,00 

Focus LED 150W Unitat 4 234,00 936,00 

TOTAL CAPÍTOL 2 21.960,00 € 

Taula 65: Pressupost estimat, capítol 2 
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CAPÍTOL 3: ELECTRICITAT Unitat Quantitat €/unitat Total Euros 

Cables     

Cable Coure-1,5mm2-H07-Unipolar m 1.368 0,37 506,16 

Cable Coure-1,5mm2-RV-K-Bipolar m 72 0,76 54,72 

Cable Coure-1,5mm2-RZ1-K(AS)-Bipolar m 896 0,76 680,96 

Cable Coure-1,5mm2-TT-Unipolar m 1.652 0,37 611,24 

Cable Coure-2,5mm2-H07-Unipolar m 2.144 0,37 793,28 

Cable Coure-2,5mm2-RZ1-K(AS)-Bipolar m 428 0,76 325,28 

Cable Coure-2,5mm2-TT-Unipolar m 1.500 0,76 1.140,00 

Cable Coure-4mm2-RZ1-K(AS)-Bipolar m 192 0,76 145,92 

Cable Coure-4mm2-TT-Unipolar m 192 0,41 78,72 

Cable Coure-6mm2-RZ1-K(AS)-Unipolar m 1.640 0,41 672,40 

Cable Coure-6mm2-TT-Unipolar m 560 0,41 229,60 

Cable Coure-16mm2-RZ1-K(AS)-

Unipolar 
m 1.120 0,41 459,20 

Cable Coure-16mm2-TT-Unipolar m 288 0,41 118,08 

Cable Coure-25mm2-TT-Unipolar m 12 0,41 4,92 

Cable Coure-35mm2-RZ1-K(AS)-

Unipolar 
m 32 0,52 16,64 

Cable Coure-50mm2-RZ1-K(AS)-

Unipolar 
m 48 0,52 24,96 

Tubs     

Tub 16mm m 684 0,21 143,64 

Tub 20mm m 1.072 0,24 257,28 

Tub 50mm m 560 0,32 179,20 

Tub 63mm m 280 0,36 100,80 

Tub 75mm m 8 0,43 3,44 

Tub 125mm m 12 0,51 6,12 

Safates     

Safata Perforada 75x60 m 1.588 25,00 39.700,00 

Magnetotèrmics i interruptors 

automàtics 
    

Magnetotèrmic Bipolar 10A unitat 22 4,31 94,82 

Magnetotèrmic Bipolar 16A unitat 22 4,31 94,82 

Magnetotèrmic Bipolar 20A unitat 2 4,31 8,62 

Magnetotèrmic Tetrapolar 25A unitat 2 4,31 8,62 

Interruptor Automàtic Tetrapolar 100A unitat 2 147,89 295,78 

Diferencials     

Diferencial-Bipolar-25A-30mA unitat 46 51,12 2351,52 

Diferencial-Tetrapolar-25A-30mA unitat 1 74,58 74,58 

Relé i transf,-100 A-30mA unitat 1 141,54 141,54 

Proteccions línia general alimentació i 

derivació individual 
    

Fusibles-125A unitat 3 3,46 10,38 

I,Automàtic-125A unitat 1 152,14 152,14 

TOTAL CAPÍTOL 3 49.485,38 € 

Taula 66: Pressupost estimat, capítol 3 
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CAPÍTOL 4: AIGUA CORRENT 

STANITARIA 
Unitat Quantitat €/unitat Total Euros 

Canonada DN10 m 7 2,93 20,51 

Canonada DN12 m 50 2,80 140,00 

Canonada DN15 m 8 3,07 24,56 

Canonada DN18 m 166 3,64 604,24 

Canonada DN22 m 54 4,41 238,14 

Canonada DN28 m 63 5,33 335,79 

Canonada DN35 m 71 7,60 539,60 

Canonada DN63 m 2 18,71 37,42 

Captador Solar - VITISOL 300 

F SV3A 
unitat 2 824,00 1.648,00 

TOTAL CAPÍTOL 4 3.588,26 € 

Taula 67: Pressupost estimat, capítol 4 

CAPÍTOL 5: XARXA DE 

SANEJAMENT 
Unitat Quantitat €/unitat Total Euros 

Canalons de desaigüe m 105,4 35,00 3.689,00 

Embornals unitat 4 30,00 120,00 

Baixants d'aigua m 61 25,00 1.525,00 

TOTAL CAPÍTOL 5 5.334,00 € 

Taula 68: Pressupost estimat, capítol 5 

CAPÍTOL 6: PROTECCIÓ 

CONTRA INDENDIS 
Unitat Quantitat €/unitat Total Euros 

Extintors de pls ABC de 6kg unitat 30 40,00 1.200,00 

Boca d'incendis equipada BIE-

25 
unitat 2 450,00 900,00 

Caixa extintor unitat 30 75,00 2.250,00 

Placa de senyalització 

extintors 
unitat 30 5,00 150,00 

Placa de senyalització BIE unitat 2 5,00 10,00 

Placa de senyalització Sortida unitat 18 5,00 90,00 

TOTAL CAPÍTOL 6 4.600,00 € 

Taula 69: Pressupost estimat, capítol 6 

CAPÍTOL 6: PROTECCIÓ CONTRA INDENDIS TOTAL 

CAPÍTOL 1 150.508,53€ 

CAPÍTOL 2 21.960,00 € 

CAPÍTOL 3 49.485,38 € 

CAPÍTOL 4 3.588,26 € 

CAPÍTOL 5 5.334,00 € 

CAPÍTOL 6 4.600,00 € 

TOTAL 235.476,17 € 

 

 Pressupost projecte 

En el pressupost d'aquest projecte s'han tingut en compte les despeses derivades 

del disseny i del càlcul, com si es tractés de una enginyeria a la qual se li ha 

encarregat l'estudi. 



Pàg. 98  Memòria 

 

Per aquest motiu, s'ha de tenir en compte el cost de personal, és a dir, les hores 

invertides en el disseny i càlcul, en la redacció del projecte, en la realització dels 

plànols, etc. Tot això implica la necessitat de diferents professionals (enginyer, 

delineant...). A més es considera les despeses d'equips informàtics amb una 

amortització de 5 anys, tenint en compte que l'estudi ha durat tres mesos. Les 

llicències dels programes utilitzats també han estat comptabilitzades com a despeses 

d'equip. Finalment s'han considerat també, les despeses de material (fotocòpies i 

impressions). el benefici industrial serà d'un 10% i l'IVA del 21%. 

 

Professional Hores Invertides Cost €/h Subtotal 

Enginyer Industrial 300 50 15.000,00 € 

Delineant 150 25 2.700,00 € 

  Subtotal 1 17.700,00 € 

Taula 70: Cost de personal 

 

Equips Unitats Cost Mensual Mesos Subtotal € 

Ordinador portàtil 2 40 3 240,00 € 

Llicència Autocad 1 45 3 135,00 € 

   Subtotal 2 375,00 € 

Taula 71: Costs informàtics 

Material Subtotal € 

Impressió i enquadernació 150,00 € 

 Subtotal 3 150,00 € 

Taula 72: Cost de Material 

Total de subtotals 18.225,00 € 

Base impositiva (21%) 4.057,20 € 

TOTAL 23.377,20 € 

Taula 73: Cost total 

Nota: Tots els preus tenen inclòs el benefici industrial i els costs indirectes. 
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12. Conclusions 

Aquest projecte es va plantejar com una oportunitat d’aplicar els coneixements 

adquirits durant la carrera i alhora col·laborar amb el Club Marítim Torredembarra. 

L’objectiu és l’adequació del Club Marítim Torredembarra a la normativa actual amb 

la finalitat de que el club pugui obtenir una nova concessió de domini públic marítim-

terrestre. 

Durant la realització d’aquest projecte s’ha après a adequar un Club Marítim als 

requeriments de la normativa actual, que en aquest cas planteja un repte ja que 

actualment varis clubs es troben en la mateixa situació i de moment, cap ha 

aconseguit renovar la seva concessió. 

Paral·lelament, l’estudi fa palès que l’administració hauria de fomentar aquest 

tipus de clubs, ja siguin privats o municipals, ja que faciliten l’accés al mar i, a part de 

proporcionar un impacte social positiu, l’impacte ambiental és molt menor al d’un 

port esportiu. 

Així doncs, si a partir d’aquest projecte l’administració aprova una nova concessió 

al club, aquest mateix pot ser un punt de partida per a elaborar el projecte executiu 

per a l’adequació del Club Marítim Torredembarra a la normativa actual i poder 

seguir existint dins la vila de Torredembarra. 
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