
CONSIDERACIONS GENERALS PER LES PISCINES 

Normativa d’obligat compliment per piscines d’ús col·lectiu, especialment en referència a infraestructures i instal·lacions. 

ZONES DE DESCANS 

Les zones de descans han de cobrir una superfície aproximada de cinc vegades la de la làmina d’aigua. En el projecte: 

TEORIA 

Piscina principal + Piscina infantil: 295m2 + 37,5m2 = 332,5 m2 x 5 = 1.662,5 m2 

Conjunt piscines spa: 50 m2 + 70 m2 + 19 m2 + 8 m2 + 20 m2 + 30 m2 + 20 m2 + (6,5 m2 x 3) + 22 m2 = 258,5 m2     
258,5 x 5 = 1.292,5 m2 

PROJECTE 

Piscina principal + Piscina infantil: 405 m2 

Conjunt piscines spa: 390 m2  

Com els resultats indiquen, les àrees de descans són considerablement inferiors als establerts, degut a que es planteja 
que l’activitat principal es produirà dins i no fora de l’aigua. 

VESTUARIS I SERVEIS 

La superfície destinada a vestuaris i serveis ha de ser aproximadament una vegada i mitja la superfície de la làmina 
d’aigua. 

TEORIA 

Piscina principal + Piscina infantil: 295m2 + 37,5m2 = 332,5 m2 x 1,5 = 498,75 m2 

Conjunt piscines spa: 50 m2 + 70 m2 + 19 m2 + 8 m2 + 20 m2 + 30 m2 + 20 m2 + (6,5 m2 x 3) + 22 m2 = 258,5 m2     
258,5 x 1,5 = 387,75 m2 

PROJECTE 

Conjunt vestuaris i serveis:472m2 

INATAL·LACIONS 

La superfície destinada a Instal·lacions serà l’equivalent a la de la làmina d’aigua. 

TEORIA 

Piscina principal + Piscina infantil: 295m2 + 37,5m2 = 332,5 m2 

Conjunt piscines spa: 50 m2 + 70 m2 + 19 m2 + 8 m2 + 20 m2 + 30 m2 + 20 m2 + (6,5 m2 x 3) + 22 m2 = 258,5 m2 

PROJECTE 

Sales d’instal·lacions: 1395 m2 

Com es pot comprovar, la superfície destinada a les sales d’instal·lacions és molt superior a la requerida, per tant, part 
d’aquesta es podrà destinar a altes usos com magatzems i instal·lacions pròpies de l’edifici no lligades a les piscines. 
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FUNCIONAMENT EN PLANTA
El solar es troba molt a prop de l’estació principal 
de trens de Berlín, Berlin-Hauptbahnhof, on un 
elevat nombre de viatgers fan tranbord cada dia. El 
programa del projecte es posa al servei d’aquests 
fluxes, oferint un Hotel per Hores, on els viatgers 
amb una mala connexió entre trens podran reposar, 
treballar, reunir-se o banyar-se. 
Per abordar un programa tant complexe i divers 
s’ha importat l’esquema de ventall de la volumetria 
per traçar les principals directrius que organit-
zaran la planta. Per tant, tot l’edifici es defineix per 
Franges, tant els programes, com els recorreguts, 
instal·lacions i entrada de llum.


