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Resum 

El present projecte se centra en el disseny i posterior execució de totes les instal·lacions 

necessàries per a una piscina coberta i sales per a activitats esportives que es construirà al 

municipi d’Alcanar, a la comarca del Montsià. L’Ajuntament d’Alcanar és el promotor i 

impulsor d’aquest equipament esportiu. La instal·lació esportiva que s’obtindrà serà, per tant, 

de titularitat municipal. 

Aquesta instal·lació ha estat durant molts anys reclamada per la població, davant aquesta 

necessitat l’Ajuntament d’Alcanar es planteja la seva construcció. L’edifici i les instal·lacions 

associades, se situaran en una zona esportiva de propietat municipal, en la que ja existeixen 

altres equipaments esportius. 

També es pretén que l’edifici sigui inclòs en la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya, 

la qual cosa obligarà que aquest s’ajusti a una sèrie de condicionants normatius i tècnics, 

imposats pel Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, però 

per altra banda, això permetrà obtenir finançament per a l’execució de l’obra i acollir-se, 

posteriorment una vegada acabat l’edifici esportiu, a possibles subvencions per a la millora i 

renovació de les instal·lacions. 

En la memòria, inicialment es descriu l’edifici i el seu entorn, es mostra la ubicació de 

l’equipament esportiu i es descriuen els espais que el conformen, amb les seves superfícies. 

Amb l’ajuda dels plànols, això permetrà fer-se una idea exacta dels espais disponibles per a 

disposar-hi les instal·lacions projectades. 

En els capítols següents es descriuen les diferents instal·lacions que disposarà l’edifici, es 

determinen les característiques que haurà de tenir la instal·lació elèctrica i d’il·luminació, la 

instal·lació de climatització i renovació ambiental, la instal·lació solar i de producció d’ACS, 

la instal·lació de gas, les instal·lacions de subministrament i evacuació d’aigua, la instal·lació 

de manteniment de l’aigua de les piscines, les instal·lacions de protecció contra incendis i 

finalment altres instal·lacions com són la del parallamps, l’ascensor, instal·lacions 

complementàries de les piscines i de telecomunicacions. 

Per acabar la memòria es valoren els efectes ambientals de l’edifici i les seves instal·lacions 

en el seu entorn i s’exposen les conclusions que s’extreuen d’aquesta memòria. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

El municipi d’Alcanar disposa actualment d’una zona esportiva, anomenada la Fanecada, on 

ja hi ha diversos equipaments esportius, com són camps de futbol, pistes de tenis i pàdel i 

piscina descoberta. L’Ajuntament del municipi, davant la necessitat detectada de disposar 

d’una piscina municipal coberta i de sales per a activitats esportives, es planteja la 

construcció d’aquest equipament. Aquesta ha estat, des de fa molt temps, una instal·lació 

àmpliament demandada pels habitants de la població. 

1.2. Motivació 

El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, planifica les 

actuacions adreçades a dotar el territori dels equipaments necessaris per facilitar la pràctica 

esportiva de les persones. L’edifici objecte d’aquest projecte, amb la piscina coberta, amb 

vas complementari, vestidors de suport per al conjunt, espais complementaris i sales per a 

activitats esportives s’emmarca dintre del PIEC. 

L’Ajuntament pretén incloure aquest equipament esportiu en aquesta xarxa d’instal·lacions 

esportives, ja que això li permetrà obtenir la font de finançament necessària per a la 

construcció de l’edifici i de les instal·lacions necessàries. 

1.3. Requeriments previs 

Per a la construcció de l’edifici on es desenvoluparan les activitats associades a la piscina 

coberta i a les sales auxiliars per a activitats esportives, calia disposar de l’espai i la ubicació 

adequades. La zona esportiva del municipi està situada en una parcel·la de més de 31.000 

m2 propietat de l’Ajuntament d’Alcanar i a la vora del nucli urbà. La parcel·la té el suficient 

espai lliure com per a situar-hi aquest edifici projectat, la qual cosa permetrà centralitzar els 

equipaments esportius. 

Aquest projecte es basa en el Projecte Bàsic redactat per PICH-AGUILERA ARQUITECTES, 

SL, que desenvolupa de forma bàsica l’estructura d’aquest tipus d’edificis i les seves 

instal·lacions, que posteriorment s’integraran en el PIEC. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és el de dotar l’edifici, que s’ha construït expressament per a l’ús de 

piscina coberta i que també disposarà de sales per a la realització d’activitats esportives, de 

totes les instal·lacions necessàries per a un correcte desenvolupament d’aquestes activitats. 

Aquest equipament esportiu s’inclourà en la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya. 

Els equipaments d’aquesta xarxa han de complir tota una sèrie de requeriments normatius, 

basats en la legislació vigent. L’edifici i les seves instal·lacions, es basen en el programa 

bàsic del mòdul “piscina coberta tipus 2” del Consell Català de l’Esport i la fitxa tècnica 

d’equipaments esportius PCO-2, que especifica totes les especificacions tècniques que 

aquest ha de disposar. 

Les instal·lacions amb les que es dotarà l’edifici, a més de ser totes les necessàries per a un 

correcte desenvolupament de les activitats previstes, hauran d’ajustar-se als requeriments 

esmentats. 

2.2. Abast del projecte 

En el projecte es descriuen, es calculen, es dibuixen i es valoren totes les instal·lacions 

considerades com a necessàries, per a la realització de les funcions a les que està destinat 

l’edifici esportiu. 

El projecte abasta la instal·lació elèctrica i d’il·luminació, la instal·lació de climatització, 

renovació ambiental i de deshumectació, la instal·lació solar i de producció d’ACS, la 

instal·lació de gas, la instal·lació d’aigua, filtració i d’abocament, la instal·lació contra 

incendis i finalment altres instal·lacions, com la de parallamps, la de l’ascensor i la de 

telecomunicacions. 

Es fa especial atenció a la instal·lació elèctrica, a tota la instal·lació tèrmica i de renovació 

ambiental i a la instal·lació de protecció contra incendis, per tractar-se d’instal·lacions amb 

especial importància i especial rellevància en el funcionament de l’edifici i que podrien 

generar en cas de mal funcionament situacions de risc. 
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3. Dades generals 

3.1. Dades del promotor 

El promotor del projecte és l’Ajuntament d’Alcanar amb el número d’identificació fiscal P-

4300400-A, amb l’adreça social al C/ Generalitat, 10 d’Alcanar (CP 43530) a la comarca del 

Montsià. 

3.2. Emplaçament de les instal·lacions 

L’edifici on es desenvoluparan les activitats associades a la piscina coberta i a les sales 

auxiliars per a activitats esportives, estarà situat en una parcel·la de més de 31.000 m2 

propietat de l’Ajuntament d’Alcanar, a la vora del nucli urbà però sense altres edificacions ni 

habitatges propers. A la parcel·la hi ha també diferents equipaments esportius, com ara 

camps de futbol, tenis, piscina descoberta, etc. La parcel·la està situada a la prolongació del 

C/ Alcalde Sanmartí, s/n, a la zona esportiva la Fanecada d’Alcanar (CP 43530) a la 

comarca del Montsià, com queda assenyalat ens els plànols de situació i emplaçament. 

3.3. Entorn normatiu 

El Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, aprovat pel 

Decret 90/2005, de 31 de maig, és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de 

la Generalitat planifica les actuacions adreçades a dotar el territori dels equipaments 

necessaris per facilitar la pràctica esportiva de les persones. 

El PIEC, estableix les característiques de les diferents xarxes d’equipaments esportius i 

defineix les prioritats d’actuació. També incorpora una normativa tècnica que regula els 

criteris bàsics de seguretat, habitabilitat i funcionalitat que s’han de tenir en compte en la 

construcció i gestió d’un determinat equipament esportiu. 

Finalment, les fitxes tècniques són una col·lecció de documents que recullen resumidament 

els requeriments tipològics i els aspectes normatius establerts pel Consell Català de l'Esport 

per a les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica del PIEC. 

L’edifici objecte d’aquest projecte, amb la piscina coberta, amb vas complementari, vestidors 

de suport per al conjunt, espais complementaris i sales per a activitats esportives s’emmarca 

dintre del PIEC i per tant, es basa en el programa bàsic del mòdul “piscina coberta tipus 2” 

del Consell Català de l’Esport i la fitxa tècnica d’equipaments esportius PCO-2 especifica 
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tots els requeriments normatius que aquest ha de complir. 

3.4. Descripció de l’edifici i del seu entorn 

Es tracta d’un edifici esportiu de nova construcció, amb la planta baixa, que és el cos 

principal amb les dues piscines, els vestidors i els serveis, la planta primera amb les sales 

esportives auxiliars i la planta soterrani on es disposaran els espais tècnics. 

La construcció està situada en un solar amb una superfície de 2.270 m2, de forma 

rectangular i orientada nord-sud en la seva dimensió més llarga. El terreny presenta un lleu 

pendent adequat per a la connexió de l’edifici amb la resta d’equipaments esportius 

existents. Limita al nord, amb la prolongació del carrer Alcalde Sanmartí, al sud amb el camp 

de futbol obert, a l’est amb la piscina descoberta existent i a l’oest amb el passeig d’accés a 

la zona esportiva, que també és l’accés a l’edifici. 

A causa de l’orientació del solar i la seva accessibilitat, aquest permet la ubicació de l’accés 

per als usuaris pel costat oest de l’edifici, a nivell de solar. Es realitza a través del vestíbul, el 

qual condueix al control d’accés i a la zona d’observació. També es disposa d’un accés per 

a vehicles a la planta soterrani mitjançant una rampa, aquest accés està destinat a facilitar el 

manteniment de les instal·lacions tècniques. 

3.5. Descripció constructiva de l’edifici 

L’edifici destinat a piscina coberta objecte del present projecte, és en forma de tres cossos 

rectangulars: el cos principal és el recinte dels dos vasos (de 25x12,5 m i de 12,5x6 m), el 

segon cos conté els vestidors i les sales esportives auxiliars i el tercer cos que fa de nexe 

d’unió conté el vestíbul, l’espai observació, els serveis i la zona administrativa. L’alçada és 

de planta baixa + 1, amb soterrani, i cal indicar, que únicament la zona de sales esportives 

auxiliars se situen en planta primera, damunt dels vestidors. 

El sistema estructural del recinte de les piscines, dels vestidors i de les sales d’activitats 

esportives, està basat en grans llums conformats per pilars, jàsseres i plaques, tots ells 

prefabricats de formigó. 

L’edifici constà per tant, d’una estructura prefabricada de formigó armat, amb pilars, jàsseres i 

plaques alveolars pretensades, més capa de compressió per als forjats, que conformaran els 

grans espais necessaris per a les activitats a desenvolupar-hi. Les parets exteriors (façanes 

oest, nord i est) són de plaques prefabricades de formigó de 20 cm de gruix amb aïllament 
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tèrmic i acabades amb un trasdossat amb paraments resistents a la humitat. El terra és una 

solera de formigó amb xarxa de ferro i amb acabat remolinat i pintat amb pintura epoxi. La 

coberta també és un forjat amb aïllament tèrmic i antihumitat i acabat amb protecció de grava. 

La façana sud està composada per una doble paret de vidre ventilada, que assegura una 

òptima il·luminació natural de l’espai de les piscines. El sistema de ventilació de la cambra es 

produeix a través de dues reixes, una inferior, per la que l’aire penetra i una altra de superior, 

que per efecte convectiu, permet la sortida d’aquest sense l’ajuda de cap tipus de mecanisme 

electro-mecànic. Aquest sistema ha de contribuir a l’obtenció d’un bon confort climàtic natural 

dins del cos interior de les piscines. 

Les parets interiors són de blocs de formigó guarnits i pintats, en els vestidors i recinte de les 

piscines l’acabat és amb gres ceràmic. L’edifici disposa de finestres i portes en totes les 

façanes per aprofitar al màxim la llum solar. La fusteria exterior és d’alumini amb doble vidre i 

cambra d’aire. 

Els vasos de les piscines s’han plantejat amb murs de formigó armat, ja que tenen un millor 

comportament tèrmic que els vasos prefabricats, que solen ser de planxa d’acer galvanitzat, 

de manera que pateixen pèrdues tèrmiques menors. 

3.6. Quadre de superfícies de l’edifici 

Les tres plantes de l’edifici destinades a l’activitat consten de les següents dependències: 

DENOMINACIÓ             SUPERFÍCIE 

INSTAL·LACIONS: PLANTA SOTERRANI 

Planta soterrani    715,27 m2 

Rampa 
accés(50%)    38,24 m2 

Superfície construïda planta soterrani  753,51 m2 

pc.28 Instal·lacions tècniques i despatx 28,88 m2 

pc.29 Passos   624,08 m2 

pc.30 Escala manteniment  12,83 m2 

pc.31 Rampa accés   68,02 m2 

Superfície útil planta soterrani   733,81 m2 
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PISCINA COBERTA PCO-2: PLANTA BAIXA 

Superfície construïda planta baixa 1.771,41 m2 

Espais esportius     

pc.A Vas principal   312,50 m2 

pc.B Vas complementari  75,00 m2 

Espais complementaris     

pc.00 Vestíbul i control d’accessos  51,20 m2 

pc.01 Passos   177,00 m2 

pc.02 Control recinte vasos  3,90 m2 

pc.03 Instal·lacions tècniques  13,15 m2 

pc.04 Serveis per al públic  22,60 m2 

pc.05 Magatzem auxiliar i neteja  6,65 m2 

pc.06 Infermeria   12,40 m2 

pc.07 Vestidor tècnics-àrbitre  18,55 m2 

pc.08 Vestidors col·lectius  276,00 m2 

pc.09 Bústia   3,60 m2 

pc.10 Vestidors per a grups  74,60 m2 

pc.11 Serveis generals  31,50 m2 

pc.12 Dutxes generals  24,80 m2 

pc.13 Túnel de dutxes  25,20 m2 

pc.14 Magatzems material piscina  30,25 m2 

pc.15 Galeria d’observació  60,60 m2 

pc.16 Sauna   11,45 m2 

pc.17 Bany vapor   10,78 m2 

pc.18 Platja perimetral dels vasos  310,36 m2 

pc.19 Escala públic   9,10 m2 

pc.20 Ascensor   2,40 m2 
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pc.21 Escala manteniment  18,60 m2 

pc.22 Administració   28,50 m2 

Pc.29 Bar   43,47 m2 

Superfície útil planta baixa   1.654,16 m2 

SALES D’ACTIVITATS: PLANTA PRIMERA 

Superfície construïda Planta primera  697,40 m2 

Espais esportius      

pc.23 Sala de màquines  256,70 m2 

pc.24 Sala A   97,51 m2 

pc.25 Sala B   95,05 m2 

pc.26 Sala C   87,10 m2 

Espais complementaris     

pc.27 Passos   64,00 m2 

pc.28 Serveis   18,40 m2 

Superfície útil Planta Primera   618,76 m2 

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL   3.006,73 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL  3.222,32 m2 

 

3.7. Pressupost d’execució material 

El pressupost d’execució material de les instal·lacions contingudes en la present 

documentació suma la quantitat de: 

NOU-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 

(955.606,16 €). 
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4. Instal·lacions elèctriques 

4.1. Objectiu 

L’objecte del present capítol és el de definir les característiques, condicions legals, tècniques 

i de seguretat que reunirà la instal·lació elèctrica de baixa tensió, destinada a donar servei 

d’enllumenat i força motriu a un establiment de pública concurrència definit com a local 

d’espectacles i activitats recreatives en el REBT i en concret per un local destinat a piscina 

coberta i sales per a activitats esportives. Una vegada executada i finalitzada la instal·lació 

elèctrica, es procedirà a realitzar la preceptiva legalització i posteriorment la seva connexió a 

la xarxa elèctrica. 

4.2. Descripció de la instal·lació 

Per a la redacció d’aquest capítol s’ha tingut en compte el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió, segons el Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries. En concret, s’ha fet especialment atenció a les següents 

instruccions: 

- ITC-BT-28. Instal·lacions en locals de pública concurrència 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ COST 
TOTAL 

1. ZONA D’AIGÜES 22.567,12 € 
2. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 43.125,93 € 
3. INSTAL·LACIÓ DE RECICLATGE D’AIGÜES GRISES 7.030,42 € 
4. INSTAL·LACIÓ DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS 8.829,86 € 
5. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 142.982,55 € 
6. INSTAL·LACIÓ D’APARELLS SANITARIS 13.531,81 € 
7. INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS 17.166,59 € 
8. INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS 31.840,30 € 
9. INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS 5.276,66 € 
10. INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS I SEGURETAT 33.204,57 € 
11. INSTAL·LACIÓ D’ALARMA 1.526,61 € 
12. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 115.978,62 € 
13. INSTAL·LACIÓ DE FILTRATGE DE LES PISCINES 121.488,41 € 
14. ACCESSORIS DE COMPETICIÓ 43.738,85 € 
15. INSTAL·LACIÓ D’ACS 149.014,75 € 
16. INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL 2.166,28 € 
17. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 218.703,95 € 

 TOTAL PRESSUPOST INSTAL·LACIONS 955.606,16 € 
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- ITC-BT-30. Instal·lacions en locals de característiques especials 

- ITC-BT-31. Instal·lacions amb fins especials. Piscines i fonts 

4.2.1. Línia d’escomesa 

Actualment existeix al costat del complex esportiu una Estació Transformadora que li dóna 

servei. La xarxa elèctrica existent s’enllaçarà amb a la Caixa General de Protecció 

mitjançant la línia d’escomesa, que serà subterrània, amb cables de tensió assignada 0,6/1 

kV. 

4.2.2. Caixa general de protecció 

La Caixa General de Protecció disposarà de fusibles tallacircuits en totes les fases i una 

connexió fixa per al neutre, que són els elements destinats a la protecció de la línia general 

d’alimentació. Aquesta caixa se situarà a la tanca limitadora de la parcel·la, col·locada en un 

lloc de lliure accés i dintre d’un nínxol amb porta metàl·lica amb grau de protecció IK 10. La 

caixa tindrà un grau de protecció IP 43 i IK 08. En aquest cas la CGP serà del tipus CGP-9-

400 BUC amb fusibles Imax= 315 A. A més de la CGP hi haurà instal·lada una Caixa de 

Seccionament en sèrie amb la CGP segons normativa de la companyia distribuïdora. 

Aquesta CS serà del tipus CS-400 de 400 A i 550 V. 

4.2.3. Línia general d’alimentació 

La línia general d’alimentació comunicarà la CGP amb el conjunt de mesura i estarà 

constituïda per conductors aïllats dintre d’un tub aïllant un muntatge superficial i de grau de 

protecció segons la ITC-BT-21 i haurà de permetre una ampliació d’un 100 % dels 

conductors inicialment instal·lats. Els elements de conducció de cables seran no 

propagadors de flama segons les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1. 

El seu dimensionament és fa en funció de les càrregues previstes a la instal·lació i la 

caiguda de tensió no haurà de sobrepassar el valor de 0,5 %, per tractar-se d’un usuari amb 

un únic comptador. 

- Potència total a subministrar:.........139.000 W 

- Intensitat circulant:............................200,70 A 

La secció de la línia general d’alimentació serà de 3 x 150 + 95 mm2, els cables conductors 
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seran de coure, unipolars i aïllats, amb tensió d’aïllament assignada de 0,6/1 kV, a més els 

cables hauran de ser no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda 

segons la norma UNE 21.123. També, segons la taula 1 de la ITC-BT-14 el diàmetre exterior 

mínim del tub serà de 160 mm. 

Com que es tracta d’un sol usuari, la línia general d’alimentació coincidirà amb la derivació 

individual i la primera només serà el tram de connexió des dels fusibles de protecció fins al 

conjunt de mesura. 

4.2.4. Derivació individual 

La derivació individual és la part de la instal·lació que enllaça el conjunt de mesura amb els 

dispositius de protecció i comandament de l’usuari. S’inicia a la línia general d’alimentació i 

compren els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de 

comandament i protecció. 

La derivació individual (que en aquest cas coincideix amb la LGA) estarà constituïda per 

cables conductors aïllats dintre d’un tub aïllant encastat i de grau de protecció segons la 

ITC-BT-21 i haurà de tenir un diàmetre nominal suficient per a permetre una ampliació dels 

conductors inicialment instal·lats en un 100 %. Els elements de conducció de cables seran 

no propagadors de flama segons les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1. 

Els cables conductors seran de coure, unipolars i amb un aïllament d’una tensió assignada 

mínima de 450/750 V. Els cables hauran de ser no propagadors d’incendi i amb emissió de 

fums i opacitat reduïda segons la norma UNE 21.123 o la norma UNE 211002. El número de 

conductors vindrà fixat pel número de fases necessàries per a alimentar la instal·lació, més 

el conductor neutre i el conductor de protecció. 

En aquest cas, la secció de la derivació individual serà de 3 x 150 + 95 + 95 mm2, els cables 

conductors seran de coure, unipolars i aïllats, amb tensió d’aïllament assignada de 0,6/1 kV. 

La derivació individual haurà d’estar acompanyada d’un cable de comandament de color roig 

de 1,5 mm2 de secció mínima, per a possibilitar l’aplicació de diferents tarifes i per a la 

conducció de la derivació individual es col·locarà un tub encastat de 160 mm de diàmetre 

mínim. 

La caiguda de tensió màxima serà d’un 1 %, per tractar-se d’un usuari amb un únic 

comptador. 
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4.2.5. Instal·lacions d’enllaç: comptadors 

El conjunt de mesura consistirà en una Caixa de Protecció i Mesura situada dintre d’un 

armari exterior segons les especificacions dels requisits particulars de l’empresa 

subministradora. Per estar instal·lat a l’exterior haurà de tenir un grau de protecció IP43, 

IK09. 

Els cables seran d’una tensió assignada de 450/750 V i els conductors seran de coure i no 

propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda segons Norma UNE 

21.027-9 o la Norma UNE 21.1002. 

El comptador estarà protegit mitjançant diferents dispositius que impedeixin la seva 

manipulació, però no haurà de posar cap dificultat per a la seva lectura. També haurà de 

permetre l’accés permanent als fusibles generals de protecció i oferir garanties de seguretat 

i manteniment. 

Tot i que s’instal·larà una CGP posada en la tanca exterior, el conjunt de mesura consistirà 

en una Caixa de Protecció i Mesura per a instal·lació exterior. A la tanca exterior, en un lloc 

de lliure accés se situarà el comptador de la instal·lació. Es tractarà d’un conjunt de 

protecció i mesura del tipus TMF-10 (200-400 A). 

4.2.6. Instal·lacions d’enllaç: dispositius generals i individuals de 

comandament i protecció 

Aquests dispositius generals de comandament i protecció, s’instal·laran prop de l’entrada de 

la derivació individual i pròxims a una porta d’entrada a l’establiment, però en un lloc que no 

sigui accessible al públic. Se situaran a una alçada entre 1 i 2 m del terra. S’instal·larà un 

quadre que pot contenir tots els dispositius de comandament i protecció o en diversos 

quadres que estiguin més propers als circuits als que donen servei. Les envolvents dels 

quadres hauran de tenir un grau de protecció mínim IP 30 i IK 07. 

Aquests quadres de distribució tenen unes característiques particulars segons el tipus 

d’instal·lació, en aquest cas tenim un local destinat a espai esportiu. Els elements que 

constituiran el quadre de comandament i protecció seran els següents: 

- Un interruptor general automàtic, de tall omnipolar, amb accionament manual, i 

protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, de quatre pols, d’Intensitat nominal 

250 A, amb capacitat de ruptura mínima 36 kA, aquest interruptor correspon al 



Pàg. 18  Memòria 

 

dispositiu general de comandament del local. 

- Diversos interruptors diferencials, aquests interruptors corresponen als dispositius 

de protecció contra contactes indirectes segons esquemes adjunts en l’apartat dels 

plànols. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i 

curtcircuits de cadascun dels circuits interiors de la instal·lació segons esquemes 

adjunts en l’apartat dels plànols. 

- Un dispositiu de protecció contra sobretensions. 

4.2.7. Instal·lacions interiors, locals de pública concurrència 

La instal·lació dels diferents circuits a l’interior del local es realitzarà amb conductors de 

coure aïllats sota tubs encastats o en muntatge superficial. En aquest cas els cables seran 

amb aïllant de tensió nominal mínima de 450/750 V. Les característiques i els diàmetres dels 

tubs de protecció venen donats per les seccions dels conductors que hi circulen i compliran 

la Instrucció ITC-BT-21. 

També s’instal·laran cables en safata, que hauran de ser conductors aïllats amb coberta 

unipolars o multipolars. 

Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda segons 

la Norma UNE 21.123 o la Norma UNE 21.1002. Els elements de conducció de cables seran 

no propagadors de flama segons les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1. 

Els cables destinats als circuits dels serveis de seguretat no autònoms o als circuits de 

serveis amb fonts autònomes centralitzades, han de mantenir el servei durant i després de 

l’incendi i han de tenir emissió de fums i opacitat reduïda segons la Norma UNE-EN 50.200 i 

la Norma UNE 21.123. 

Les fonts pròpies d’energia de corrent altern a 50 Hz, no han de donar tensió de retorn a la 

xarxa de Baixa Tensió pública que alimenta la instal·lació. 

Els conductors de protecció seran també de coure, i la protecció serà la mateixa que la dels 

conductors actius, s’instal·laran en la mateixa canalització que aquells, seran perfectament 

identificables i la seva secció serà la mateixa que la del conductor de fase. 

Les seccions dels conductors actius compliran amb la ITC-BT-19, apartat 2. Aquestes 
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seccions es detallen en la taula 1 i compliran que la caiguda de tensió entre l’origen de la 

instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització serà menor del 3 % per enllumenat i del 5 % 

per a la resta d’usos. 

La identificació dels diferents conductors verificarà la ITC-BT-26, apartat 6, els conductors 

de protecció pel doble color groc-verd, els conductors de fase per als quals es previngui la 

seva fase posterior a neutre s’identificarà pels colors marró, negre o gris, mentre que el 

neutre serà de color blau. 

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament >= 0,5 MΩ, assajada 

mitjançant una tensió contínua de 500 V. 

Les connexions entre conductors s’hauran de fer utilitzant borns de connexió, tipus regletes 

o brides. 

4.2.8. Alimentació dels serveis de seguretat 

En aquest apartat es defineixen les característiques de l’alimentació dels serveis de 

seguretat, com són els enllumenats d’emergència, sistemes contra incendis, ascensors o 

altres serveis urgents fixats per les reglamentacions específiques. 

La font d’energia escollida ha d’assegurar l’alimentació dels serveis de seguretat el temps 

apropiat i ha d’estar protegida adequadament contra el foc durant tot aquest temps. En 

aquest cas s’ha escollit una font pròpia d’energia, com és un grup electrogen, que s’haurà de 

posar en funcionament en produir-se una falta de tensió a la instal·lació alimentada per la 

Companyia Subministradora, o quan aquesta tensió disminueixi per sota del 70 % del seu 

valor nominal. 

La seva capacitat mínima ha de permetre alimentar l’enllumenat de seguretat. Però per 

tractar-se d’un local de pública concurrència i en concret d’un pavelló esportiu, aquest ha de 

disposar d’un subministrament de reserva o complementari. Aquest subministrament ha de 

permetre mantenir un servei restringit dels elements de funcionament indispensables de la 

instal·lació, amb una potència mínima del 25 % de la potencia contractada per al 

subministrament normal. 

4.2.9. Instal·lacions d’enllumenat 

A les instal·lacions d’enllumenat dels locals on hi hagi públic, el número de línies 

secundàries i la seva disposició en relació al número total de punts de llum a alimentar serà 
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tal que un tall de corrent elèctric en qualsevol d’aquestes línies secundàries no afecti a més 

de la tercera part del total de punts de llum del local. Cada una d’aquestes línies secundàries 

estarà protegida contra sobrecàrregues, curtcircuits i contactes indirectes. 

4.2.10. Instal·lacions d’enllumenat d’emergència 

Les instal·lacions destinades a enllumenat d’emergència tenen per objecte assegurar en cas 

de fallada de l’alimentació d’enllumenat normal, la il·luminació dels locals i accessos fins a la 

sortida per tal que es pugui efectuar la correcta evacuació del públic. L’alimentació de 

l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu (0,5 s com a màxim). 

L’enllumenat de seguretat forma part de l’enllumenat d’emergència i ha de garantir la 

seguretat de les persones que evacuen una zona o local. La instal·lació serà fixa, amb font 

pròpia d’energia i entrarà en funcionament en el moment que es produeixi una errada per 

descens de la tensió d’alimentació per sota del 70 % del seu valor nominal. En aquest cas 

s’instal·laran aparells autònoms d’emergència. Aquest enllumenat de seguretat constarà 

d’un enllumenat d’evacuació i d’un enllumenat ambient o antipànic: 

- Enllumenat d’evacuació: és la part de l’enllumenat de seguretat que ha de garantir 

el reconeixement i utilització dels mitjans o rutes d’evacuació. Proporcionarà una 

il·luminació mínima de 1 lux a nivell del terra i 5 lux en els punts on estiguin les 

instal·lacions de protecció contra incendis i en els quadres de distribució de 

l’enllumenat. La relació entre la il·luminació màxima i mínima en l’eix dels passos 

principals serà inferior a 40. La instal·lació complirà les condicions indicades durant 

un mínim d’una hora. 

- Enllumenat ambient: és la part de l’enllumenat de seguretat que ha de garantir una 

il·luminació ambient adequada que permeti la identificació i l’accés a les rutes 

d’evacuació, evitant el qualsevol risc de pànic. Proporcionarà una il·luminació 

mínima de 0,5 lux a nivell del terra fins a una alçada de 1 m. La relació entre la 

il·luminació màxima i mínima en l’eix dels passos principals serà inferior a 40. La 

instal·lació complirà les condicions indicades durant un mínim d’una hora. 

S’haurà de situar enllumenat d’emergència a les següents zones dels locals de pública 

concurrència: 

En tots els recintes amb una ocupació superior a 100 persones i en els seus recorreguts 

d’evacuació. 



Projecte d’instal·lacions d’una piscina coberta i de sales per a activitats esportives al municipi d’Alcanar Pàg. 21 

   

En els lavabos. 

En els locals que continguin equips generals de les instal·lacions de protecció. 

En les sortides d’emergència i en els senyals de seguretat reglamentaris. 

En tot canvi de direcció de la ruta d’evacuació o en tota intersecció d’un passadís i la ruta 

d’evacuació. 

A la sortida de l’edifici. 

A menys de 2 m de qualsevol escala. 

A menys de 2 m d’un canvi de nivell. 

A menys de 2 m d’un lloc de primers auxilis. 

A menys de 2 m dels equips manuals d’extinció d’incendis. 

Als quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat. 

Els aparells autònoms d’emergència seran del tipus que contindran tots els elements 

(bateria, llum, comandament i dispositius de verificació i control) o aquests estaran a una 

distància d’ella inferior a 1 m. 

Els aparells autònoms destinats a l’enllumenat d’emergència hauran de complir les normes 

UNE-EN 60.598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062. 

4.2.11. Instal·lacions de les piscines 

En les piscines caldrà tenir en compte els següents volums i prescripcions de protecció 

marcats en la ITC-BT-31. La següent classificació dels volums permetrà definir les mesures 

de protecció per cada una d’elles. 

Zona 0, aquest volum compren l’interior dels recipients, incloent qualsevol canal a les parets 

o terra. Els equips elèctrics que s’hi puguin instal·lar han de tenir un grau de protecció IPX8. 

No hi haurà canalitzacions a l’interior de la piscina a l’abast de les persones. Els cables 

poden ser amb una tensió assignada 450/750 V a l’interior de tubs amb un grau de protecció 

IPX4. Les caixes de connexió i els mecanismes no estan permesos en aquest volum. 

Zona 1, aquest volum compren l’espai exterior al volum 0 fins a una distància de 2 m de la 
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vora del recipient i superior al volum 0 fins a una alçada de 2,5 m. Els equips elèctrics que 

s’hi puguin instal·lar han de tenir un grau de protecció IPX5. Els cables poden ser amb una 

tensió assignada 450/750 V a l’interior de tubs amb un grau de protecció IPX4. Les caixes 

de connexió i els mecanismes no estan permesos en aquesta zona a excepció dels 

destinats a circuits MBTS. 

Zona 2, aquest volum compren l’espai situat al voltant del volum 1 fins a una distància de 

1,50 m d’aquest. Els equips elèctrics que s’hi puguin instal·lar han de tenir un grau de 

protecció IPX2. Els cables poden ser amb una tensió assignada 450/750 V a l’interior de 

tubs amb un grau de protecció IPX4. Les caixes de connexió i els mecanismes estan 

permesos a aquesta zona sempre que estiguin protegits per MBTS més una protecció 

diferencial de 30 mA com a màxim o alimentació per separació elèctrica, situant la font de 

separació fora del volum 2. En cas d’utilitzar fonts d’alimentació de seguretat, aquestes 

hauran d’estar instal·lades fora dels volums 0, 1, 2. 

La sala de màquines, estarà situada fora dels volums 0, 1, 2 i serà inaccessible per a totes 

les persones no autoritzades. La sala de màquines no tindrà cap consideració de local humit 

o mullat, ja que els circuits de depuració de l’aigua de les piscines, són tancats i sense 

fuites. 

La instal·lació dels diferents circuits a l’interior de la sala de màquines, estarà realitzada amb 

conductors de coure aïllats sota tub en superfície. Els conductors dels circuits seran de 

coure, amb aïllant de tensió nominal mínima de 450/750 V. Els diàmetres dels tubs de 

protecció estaran donats per les seccions dels conductors que hi circulen i compliran la 

Instrucció ITC-BT-21. 

Els conductors de protecció seran també de coure, i la protecció serà la mateixa que la dels 

conductors actius, s’instal·laran en la mateixa canalització que aquells i seran perfectament 

identificables i la seva secció serà la mateixa que la del conductor de fase. 

4.2.12. Instal·lacions d’enllumenat en piscines 

Les lluminàries subaquàtiques hauran de complir la Norma UNE-EN 60.598-2-18. 

S’instal·laran de manera que no pugui haver cap contacte directe o indirecte amb les parts 

conductores i metàl·liques d’aquestes lluminàries. Les línies d’enllumenat estaran protegides 

contra sobrecàrregues, curtcircuits i contactes indirectes. També es protegirà la línia de cada 

lluminària amb MBTS (12 V AC) i per separació elèctrica amb la font de separació instal·lada 
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(transformador 230/12 V) fora de les zones 0, 1, 2. 

4.2.13. Altres instal·lacions en piscines 

Les instal·lacions destinades a les bombes elèctriques compliran les indicacions de la 

Norma UNE-EN 60.335-2-41. 

4.2.14. Instal·lacions en cambres de bany o lavabos 

En les cambres de bany o lavabos (vestidors) caldrà tenir en compte els següents volums i 

prescripcions marcats en la ITC-BT-27. 

Volum 0, aquest volum compren l’interior de la banyera o dutxa. Els materials elèctrics que 

s’hi puguin instal·lar han de tenir un grau de protecció IPX7. El cablejat estarà limitat al 

necessari per a alimentar els aparells elèctrics fixes situats en aquest volum. Els 

mecanismes no estan permesos. 

Volum 1, aquest volum compren l’espai superior i inferior al volum 0 fins a una alçada de 

2,25 m o el terra respectivament. Els materials elèctrics que s’hi puguin instal·lar han de tenir 

un grau de protecció IPX4 o IPX2 per sobre del nivell més alt d’un difusor fix. El cablejat 

estarà limitat al necessari per a alimentar els aparells elèctrics fixes situats en aquest volum 

1 o en el volum 0. Els mecanismes no estan permesos a excepció d’interruptors de circuits 

MBTS. 

Volum 2, aquest volum compren l’espai situat al voltant del volum 1 fins a un pla vertical 

situat a una distància de 0,60 m d’aquest i fins a una alçada de 3 m si el sostre té més de 

2,25 m. Els materials elèctrics que s’hi puguin instal·lar han de tenir un grau de protecció 

IPX4 o IPX2 per sobre del nivell més alt d’un difusor fix. El cablejat estarà limitat al necessari 

per a alimentar els aparells elèctrics fixes situats en aquest volum 2 o en els volums 0 o 1. 

Els mecanismes no estan permesos a excepció d’interruptors o bases de circuits MBTS. 

Volum 3, aquest volum compren l’espai situat al voltant del volum 2 fins a un pla vertical 

situat a una distància de 2,40 m d’aquest i fins a una alçada de 3 m si el sostre té més de 

2,25 m. Els materials elèctrics que s’hi puguin instal·lar han de tenir un grau de protecció 

IPX5 en banys comuns. El cablejat estarà limitat al necessari per a alimentar els aparells 

elèctrics fixes situats en aquest volum 3 o en els volums 0, 1 o 2. Els interruptors estan 

permesos i les bases de circuits MBTS o protegides amb transformador d’aïllament o per 

interruptor automàtic amb corrent diferencial no superior a 30 mA. 
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4.2.15. Instal·lacions de posada a terra 

S’ha de realitzar d’acord amb la ITC-BT-18. L’elèctrode estarà format a base de coure nu de 

secció mínima 25 mm2, disposant-se varies piques per a millorar la resistència, a una 

profunditat mínima de 0,5 m. Els conductors de terra seran cables de coure nu de 25 mm2 

de secció mínima o de 16 mm2 si el cable està protegit contra la corrosió. El punt de posta a 

terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa, born, etc.) que permetrà 

la unió entre els conductors de terra i els conductors de protecció de manera que pugui 

mitjançant eines adequades separar-se aquests, amb la finalitat de poder realitzar la mesura 

de la resistència de terra. 

Els conductors de protecció serveixen per unir les masses d’una instal·lació amb el punt de 

connexió a terra, amb la finalitat d’assegurar la protecció contra contactes indirectes, i 

aquests conductors de protecció hauran de complir la següent taula: 

SECCIÓ DELS CONDUCTORS 

DE FASE 

SECCIÓ DELS CONDUCTORS 

DE PROTECCIÓ 

Sf <= 16 mm² Sp = Sf 

16 <= Sf <= 35 mm² Sp = 16 mm² 

Sf > 35 mm2 Sp = Sf / 2 

 

El valor de la resistència de terra ha de ser tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a 

tensions de contacte superiors a: 

- 24 V en local o emplaçament conductor 

- 50 V en la resta de casos 
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5. Instal·lacions d’il·luminació 

5.1. Condicions generals de les instal·lacions d’il·luminació 

Tota la instal·lació receptora d’enllumenat complirà les especificacions de la ITC-BT-44. 

Aquest enllumenat s’ajustarà també a les especificacions del CTE, en concret als DB SI, DB 

HE i DB SUA i al Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

L’enllumenat exterior complirà les disposicions de Reial Decret 1890/2008, de 14  de 

novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en les instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries. 

Al tractar-se d’un local de pública concurrència (local d’espectacles i activitats recreatives) la 

instal·lació d’enllumenat d’emergència s’ajustarà a les disposicions de la ITC-BT-28. En tot 

el recinte s’instal·larà aquest enllumenat d’emergència: evacuació, ambient o antipànic i de 

zones d’alt risc on procedeixi, segons la instrucció esmentada. 

Les lluminàries de locals humits seran estanques amb grau de protecció IPX1 i en els locals 

mullats amb grau de protecció IPX4. En tots dos casos s’utilitzarà material de classe 

superior a la 0. La resta de lluminàries disposaran sempre de vidres de protecció i en el cas 

de ser accessibles també hauran de ser de classe superior a la 0. Les lluminàries exteriors, 

que seran de titularitat privada, disposaran de protecció antivandàlica. 

5.2. Nivells d’il·luminació 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, disposa de diverses guies 

tècniques que fan recomanacions d’eficiència energètica en il·luminació en edificis d’ús 

general i terciari. L’objectiu d’aquestes guies és establir una sèrie de pautes i recomanacions 

per a les instal·lacions d’il·luminació, amb la finalitat de complir amb uns nivells adequats de 

qualitat i confort visual i de crear ambients agradables i confortables per als usuaris dels 

edificis. També es pretén racionalitzar l’ús de l’energia amb instal·lacions de major eficiència 

energètica. 

Les taules següents mostren els paràmetres recomanats per la Norma Europea UNE-EN 

12464-1, respecte a la il·luminació dels llocs de treball interior: 
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DEPENDÈNCIA O ACTIVITAT IL·LUMINACIÓ 

(lux) 

Recepcions 300 

Vestíbuls, passos i passadissos 150 

Escales 150 

Oficines administratives 300 

Magatzems i sales d’instal·lacions 100 

Vestidors i serveis 150 

Infermeria 500 

Sales esportives i piscines 300 

Halls 200 

 

5.3. Il·luminació general 

Piscina: Il·luminació general per mitjà de grups de projectors asimètrics situats en el 

perímetre de la piscina fora dels volums de protecció, s’instal·laran els aparells mencionats 

amb làmpades d’halogenurs metàl·lics en quantitat suficient de forma que el nivell 

d’il·luminació sigui de 300 lux amb vàries enceses, amb un coeficient d’uniformitat major de 

0,6. Les lluminàries seran hermètiques i resistents als impactes, per a instal·lació en locals 

humits. 

Vestíbuls, accessos i passos: Il·luminació general per mitjà de lluminàries de feix ample, de 

superfície o encastades en fals sostre per a un nivell d'il·luminació de 150 lux. 

Hall: Il·luminació central per mitjà de lluminàries de superfície o encastades en fals sostre 

per a un nivell d'il·luminació de 200 lux. 

Zona d’administració: Il·luminació general per mitjà de sistema suspès o encastat en fals 

sostre per a un nivell d'il·luminació de 300 lux. 

Vestidors i serveis: Il·luminació general per mitjà de sistema lineal encastat estanc en fals 

sostre, protegits contra impactes i en quantitat suficient per a obtenir un nivell d'il·luminació 
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de 150 lux, per instal·lació en locals humits. 

Sales esportives: Il·luminació general per mitjà de lluminàries de superfície encastades en 

fals sostre en quantitat suficient per a obtenir un nivell d’il·luminació de 300 lux. 

Magatzems i sales d’instal·lacions: Il·luminació general per mitjà de sistema lineal encastat 

estanc en fals sostre, protegits contra impactes i en quantitat suficient per a obtenir un nivell 

d'il·luminació de 150 lux. 
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6. Instal·lacions de deshumectació 

6.1. Climatització i tractament de l’aire del recinte de les piscines 

Per a la determinació de les condicions ambientals a l’interior del recinte de les piscines 

(temperatura, humitat i renovació ambiental), s’han tingut en compte les condicions de 

disseny assenyalades en la normativa d’aplicació, el Reial Decret 238/2013, pel que es 

modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis i el Reial Decret 1027, pel que s’aprova el RITE. 

També es tindran en compte les indicacions de la fitxa tècnica d’equipaments esportius 

PCO-2 del Consell Català de l’Esport. 

Les condicions interiors de càlcul per a la determinació de les exigències en màquines de 

climatització i ventilació del recinte seran: 

Temperatura de l’aigua vas principal: 26 ºC ± 1 ºC 

Temperatura de l’aigua vas complementari: 28 ºC ± 1 ºC 

Temperatura ambient: 2 ºC per damunt de la temperatura de l’aigua del vas principal 

Humitat relativa: compresa entre el 65 i el 70%. 

Renovació constant de l’aire: 2,5 l/s i m2 de superfície de làmina d’aigua i platja 

D’acord amb les dades anteriors s’adopta per al tractament de l’aire del recinte de la piscina 

coberta, un sistema de climatització per mitjà de tractaments de deshumectació, 

climatització i ventilació, utilitzant una màquina deshumectadora de les característiques 

següents: 

Cabal d’aire: 30.000 m3/h. 

Capacitat de deshumectació: 126,5 l/h 

Es disposarà d’una xarxa de conductes per a la distribució de l’aire tractat pel recinte què 

circularà regulat per servovàlvules o comportes motoritzades per mitjà de les quals es 

regularà l’aportació d’aire exterior, així com la proporció d’aire de retorn tornat al recinte. 

El sistema de control a instal·lar regularà de forma automàtica el funcionament d’aquests 
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elements permetent el free-cooling total, o bé escollir una pressió interior positiva o negativa, 

que segons el RITE haurà de ser negativa, segons es desitgi evitar una infiltració d’aire 

exterior o evitar que l’aire humit interior surti cap a recintes veïns, provocant condensacions i 

olors molestes. 

La distribució d’aire climatitzat es portarà a terme per mitjà de conductes circulars, de 

diàmetres variables que introduiran l’aire a través de toveres de llarg abast disposades 

regularment en l’anomenat conducte. 

La situació d’aquesta línia d’impulsió serà el sostre del recinte, cobrint un lateral longitudinal. 

Es disposarà així mateix d’unes reixes d’impulsió connectades a un conducte en aquests 

laterals, per tal de crear una cortina anticondensació en la façana amb vidres. 

L’aire de retorn circularà per un conducte rectangular, les reixes d’aspiració del qual 

s’ubicaran en llocs concrets per a facilitar la captació. 

Les necessitats de calor per al tractament de l’aire seran proporcionades per la mateixa 

deshumectadora, ja que es tracta també d’una bomba de calor, la caldera de potència 

tèrmica al voltant de 320 kW, amb cremadors a gas natural, actua com a suport en cas que 

la bomba de calor ho necessiti, ja que la deshumectadora disposa d’una bateria de 

recolzament d’aigua procedent de la caldera. 

L’aigua calenta procedent dels generadors circula pel circuit primari de la sala de calderes 

impulsades per una bateria de bombes fins a un col·lector hidràulic de compensació, al què 

es connectaran els següents circuits: 

Aigua calenta per a proporcionar suport en cas necessari a la calefacció de l’aire ambiental 

de la piscina, a través de les bateries d’escalfament instal·lades en les unitats de tractament 

d’aire/bombes de calor. 

El control de la temperatura de l’aire d’impulsió es realitza gràcies a una vàlvula de regulació 

proporcional de tres vies, connectada a l’entrada de dites bateries de calor i un joc de 

sondes. 

Escalfament de l’aigua dels gots de les piscines cobertes. 

L’escalfament de l’aigua dels gots de les piscines es realitzarà mitjançant un circuit amb 

bescanviador de plaques de potència suficient per a obtenir la temperatura desitjada. 
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L’aigua de la piscina es recircula pel mencionat bescanviador procedent dels gots, a través 

de l’aspiració de l’equip de filtratge i depuració, per a ser posteriorment impulsada per les 

embocadures corresponents a l’interior dels gots. 

El control de la temperatura de la piscina, es realitzarà per mitjà d’una vàlvula de regulació 

de tres vies situada en el primari del bescanviador i controlada proporcionalment en funció 

de la temperatura de l’aigua. 
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7. Instal·lacions de climatització i renovació ambiental 

7.1. Climatització dels vestidors 

Com en el punt anterior, per a la determinació de les condicions ambientals a l’interior dels 

espais del recinte esportiu (temperatura, humitat i renovació ambiental), s’han tingut en 

compte les condicions de disseny assenyalades en la normativa d’aplicació, el Reial Decret 

238/2013, pel que es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i el Reial Decret 1027, pel que s’aprova el RITE. 

La instal·lació que ens ocupa s’alimentarà d’una unitat de tractament d’aire U.T.A. instal·lada 

per a la climatització general del recinte, a través del col·lector de distribució i per mitjà de la 

bomba de circuladora prevista arribarà l’aigua climatitzada a les unitats terminals que 

s’instal·laran en els vestidors i resta de zones a climatitzar. 

S’adopta el sistema de distribució per conductes de l’aigua climatitzada, per a la connexió 

entre l’element generador de calor i els emissors, per tant, el dimensionat de tots els 

elements es realitzarà atenent a aquest principi. 

La potència calorífica necessària es realitzarà en base al que s’assenyala a la normativa, 

calculant les necessitats tèrmiques de cada recinte de l’edifici, tenint en compte, la zona 

d’ubicació del local, les seves característiques dimensionals constructives i la seva utilització 

(intermitència). Es tindran en compte les temperatures de confort assenyalades en la taula 

1.4.1.1 de la IT 1. 

ESTACIÓ TEMPERATURA oC HUMITAT RELATIVA % 

Estiu 23...25 45...60 

Hivern 21...23 40...50 

 

Aquests valors són vàlids per unes certes condicions d’activitat metabòlica i grau de 

vestimenta dels usuaris de les instal·lacions, per tant caldrà tenir en compte aquestes 

condicions en funció de cada zona a climatitzar. 

Tant els diàmetres de les canonades com la bomba de recirculació, es determinaran d’acord 
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amb les exigències de les normes mencionades, IT 1.2.4.2. 

S’instal·laran emissors amb elements suficients per a cada superfície a condicionar 

tèrmicament, dimensionant-los de manera que cada un d’ells es trobi dins de les possibilitats 

idònies de funcionament i satisfaci les exigències de temperatura prevista. 

7.2. Climatització de zones: infermeria, despatxos, vestíbuls i 

sales esportives 

S’utilitzarà per a la climatització de les zones anomenades el mateix sistema que per als 

vestidors, bomba de calor exterior i unitats terminals per a la climatització dels diferents 

recintes destinats a oficines, infermeria, vestíbuls i sales esportives. 

Es pretén que es pugui realitzar la utilització d’aquests aparells quan existeixi la necessitat 

d’ús. Es tracta per tant, d’equips individuals a cada recinte, que poden posar-se en 

funcionament o no segons les necessitats, la unitat compressora és comú i s’instal·larà en la 

zona de coberta destinada a instal·lacions. 

7.3. Renovació ambiental en zones amb ocupació pública, 

vestidors, gimnasos i del soterrani 

Per a la renovació ambiental en els locals que per les seves característiques es precisa, es 

projecta un sistema de ventilació que satisfaci les recomanacions de la IT 1 del RITE. 

Per a això s’opta per la instal·lació de caixes d’extracció equipades amb ventilador centrífug 

de baixa pressió, baixa emissió acústica, de cabals apropiats i amb recuperació entàlpica 

per a garantir en cada cas la renovació d’aire recomanada per la norma esmentada. 

La distribució d’aquest aire es realitzarà per mitjà de conductes de xapa galvanitzada d’1 

mm de gruix, amb les seves corresponents reixes amb regulació de cabal i direcció. 

En les taules de la IT 1.1.4.2, s’indiquen els cabals d’aire exterior requerits per a una bona 

qualitat de l’aire en els locals o dependències de l’edifici, que es resumeixen en la taula 

següent: 
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TIPUS LOCAL QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR CABAL D’AIRE EXTERIOR 

Piscina IDA 2 2,5 l/s per m2 de superfície 

Vestidors IDA 2 12,5 l/s per persona 

Sales 

esportives 

IDA 3 8 l/s per persona 

Zona 

instal·lacions 

tècniques 

IDA 4 0,28 l/s per m2 de superfície 
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8. Instal·lació solar i producció d’ACS 

8.1. Instal·lació solar 

Per a aquesta instal·lació, s’han tingut en compte les condicions de disseny assenyalades 

en la normativa d’aplicació, el Reial Decret 238/2013, pel que es modifiquen determinats 

articles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i el 

Reial Decret 1027, pel que s’aprova el RITE i també el DB HE del CTE, en concret el HE 4 

de contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

Es pretén realitzar la instal·lació de col·lectors solars per a l’obtenció d’ACS i de suport per 

l’escalfament de les piscines, de 25 x 12,5 m i de 12,5 x 6 m. 

Aquesta instal·lació connectarà la bateria de col·lectors prevista a través d’un bescanviador 

de plaques amb el seu corresponent circulador, als dipòsits acumuladors d’ACS, per tal 

d’obtenir aigua preescalfada per a un ús principalment sanitari. 

La instal·lació constarà d’un total de 69 captadors que se situaran a la coberta de l’edifici, 

que amb una inclinació de 45º i orientació sud de manera que proporcionaran per la zona 

d’emplaçament la seva màxima eficiència. La instal·lació quedarà integrada en el conjunt de 

l’edifici. 

Els col·lectors seran fixats a una estructura metàl·lica amb la inclinació predeterminada a 

base de perfils metàl·lics, que seran ancorats a la coberta de l’edifici. 

L’energia absorbida pels captadors solars serà transportada des de la zona de captació fins 

a la zona d’intercanvi, a través d’un circuit primari previst i per mitjà d’un bescanviador de 

plaques es transmetrà la calor al sistema d’emmagatzematge d’ACS. 

Un sistema automàtic de regulació amb vàlvula de tres vies, controlarà la direcció del fluid 

caloportador del primari de la instal·lació, o bé l’aportació al bescanviador de plaques de 

l’ACS o bé al d’escalfament de l’aigua del got de les piscines, a fi d’optimitzar el rendiment 

de la instal·lació. De manera que quan els dipòsits d’ACS estiguin plens l’aportació solar 

vagi tota destinada a l’escalfament de l’aigua dels gots de les piscines. 

El transport del líquid del primari des dels captadors solars als bescanviadors de plaques i 

de retorn, serà conduït en circuit tancat per mitjà de tubs d’algun material de característiques 

tals que suporti la temperatura d’utilització en el circuit primari. 
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Tota la instal·lació serà calorifugada amb camisa aïllant, per a evitar perdudes calorífiques a 

l’ambient. Els seus gruixos hauran de ser d’acord amb les indicacions de les taules de la IT 

1.2.4.2 del RITE. 

Amb això es preveu un estalvi de 77,2 % en el consum energètic per a l’obtenció d'ACS o 

del 50 % en l’escalfament de l’aigua de les piscines, la qual cosa pot representar e efectes 

econòmics un abaratiment del cost energètic de l’orde de 12.400 m3 anuals de gas. 

8.2. Producció d’aigua calenta sanitària (ACS) per als vestidors 

S’opta per la producció de l’ACS per mitjà de la utilització de col·lectors solars, amb suport 

tèrmic de les calderes instal·lades per a climatització de l’aigua de les piscines. 

La bateria de suport constarà d’un circuit primari que surt del col·lector de la sala de 

calderes. L’aigua calenta, impulsada per una bomba circuladora, arribarà fins al 

bescanviador de plaques previst al costat dels acumuladors, per a produir la quantitat 

d’aigua requerida de la temperatura d’emmagatzematge de 60 ºC. 

L’aigua s’escalfarà fins a la temperatura d’emmagatzematge, que haurà estat prèviament 

preescalfada pels col·lectors solars esmentats i s’acumularà en uns dipòsits 

d’emmagatzematge. 

Es preveu una acumulació de 10.000 l, en dos dipòsits de 5.000 l. Aquesta producció d’ACS 

es controlarà per mitjà d’una vàlvula de tres vies en el primari del bescanviador i s’activarà 

en funció de la temperatura de l’aigua en els dipòsits acumuladors. 

La distribució d’ACS disposarà d’un conducte de retorn i regulació per mitjà de vàlvules 

termostàtiques de tres vies per a obtenir una temperatura de consum de 38 graus. 

La previsió de consums serà d’uns 30 l/persona i ús a 38 ºC. 
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9. Instal·lacions de gas 

Es preveu una instal·lació de subministrament de gas natural per cobrir una part de les 

necessitats tèrmiques de l’edifici. La connexió a la xarxa de distribució de gas natural es 

realitzarà en el límit de la parcel·la, des d’on partirà la connexió interior fins a l’estació de 

regulació i mesura. El subministrament arribarà en MPB, pel qual l’empresa subministradora 

garanteix una pressió de subministrament de 4 a 0’4 bar. 

En el punt de connexió s’instal·larà la clau de pas de la instal·lació de l’edifici i a continuació 

l’armari que contindrà l’Estació de Regulació i Mesura (ERM). 

En l’execució de la instal·lació de gas es tindrà en compte el que disposa la normativa 

d’aplicació següent, el Reial Decret 919/2006, pel que s’aprova el Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementaries ICG 01 a 11. 

La connexió es realitzarà utilitzant una tija de polietilè-acer de diàmetre nominal adequat a 

les necessitats de potència tèrmica de la instal·lació. 

Es projecta un equip de regulació i mesura de fins a 100 Nm3/h i la distribució interior es 

realitzarà en baixa pressió. 

Les canalitzacions aèries metàl·liques, es protegiran amb una mà d’imprimació antioxidant o 

una mà de pintura metal·litzada o un altre sistema apropiat. El color de l’acabat serà groc. 

Les unions entre tubs, accessoris i elements auxiliars, es realitzaran preferentment per mitjà 

de soldadura. 

Les unions mitjançant brides es limitaran a la connexió d’aparells receptors. 

Les unions roscades es limitaran a l’adaptació d’elements auxiliars amb diàmetres inferiors a 

50 mm. 

En la sala de calderes es realitzarà una instal·lació per a la detecció automàtica de gas i el 

tall del subministrament. 

Aquesta instal·lació de detecció de fuites i tall del subministrament de gas ha de complir uns 

requisits mínims: els detectors hauran de ser conforme amb la Normes UNE que els 

corresponguin, també s’han d’activar amb el comprovador de bon funcionament abans que 
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s’assoleixi el 30 % del límit inferior d’explosivitat per al gas utilitzat. 

S’haurà d’instal·lar un detector cada 25 m2 o fracció de superfície del local, amb un mínim de 

dos, ubicats en les proximitats dels aparells alimentats amb gas i en zones on es pugui 

acumular el gas. S’han d’instal·lar, en el cas de gasos més densos que l’aire a una altura 

màxima de 0,2 m del terra, protegint-los adequadament de xocs o impactes, i en el cas de 

gasos menys densos que l’aire, a menys de 0,3 m del sostre o en el propi sostre, en llocs on 

els moviments de l’aire no siguin impedits per obstacles i mai prop d’un flux d’aire. 

El sistema de detecció haurà d’activar el sistema de tall. En el cas de gasos més densos que 

l’aire, el sistema de detecció també haurà d’activar, si procedeix, el sistema d’extracció, 

quan aquest sigui necessari d’acord amb l’apartat de Sales de màquines de la UNE 60601. 

El sistema de tall ha d’estar constituït per una vàlvula de tall automàtica del tipus tot o res 

instal·lada en la línia d’alimentació de gas a la sala de màquines i ubicada a l’exterior del 

recinte. En el cas de que això últim no fos possible, la vàlvula s’ha de situar el més pròxima 

possible a l’entrada de la conducció de gas a la sala. Ha de ser del tipus normalment 

tancada, de forma que davant una manca d’energia auxiliar d’accionament, s’interrompi el 

subministrament de gas. En el cas que el sistema de detecció sigui activat, la reposició del 

subministrament ha de ser manual. 
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10. Instal·lacions d’aigua 

La instal·lació receptora d'aigua s’ajustarà a les disposicions del Document bàsic HS de 

Salubritat i en concret a la seva secció HS 4 de Subministrament d’aigua. Aquesta partirà de 

l’escomesa, on s’instal·larà l’equip de mesura, seccionable per mitjà de dos claus d’esfera i 

la corresponent vàlvula antiretorn. 

La connexió cap a l’interior es realitzarà amb tub de PE-110 PN16, arribarà fins al col·lector 

de distribució. Des d’aquest partirà la instal·lació interior per a alimentar els dipòsits 

d’acumulació o directament els punts de consum que es requereixin. 

Els materials que s’utilitzaran en la instal·lació, com a condicions generals, han d’evitar la 

formació de substàncies nocives i les incompatibilitats electroquímiques, no han de modificar 

la potabilitat, l’olor, el color ni el sabor de l’aigua, han de ser resistents a la corrosió i a les 

temperatures exteriors i finalment el seu envelliment no ha de disminuir la seva vida útil. 

A partir del comptador general i ja al  l’interior de l’edifici, es disposarà un col·lector del qual 

partiran diferents ramals en PE, per a alimentar els serveis següents: 

 - Alimentació de l’acumulació d’ACS 

 - Alimentació del circuit de les bombes de calor 

 - Omplert i reposició de la piscina número 1 

 - Omplert i reposició de la piscina número 2 

 - Alimentació de les zones de vestidors i serveis 

 - Alimentació de les calderes 

 - Reomplert dels dipòsits de recollida de condensació de la climatització 

 - Reomplert del dipòsit de pluvials 

El diàmetre disminuirà a mesura que ho fa el nombre de receptors, segons plànols. Les 

canonades seran de PE amb diàmetres des de 110 mm a 16 mm, en funció del receptor. 

Cada local disposarà de dos claus de tall a la seva entrada, a més d'una clau individual en 

cada aparell, excepte les dutxes. 
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La instal·lació d’aigua calenta sanitària estarà constituït per un sistema de producció i 

acumulació, segons s'ha descrit en l'apartat corresponent i de la corresponent xarxa de 

distribució fins a receptors (dutxes interiors i infermeria). 

El material que s’utilitzarà per a les canalitzacions d’ACS serà igualment PE, 

convenientment aïllades. 

En la instal·lació de les dutxes amb aigua calenta, està previst el muntatge de vàlvules 

mescladores termostàtiques per la regulació de la temperatura d’ús segons les necessitats. 

En els inodors i urinaris s’instal·laran fluxors i en els lavabos les aixetes seran 

temporitzades. 

Es projecta la distribució d’aigua de forma que per mitjà d’un circuit auxiliar es pugui realitzar 

periòdicament un tractament antilegionel·la en les condicions establertes en el RITE segons 

Reial Decret 1027/2007 modificat pel Reial Decret 238/2013 i segons el Reial decret 

865/2003 pel que s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de 

la legionel·losi. 

Per tal de facilitar l’estalvi en el consum d’aigua, es projecta la distribució d’aigua per als 

inodors i urinaris de forma que s’utilitzi l’aigua recuperada de condensació de la màquina de 

climatització i deshumectació del recinte de les piscines, mitjançant dos dipòsits de 5000 l. 
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11. Instal·lacions de filtració 

Aquesta instal·lació complirà les especificacions del Reial Decret 742/2013, pel qual 

s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines. Les característiques de l'aigua i els 

processos de tractament de la mateixa s’ajustaran a l’anomenat Reial Decret i en especial 

als Articles 6 i 7 i als annexos I i II, quant als requisits de qualitat de l’aigua dels gots. 

A continuació es resumeix el sistema projectat, que respon a l’esquema de principi adjunt a 

l’apartat de plànols. 

L’aigua per omplir els gots de les piscines procedeix de la xarxa pública d’abastament. La 

xarxa interior estarà constituïda per canonades de PE i PN10, tal com s’especifica en la 

descripció de la instal·lació receptora d’aigua. 

Després de la seva utilització l’aigua ha de ser filtrada i desinfectada, de manera que es 

garanteixi el compliment dels paràmetres especificats en l’anomenat annex I del Reial 

Decret. 

Per a això i per raons econòmiques i ecològiques que impedeixen eliminar totalment l’aigua 

del got i reomplir-lo amb aigua nova, s’estableix un circuit tancat destinat a la seva filtració, 

desinfecció i renovació. 

La temperatura adequada del líquid s’aconsegueix gràcies a diversos dispositius 

(anteriorment especificats), que mitjançant intercanviadors de plaques proporcionen calor al 

fluid. 

11.1. Renovació de l’aigua 

Es realitzarà una aportació d'aigua nova de xarxa al got de compensació proveït de vàlvula 

antiretorn per a evitar el reflux des del got a la xarxa de consum públic, i de comptador 

d’aportació, per a conèixer el volum d'aigua d’entrada en cada cas. 

S’instal·la en aquest punt un joc de sondes de nivell, de manera que governen la posada en 

marxa de les bombes de recirculació, així com l’obertura o tancament de l’electrovàlvula de 

la canonada d’aportació, en funció del nivell del líquid en el got de compensació (veure 

esquema de principi de funcionament). 

L’aportació d’aigua nova respon a necessitats pràctiques, ja que l’aigua dels gots es perd 

per evaporació, per xipolleig dels banyistes i pel rentat periòdic que necessiten els filtres. 
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Lògicament, a mesura que disminueix el volum d’aigua augmenta la concentració de 

productes químics, per la qual cosa és necessària la citada addició de líquid per a mantenir 

els nivells de qualitat exigits. 

11.2. Recirculació de l’aigua 

L’aigua neta s’introdueix als gots pel fons per les embocadures d’impulsió, i s’arreplega al 

dipòsit de compensació la que vessa per dalt, creant-se un corrent ascendent que evita la 

sedimentació de partícules. 

El grup d’impulsió consisteix en dues bombes en paral·lel, amb prefiltre aigües avall, per a 

retenir els objectes de cert tamany i evitar obstruccions i avaries. Les dues bombes 

treballaran en alternança, permetent la reparació d’una d'elles mentre l’altra funciona, i en 

cas de necessitat (per exemple per a neteja de filtres), poden treballar conjuntament, 

augmentant el cabal impulsat. 

En resum, l’aigua recirculada està constituïda per (veure esquema): 

- Aigua bruta del got, procedent de: 

Aigua desbordada arreplegada en el dipòsit de compensació. 

Embocadures netejafons. 

- Aigua neta de xarxa, aportada al dipòsit de compensació. 

La proporció d’ambdós variarà en funció de l’activitat en la piscina. A mesura que disminueix 

el nombre de banyistes, augmenta el volum d’aigua neta en el got de compensació (ja que 

disminueix l’aigua desbordada). 

Evidentment, en períodes de repòs (ocupació nul·la de la piscina), tot el volum del dipòsit de 

compensació acaba sent aigua neta de xarxa. 

11.3. Càlcul del got de compensació 

L’aigua desbordada per efecte de l’acció dels banyistes s’arreplega en un canal perimetral i 

es condueix al got de compensació, on desaigua per gravetat, per la qual cosa el seu nivell 

superior estarà per sota de la cota dels col·lectors perimetrals de PVC de les piscines. 

Les piscines cobertes i les que tinguin més de 200 m2 de lamina d’aigua han de disposar de 
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sistemes de sobreeixida desbordants en tot el seu perímetre, com és el cas d’aquesta 

instal·lació. 

El volum del dipòsit de compensació es calcula partint del cas més desfavorable, que 

suposa considerar una immersió simultània de l’aforament total (1 persona cada 2 m2 de 

làmina per a piscines cobertes, segons Taula 2.1 de densitats d’ocupació de la secció SI 3 

del CTE), assignant un volum mig de 80 litres per usuari. Es projecten, per major seguretat, 

uns dipòsits de major capacitat a l’obtinguda per aquest càlcul. 

Amb aquesta consideració del pitjor dels casos, disposem de cert marge de seguretat, per a 

garantir tant l’adequada renovació del got de la piscina, com la correcta aportació d'aigua 

nova de la xarxa. 

11.4. Filtració 

L’aigua aspirada per les bombes segons l’apartat anterior és impulsada fins als filtres, on 

sofreix un tractament físic pel qual s’eliminen les partícules en suspensió, abans de tornar al 

got. 

El filtre consisteix en un dipòsit ple d’un material granular no soluble (sorra de sílex en 

aquest cas), que forma un laberint porós que l’aigua ha de travessar. Aquesta entra per la 

part superior del filtre on com a conseqüència d’un notable augment de secció, disminueix la 

seva velocitat, la qual cosa afavoreix la retenció de les partícules en suspensió. Una vegada 

neta, l’aigua surt per la part inferior del filtre i retorna al got. 

Quant major és el diàmetre del filtre i més petit és el porus del material filtrant, més 

lentament passa l’aigua i millor és la filtració. 

A mesura que passa l’aigua per un filtre, els porus del material filtrant es van obstruint, la 

qual cosa es tradueix en un augment de la pressió interna. S’ha de procedir per tant 

regularment, a la neteja de filtres per mitjà d’un contrarentat, que consisteix a impulsar 

durant alguns minuts una quantitat d’aigua en sentit contrari al normal, perquè es produeixi 

l’arrossegament de la brutícia que ha anat provocant l’obstrucció, portant-la fins al desguàs. 

Un visor espia permet apreciar l’estat de l’aigua que es dirigeix al desguàs. Quan es detecta 

que a través del visor passa aigua neta, es pot donar per acabat el contrarentat. 

Abans de filtrar de nou l’aigua procedent de les piscines, s’ha de realitzar una neteja de 

l’aigua tèrbola continguda en els conductes. L’aigua passarà així, durant uns segons, en el 
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sentit normal, però directament al desguàs (clavegueram) per a evitar que aquesta aigua 

bruta torni als gots. 

Els filtres emprats seran del tipus esmentat, que és un material resistent a l’aigua amb els 

productes químics per al seu tractament, i disposaran en la seva part superior d’una vàlvula 

de seguretat d’alleugeriment per excés de pressió i d’un purgador. Així mateix, tindran un 

registre per a treballs de recàrrega i manteniment. En el seu emplaçament, haurà de quedar 

espai suficient al seu voltant i fins al sostre per a realitzar aquestes treballs amb comoditat. 

A la sortida de cada filtre cap al got s’instal·larà un comptador per a conèixer el volum 

d’aigua filtrada. 

11.5. Tractaments químics: floculació i desinfecció 

Abans de l’entrada d'aigua en els filtres, s’injectaran en la canonada, de forma controlada i 

després del contrarentat (que tindrà una durada de 15 – 20 minuts), additius floculants, la 

finalitat dels quals consisteix en agrupar les partícules excessivament petites, que podrien 

travessar per tant el filtre, facilitant la seva sedimentació i retenció en el mateix. 

Quant a la desinfecció, consisteix en un tractament químic imprescindible, ja que l’aigua 

bruta i especialment a temperatures altes afavoreix el desenvolupament de microorganismes 

(fongs, algues, bacteris i virus) que seran eliminats per mitjà de la dissolució de productes 

desinfectants, tal com exigeix la normativa. 

S’emprarà clor líquid (dissolució d’hipoclorit de sodi), que produeix una forta oxidació de 

l’aigua i destrueix tota la matèria orgànica. El clor sobrant, no combinat amb les partícules de 

brutícia (clor lliure o residual), és el que dóna a l’aigua la propietat desinfectant. El seu valor 

haurà d’estar entre 0,5 i 2 mg / litre. 

D’altra banda, s’ha de controlar el nivell de pH de l’aigua, que haurà d’estar entre 7,2 i 8 

segons el RD 742/2013, que en la pràctica es procurarà que es trobi entre 7,2 i 7,4. 

Normalment el pH tendeix a augmentar amb la utilització d’esterilitzants, fent l’aigua més 

bàsica (pH > 7,4), afavorint el desenvolupament d’algues i incrustacions, la qual cosa 

provoca que l’aigua es torni tèrbola. S’haurà d’injectar àcid clorhídric en aquest cas, per a 

rebaixar el pH. 

Per a controlar aquests paràmetres, respectant els citats límits i els valors imposats per 

l’annex I del Reial Decret, s'instal·la una centraleta electrònica de control i regulació del clor i 
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del pH. 

En el cas del clor, es pot procedir a un tractament de xoc durant cada posada en marxa, per 

a eliminar les cloramines. 

Durant el funcionament normal, la centraleta s’encarregarà de forma automàtica de controlar 

el nivell adequat de clor injectant-ne quan el valor baixi del límit inferior per mitjà de la 

bomba dosificadora, que injectarà el clor en petites dosis però contínuament, i el de pH, 

analitzant els valors i actuant perquè es mantingui en els citats marges de 7,2 a 7,4. 
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12. Evacuació d’aigües residuals 

El contingut d’aquest apartat s’ajustarà a les prescripcions del Document Bàsic HS de 

Salubritat i en concret a la secció HS 5 d’Evacuació d’aigües. S’emprarà un sistema 

separatiu d'aigües pluvials i residuals per mitjà de canonades de PVC. Ambdós discorreran o 

verticalment a través de conduccions registrables o penjats pel sostre de la planta soterrani 

fins a la seva connexió amb la xarxa de clavegueram de la zona. Les aigües pluvials es 

recolliran en un dipòsit soterrat de 30 m3 i podran ser reutilitzades en el sistema de reg 

exterior. 

Com a condicions generals també es complirà que: s’instal·laran els corresponents 

tancaments hidràulics que evitin el reflux de l’aire cap als locals ocupats sense dificultar el 

pas de les aigües abocades; també s’hauran de preveure els traçats més senzills i curts 

possibles, amb pendents adequats que facilitin l’abocament i la retenció d’aigües; els 

diàmetres de les canonades seran els necessaris per a cada cabal a evacuar; finalment 

caldrà disposar de sistemes de ventilació que permetin l’evacuació dels gasos produïts 

dintre del sistema d’abocament, sense dificultar el funcionament dels tancaments hidràulics. 

S’instal·larà el corresponent pou de control i registre per a la verificació de l’abocament de 

les aigües residuals. 
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13. Instal·lacions de protecció contra incendis 

En el recinte de la piscina i en les sales esportives annexes se seguiran les prescripcions del 

CTE i en concret del DB SI quant a situació, nombre i eficàcia o rendiment dels diferents 

mitjans de protecció, tals com extintors de pols, de CO2, BIE i sistemes de detecció i alarma. 

13.1. Dipòsit d’acumulació d’aigua per a l’extinció d’incendis 

S’instal·larà un dipòsit d’acumulació d’aigua d’extinció d’incendis de com a mínim 12 m3 per 

a la instal·lació dels equips de mànega de l’edifici. Aquest dipòsit estarà instal·lat a la planta 

soterrani. 

La instal·lació d’aigua d’extinció d’incendis destinada a l’edifici s’inicia en una escomesa 

d’aigua procedent de la xarxa d’abastament exterior pel lloc indicat en els plànols. 

L’escomesa es realitzarà amb canonada soterrada per rasa fins assolir la zona prevista per 

contenir el comptador, situat a l’interior d’un pericó registrable i accessible des de l’exterior. 

La canonada soterrada, des de l’escomesa exterior fins a l’interior de l’edifici, es realitzarà 

amb canonada de polietilè d’alta densitat, amb accessoris del mateix material; anirà 

muntada a l’interior de la rasa segons les especificacions del fabricant de la canonada. 

Com a dipòsit d’acumulació d’aigua destinada a l’extinció d’incendis s’utilitzarà el dipòsit de 

compensació de la piscina gran de les instal·lacions esportives. Aquest dipòsit 

compensador, amb una capacitat superior a 30 m3, té la missió de regular les pèrdues 

d’aigua per evaporació i possibles fuites de la piscina i s’alimenta directament des de 

l’escomesa principal d’aigua procedent de la xarxa. 

13.2. Grup de pressió d’extinció d’incendis 

D’aquest dipòsit d’aigua aspirarà un grup de pressió situat annex al dipòsit en planta 

soterrani, aquest grup disposarà d’alimentació elèctrica preferent des del quadre general de 

baixa tensió de l’edifici i estarà format pels següents elements: una bomba jockey de petit 

cabal per a la reposició de fuites, proves i capaç per al funcionament d’una BIE; una 

electrobomba horitzontal de servei de gran capacitat per a alimentació simultània a dos 

equips de mànega. 

El grup de pressió estarà construït d’acord a la norma UNE 23500-90. 
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A partir del col·lector d’impulsió del grup de pressió s’efectua la distribució de la canonada 

per l’interior de la planta soterrani fins la xarxa de distribució principal de les instal·lacions 

d’extinció d’incendis. 

13.3. Boques d’incendi equipades (BIE) 

Es pretén dotar l’edifici d’una instal·lació de boques d’incendi equipades (BIE) que cobreixi 

totes les superfícies d’aquest. 

Per a la realització d’aquesta instal·lació es col·locaran boques d’incendi equipades (BIE) 

repartides per tota la superfície de l’edifici amb una densitat tal que la distància màxima des 

de qualsevol punt de la planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 25 m. Amb el radi  

d’acció de les mànegues (longitud de la mànega més cinc metres) es cobrirà la totalitat de la 

superfície. 

La posició exacta de les BIE es pot veure reflectida en els plànols. Aquestes estan situades 

preferentment tocant a les vies d’evacuació horitzontals, en llocs fàcilment accessibles, 

disposant-ne sempre que sigui possible una a menys de cinc metres d’una sortida de sector. 

Les BIE a instal·lar en aquesta instal·lació compliran la norma UNE-EN 671-1 i 2 per a BIE 

de 25 mm. 

Les BIE es muntaran de manera que el seu centre estigui com a màxim a 1,50 m d’altura 

sobre el nivell del terra o si s’instal·len a més altura, caldrà que el broquet i la vàlvula 

d’obertura manual si existeix, estiguin a l’altura esmentada. 

Per l’interior de l’edifici existirà un col·lector general del qual partiran totes les derivacions 

per alimentar les BIE repartides per tot l’edifici i als muntants per al subministrament a la 

resta de plantes. 

La xarxa a l’interior de cada planta efectuarà un recorregut horitzontal, amb baixades 

verticals en la connexió d’alimentació a cada BIE. Aquesta xarxa de distribució de l’aigua per 

a la instal·lació de les BIE, serà d’acer i de seccions adequades al nombre de BIE a 

alimentar. 
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13.4. Extintors portàtils 

L’extintor manual es considera l’element bàsic per a un primer atac als incendis que puguin 

produir-se en l’edifici. Per això es distribuiran extintors manuals portàtils de forma que 

qualsevol punt d’una planta es trobi a una distancia inferior a 15 m d’un d’ells. En les zones 

diàfanes es col·locarà un extintor cada 300 m2 o fracció de superfície. 

En els locals o zones de risc especial es col·locarà com a mínim un extintor a l’exterior i 

proper a la porta d’accés, a més a l’interior del local o de la zona es col·locaran els 

necessaris per a que: 

- en els locals de risc mig i baix la distància fins a un extintor sigui com a màxim de 

15 m (incloent el situat a l’exterior). 

- en els locals de risc alt la distancia fins a un extintor sigui com a màxim de 10 m 

(incloent el situat a l’exterior) en locals de fins a 100 m2, en locals de superfície 

major la distancia de 10 m es complirà respecte d’algun extintor interior. 

Els extintors es col·locaran en llocs molt accessibles, especialment en les vies d’evacuació 

horitzontals i tocant a les boques d’incendi equipades per tal d’unificar la situació dels 

elements de protecció, la part superior de l’extintor quedarà com a màxim a una altura d’1,70 

m. 

El tipus d’agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent antibrasa, llevat 

dels llocs amb risc d’incendi per causes elèctriques on seran d’anhídrid carbònic. 

Els extintors s’ajustaran a les indicacions del Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, al Reial Decret 769/1999 relatiu als 

equips de pressió i compliran les disposicions de la norma UNE 23.110, amb la seva eficàcia 

gravada a l’exterior i estaran equipats amb mànega, broquet direccional i dispositiu 

d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador. 

Els extintors tindran les següents eficàcies mínimes: 

Àrees generals:   21A-113B 

Locals i àrees de risc especial: 21A-113B ó complementàriament 89B en zones amb 

risc de foc elèctric 
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13.5. Sistema de detecció i alarma 

Tot el sistema i els seus components s’ajustaran a les disposicions del Reial Decret 

1942/1993 pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i a les 

normes UNE corresponents. Es disposarà d’un sistema de detecció i alarma composat per 

detectors segons el tipus de foc possible, central d’alarma, polsadors situats a una distància 

de recorregut inferior a 25 m i sirenes. Es cobrirà la totalitat de l’edifici i en la zona dels 

vasos s’establirà un sistema de detecció de fum mitjançant una barrera de detecció 

horitzontal per infrarrojos. 

13.6. Hidrant exterior 

Es disposarà d’un hidrant exterior a una distància inferior a 100 m d’alguna façana de 

l’edifici. Seran del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en arqueta (boca 

hidrant) i compliran les disposicions del Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i normes UNE corresponents. 
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14. Altres instal·lacions 

14.1. Instal·lació de parallamps 

En aplicació de la Secció SUA 8 del CTE serà necessària la instal·lació d’un sistema de 

protecció contra la caiguda de llamps. La determinació del nivell de protecció es realitzarà en 

base a l’esmentada secció. 

S’instal·larà en l’edifici un sistema de protecció contra descàrregues atmosfèriques format 

per un conjunt extern de captació situat sobre un eix metàl·lic, més una instal·lació interior 

de protecció complementària. 

Els capçals de captació seran del tipus parallamps amb dispositiu d’encebament i per això 

tota la instal·lació complirà la Norma UNE 21.186. Disposaran d’un dispositiu d’anticipació 

del traçador ascendent, amb un radi de cobertura de 90 m per a un nivell de protecció 3 

segons SUA 8 (temps d’anticipació d’encebament de 45 µs). 

El parallamps amb dispositiu d’encebament estarà construït per una o més puntes 

captadores, els dispositius d’encebament i un eix de suport i es proveirà d’un sistema 

d’adaptació que haurà de permetre la unió entre el captador, l’eix i el conductor de baixada. 

El parallamps haurà de ser el punt més alt de la instal·lació, quedant com a mínim dos 

metres per sobre de qualsevol altre element a protegir. 

Les parts conductores del parallamps seran de coure, alumini o acer inoxidable i la punta 

captadora haurà de tenir una secció conductora superior a 120 mm2. 

L’eix serà tubular autoportant i construït en acer galvanitzat, amb un diàmetre nominal 

suficient i una alçada de 6 m. Quan es precisi una major alçada podran utilitzar-se pals del 

tipus telescòpic autoportants o castellets metàl·lics. 

Es tindran en compte els millors punts de l’arquitectura de l’edifici per a la ubicació del 

parallamps en funció del radi de protecció indicat pel fabricant de forma que es cobreixi 

totalment la zona a protegir. 

Cada equip captador haurà de disposar al menys d’un element conductor amb baixada 

específica. Seran necessàries dos baixades quan l’estructura a protegir superi els 28 m 

d’alçada o quan la projecció horitzontal del conductor de baixada superi a la projecció 

vertical. 
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Com a conductor de baixada s’emprarà cable de coure descobert de 50 mm2 de secció 

mínima amb una resistència màxima a 20 ºC de 0’386 Ohm/Km. 

Les baixades es portaran fins el corresponent elèctrode de posada a terra específic, 

preferentment per l’exterior de l’edifici o estructura a protegir. En cap cas la baixada quedarà 

encastada en l’estructura. En cas de baixades per l’interior de patis el conductor anirà sota 

tub d’acer de 50 mm de diàmetre. S’evitarà especialment la proximitat d’altres conduccions i 

el seu creuament. 

Els conductors de baixada hauran d’estar distribuïts de la forma més homogènia possible al 

voltant del perímetre de l’edifici, començant des de les cantonades del mateix. La conducció 

del cable fins a terra descriurà el camí més curt i dret possible, no efectuant corbes amb radi 

inferior a 20 cm, ni canvis de direcció amb angle inferior a 90 º. 

Els conductors de baixada disposaran de tres fixacions per metre, les connexions entre 

diferents conductors seran a pressió o soldadura i estaran protegits contra xocs mecànics 

amb un tub de protecció fins a una alçada de 2 m sobre el nivell del terra. 

Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les condicions assenyalades 

en la Instrucció ITC-BT-18 i a la Normativa NTE (posada a terra). Els elèctrodes de posada a 

terra específics per a cada baixant, hauran de poder-se desconnectar de l’element captador 

mitjançant ponts de comprovació situats a una alçada de 2 m sobre el nivell del terra i dintre 

d’un registre indicat amb el símbol de terra. 

El pas del corrent del llamp pel conductor de baixada pot provocar diferències de potencial 

entre aquest i les masses metàl·liques connectades a terra properes, això podria provocar 

l’aparició de guspires entre ells. És recomanable la realització d’una connexió equipotencial 

entre el sistema de protecció contra la caiguda de llamps i les estructures metàl·liques 

exteriors, elements conductors externs i circuits elèctrics i telefònics. 

La connexió equipotencial podrà realitzar-se mitjançant conductors d’equipotencialitat, 

protectors contra sobretensions o vies de guspires. 

La resistència de la instal·lació de posada a terra de cada captador serà inferior a 10 Ohms. 

D’acord amb la Norma Tecnològica NTE-IEP i la norma UNE 21186, es connectaran a la 

presa de terra de l’edifici amb la finalitat de garantir l’equipotencialitat d’aquesta instal·lació. 

Totes les masses metàl·liques interiors hauran d’estar connectades equipotencialment 

mitjançant elements que estaran disposats el més prop possible de la posada a terra general 
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de l’edifici i disposaran d’un element de desconnexió per a la seva comprovació. 

Les antenes i equips de captació de senyals de radiodifusió així com els elements metàl·lics 

que sobresurtin per sobre de la coberta es connectaran al conductor de baixada del 

parallamps més proper directament o intercalant una via de guspires entre aquest conductor 

i l’eix de metàl·lic l’antena. A més s’instal·larà un protector contra sobretensions en el cable 

coaxial de l’antena. 

S’ha previst la instal·lació d’un comptador d’impactes de llamps, que estarà instal·lat sobre el 

conductor de baixada més directe, per sobre del registre de control i aproximadament a 2 m 

per sobre del terra. 

14.2. Instal·lació d’ascensors 

Tota la instal·lació de l’ascensor complirà les especificacions del Reial Decret 88/2013, de 8 

de febrer, pel que s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 

Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de 

novembre. 

La instal·lació constarà d’un ascensor que enllaçarà la planta baixa amb la planta primera. 

S’ha previst una maniobra universal (s’executa la primera cridada rebuda i fins que no 

finalitza no se n’até cap més), ja que només hi ha dues parades i poden produir-se fluxos de 

passatgers en els dos sentits del recorregut. 

No s’ha previst sala de màquines adjunta, per tant s’haurà d’instal·lar un ascensor amb 

motor elèctric i sistema de control situat en un armari prefabricat al costat de la porta de 

l’ascensor. 

El fossat on s’instal·larà té unes dimensions de 1’90x1’70 m que permetrà instal·lar un 

ascensor amb una capacitat de càrrega de 630 kg equivalents a 8 persones i una única 

porta d’accés. El recorregut de l’aparell és inferior a 8 m i s’opta per una velocitat de 

desplaçament d’1 m/s. 

El quadre de maniobra del ascensor estarà preparat per a donar un senyal d’alarma, que es 

produirà a l’activar-se el polsador corresponent a l’interior de la cabina, o be al produir-se 

una avaria. 

El quadre de maniobra de l’ascensor ha de possibilitar la maniobra automàtica de tornada a 

planta baixa en cas de rebre un senyal de la central d’incendis de l’edifici. També està 
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prevista la instal·lació d’un telèfon/intèrfon a la cabina. 

L’ascensor serà accessible a minusvàlids amb un accés lliure de 0’80 m i unes dimensions 

interiors de cabina de 1’10x1’40 m. 

14.3. Instal·lacions complementàries de les piscines 

S’ha previst la instal·lació d’una sauna finlandesa, a la part posterior del recinte dels vasos 

de les piscines, amb alimentació elèctrica trifàsica de 400 V i amb una potència de 12 kW. 

Les dimensions seran 2,80x4,10 m i 2,15 m d’alçada, amb porta amb vidre sencer i marc 

perimetral. La cabina serà de fusta d’avet a l’interior de la sauna, amb taulons encadenats 

amb aïllament intern dels mòduls, terra de reixa, banc de fusta format per llistons de 0,10 m 

d’ample i 0,045 m de gruix. Porta amb vidre doble i tancament pneumàtic. Quadre elèctric 

digital de comandaments amb termòstat, diferencial, contactor, interruptors i pilots 

d’il·luminació i encesa. Calefactor elèctric en acer inoxidable amb resistències en espiral, 

portapedres i pedres, s’inclouran els accessoris (galleda, cassó de fusta, reixes de 

ventilació, termòmetre, hidròmetre, rellotge de sorra, llum interior, reposacaps de fusta, 

protector de fusta pel calefactor i placa d’alumini). 

També s’ha previst la instal·lació d’un bany de vapor, al costat de la sauna, amb alimentació 

elèctrica trifàsica de 400 V i amb una potència de 12 kW. Les dimensions seran de 

2,80x3,85 m i 2,15 m d’alçada, porta amb vidre sencer i marc perimetral. Amb cabina de 

fusta d’avet a l’interior de la sauna, taulell encadenat amb aïllament intern dels mòduls, terra 

de reixa, banc de fusta format per llistons de 0,10 m d’ample i 0,045 m de gruix. Porta amb 

vidre doble i tancament pneumàtic. Quadre elèctric digital de comandaments amb termòstat, 

diferencial, contactor, interruptors i pilots d’il·luminació i encesa. Calefactor elèctric en acer 

inoxidable amb resistències en espiral, portapedres i pedres, s’inclouran els accessoris 

(galleda, cassó de fusta, reixes de ventilació, termòmetre, hidròmetre, rellotge de sorra, llum 

interior, reposacaps de fusta, protector de fusta pel calefactor i placa d’alumini). 

14.4. Instal·lacions de megafonia 

Les instal·lacions de megafonia seguiran les indicacions de la Norma Tecnològica NTE-IAM. 

Es pretén dotar l’edifici d’un sistema d’avisos i ambient musical i per tal motiu s’instal·larà 

una central de megafonia amb capacitat per a totes les zones amb presencia de públic. El 

sistema de megafonia estarà constituït per un equip amplificador central, els equips 

emissors dels sons, la xarxa general de distribució i finalment els altaveus i elements 
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complementaris. 

Es desitja obtenir una qualitat de so mitjana a causa del tipus d’activitat que es 

desenvoluparà dintre de l’edifici i de les característiques dels acabats de les superfícies 

interiors de les zones que se sonoritzaran. L’equipament el composaran els següents 

elements: 

Un processador d’audio amb una consola de control i els altaveus corresponents, es 

disposarà d’una instal·lació centralitzada de fins a 12 zones i 120 W de potencia total dintre 

de cada zona. Les seves característiques bàsiques seran: 4 canals de música, avisos per 

zones, missatges pregravats, automàtics o per ser emesos telefònicament, també permetrà 

la connexió externa de mòduls electrònics de control i amplificació de so fins a un màxim de 

127 zones. 

14.5. Control d’accés 

Es realitzarà la instal·lació d’un sistema de control d’accessos bàsic, amb la missió de 

controlar i restringir el pas dels usuaris, que s’identificaran mitjançant targes, a l’interior de 

les instal·lacions mitjançant lectors. Caldrà instal·lar un mòdul de control i lector de targes 

connectat amb un ordenador central on s’instal·larà el software de gestió. Els terminals 

caldrà que tinguin una autonomia pròpia de funcionament en el cas que es perdi la 

comunicació i caldrà que puguin emmagatzemar els esdeveniments a la memòria interna. 

14.6. Instal·lacions de telecomunicacions 

Es realitzarà una instal·lació bàsica de telecomunicacions que permeti disposar a l’edifici de 

serveis radiotelevisió, telefonia i comunicacions de banda ampla. Les instal·lacions seguiran 

les indicacions del Reial Decret Llei 1/98, sobre infraestructures comunes en els edificis per 

a l’accés als serveis de telecomunicacions i les seves posteriors modificacions i s’establiran 

les condicions tècniques que ha de complir la instal·lació ICT. 

La infraestructura de telecomunicacions constarà dels elements necessaris per a satisfer les 

següents funcions, donar accés al servei de radiodifusió sonora, televisió terrestre i via 

satèl·lit, servei de telefonia i internet i serveis de telecomunicacions de banda ampla. 

Es disposaran dels elements necessaris per a la captació (antenes), amplificació i distribució 

interior dels senyals, fins als punts de recepció. 
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15. Consideracions ambientals 

En la redacció del projecte s’han previst accions que facin que la construcció i les seves 

instal·lacions finals compleixin amb la normativa ambiental i d’eficiència energètica que li són 

d’aplicació. També, s’han previst actuacions, procediments i bones pràctiques que evitin al 

màxim els efectes ambientals de l’equipament. 

Impacte visual: 

El projecte pretén la construcció d’un edifici nou de 3.222 m2 de superfície construïda, que 

estarà distribuït en tres plantes, el soterrani amb les instal·lacions tècniques, planta baixa 

amb les piscines i planta primera amb els espais esportius. És evident que aquest nou edifici 

generarà un impacte visual, però cal tenir en compte que s’emplaçarà en un entorn periurbà 

i que estarà envoltat d’altres equipaments esportius, en aquest cas la necessitat del servei 

està per damunt del possible impacte físic de l’edifici. 

Energies emprades: 

L’edifici utilitzarà principalment dues fonts d’energia no neta, com són l’energia elèctrica 

provinent d’una companyia distribuïdora/comercialitzadora i el gas natural, que també prové 

de la corresponent companyia subministradora. La previsió de potència elèctrica és de 139 

kW i pel que fa al gas natural, la potència tèrmica instal·lada és de 320 kW. La funció 

d’aquestes fonts d’energia és la de climatitzar els espais, escalfar l’aigua de les piscines i 

obtenir l’aigua calenta sanitària suficient, per a l’ús en els vestidors de l’edifici. Per tant, es 

produirà, de forma directa, la contaminació ambiental generada per la combustió del gas 

natural utilitzat, tot i que es tracta del combustible d’origen fòssil amb menor impacte 

ambiental. 

Energies renovables: 

S’ha dotat l’edifici d’una instal·lació solar de producció d’aigua calenta, que permet 

proporcionar pràcticament el 80 % de la que s’ha previst que es pot utilitzar en l’edifici. Les 

estimacions d’ús de les instal·lacions esportives s’ha sobredimensionat, per tant tota 

l’energia solar sobrant s’utilitzarà en l’escalfament de l’aigua de les piscines. És a dir, a 

diferència del que es pot produir en un edifici d’habitatges dotat amb una instal·lació solar, 

en el qual si no hi ha consum, l’energia es perd, en l’edifici objecte d’aquest projecte, 

l’energia solar s’utilitza sempre tota per produir ACS o per escalfar l’aigua de les piscines. 
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Contaminació acústica: 

A l’interior de l’edifici s’hi desenvolupen activitats humanes que no produeixen nivells de 

soroll elevats, que puguin assolir l’ambient exterior. Pel que fa a les dues màquines de 

climatització instal·lades a la coberta de l’edifici, que poden ser fonts generadores de soroll, 

aquestes s’han disposat amb atenuadors acústics i amb pantalles visuals i acústiques per tal 

de minimitzar els efectes sonors produïts en l’ambient exterior. Cal tenir en compte, que 

l’edifici es troba immers en un entorn amb altres activitats i espais esportius, que són focus 

potencials generadors de sorolls més elevats que els que pot produir l’activitat que es 

desenvolupa en l’edifici. 

Consum d’aigua: 

La següent taula resumeix els punts d’utilització d’aigua que disposa l’edifici: 

 P. SOTERRANI P. BAIXA P. PRIMERA TOTAL EDIFICI 

PISCINA GRAN - 625 m3 - 625 m3 

PISCINA 

PETITA 

- 105 m3 - 105 m3 

RENTAMANS 1 UNITAT 17 UNITATS 2 UNITATS 20 UNITATS 

INODORS - 17 UNITATS 4 UNITATS 21 UNITATS 

URINARIS - 4 UNITATS - 4 UNITATS 

DUTXES 1 UNITAT 58 UNITATS - 59 UNITATS 

 

L’ocupació màxima calculada de l’edifici pel que fa a públic usuari de les instal·lacions és de 

469 persones (segons DB SI), suposant la utilització plena de les instal·lacions cada dia, es 

realitza una estimació del consum d’aigua per dia: 
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PUNT D’UTILITZACIÓ TIPUS DE CONSUM QUANTITAT 

PISCINA GRAN + 

PISCINA PETITA 

PÈRDUES PER 

EVAPORACIÓ 

3 m3/dia 

PISCINA GRAN + 

PISCINA PETITA 

NETEJA DE FILTRES 7 m3/setmana = 1 m3/dia 

RENTAMANS 0’001 m3/ús i dia 0,47 m3/dia 

INODORS 0’01 m3/ús i dia 4,69 m3/dia 

URINARIS 0’005 m3/ús i dia 1,17 m3/dia 

DUTXES 0’03 m3/ús i dia 14,07 m3/dia 

 TOTAL 24,4 m3/dia 

 

Considerant que l’edifici estigui obert tots els dies de l’any es tindrà un consum d’aigua de 

8.906 m3 d’aigua anuals, d’aquests, l’aigua resultat de l’evaporació de les piscines la 

recuperarà la màquina deshumectadora i es recollirà en un dipòsit i es reutilitzarà en els 

inodors i urinaris, per tant aquesta aigua ja no s’agafarà de la xarxa d’abastament públic. 

Això farà un total de 7.811 m3 d’aigua anuals que es consumiran de la xarxa d’abastament 

públic. 

L’edifici estarà connectat a la xarxa d’abastament públic i disposarà d’un comptador 

cabalímetre instal·lat per la companyia subministradora. Per altra banda les piscines 

s’omplen una vegada inicialment a la posada en funcionament de les instal·lacions i ja no es 

tornen a omplir, a no ser per causa d’una situació excepcional. 

Aigües residuals: 

La instal·lació de les piscines consta d’una màquina deshumectadora, que té la funció 

d’extreure del recinte dels vasos de les piscines la humitat de l’ambient, per tal de mantenir 

en aquest recinte un valor d’humitat relativa per sota del 65 %. S’ha calculat que es poden 

arribar a extreure de l’ordre de 127 litres d’aigua per hora de funcionament de les 

instal·lacions. Aquesta aigua provinent de la deshumectació, que és aigua neta, s’ha previst 
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que sigui recollida en un dipòsit, tractada i que sigui reutilitzada en els inodors i urinaris de 

l’edifici. 

També s’han disposat tres xarxes de recollida d’aigües, una que recull les aigües pluvials, 

l’altra que recull les aigües provinents de les dutxes i finalment la que recull les aigües dels 

inodors i urinaris. Aquesta última xarxa va cap a la xarxa de clavegueram municipal, les 

aigües abocades són de tipus sanitari i no contenen productes químics. Les altres dues 

xarxes van a parar a un dipòsit de recollida d’aigua de 30 m3, que previ tractament, serà 

utilitzada per al reg de les altres instal·lacions esportives que hi ha al voltant de la piscina, 

bàsicament el camp de futbol. 

Tractament químic de l’aigua de les piscines: 

L’aigua de les piscines circularà en un circuit tancat en el que es produirà el tractament per 

al manteniment d’aquesta aigua en condicions òptimes per al bany, la resta de l’aigua no 

rebrà cap tractament, ja que és aigua que s’agafarà directament de la xarxa d’abastament 

públic. 

S’injectaran en el circuit, additius floculants, la finalitat dels quals consisteix en “agrupar” les 

partícules excessivament petites, que podrien travessar per tant el filtre, facilitant la seva 

sedimentació i retenció en el mateix. 

Quant a la desinfecció, consisteix en un tractament químic, ja que l’aigua usada i 

especialment a temperatures altes, afavoreix el desenvolupament de microorganismes 

(fongs, algues, bacteris i virus) que seran eliminats per mitjà de la dissolució de productes 

desinfectants, tal com exigeix la normativa. 

Aquests productes estaran emmagatzemats dintre d’una sala tancada en planta soterrani, 

que disposarà d’una arqueta de recollida per al cas d’abocaments accidentals, d’aquesta 

manera s’evitaran possibles abocaments al medi. 

Enllumenat exterior i contaminació lumínica: 

L’edifici disposarà per a il·luminació exterior de dues columnes amb tres focus cada una, 

que enfocaran les façanes de l’edifici des d’una alçada de 8,50 m (per qüestions 

d’accessibilitat al vespre i de seguretat a la nit), és a dir, els pàmpols estaran enfocats cap al 

terra amb un angle respecte a la vertical inferior a 45º i el FHS segons dades del fabricant és 

inferior al 5 %. Es tracta de 6 focus d’halogenurs metàl·lics amb una potència elèctrica de 
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250 W cada un d’ells. 

Les característiques de l’enllumenat exterior de l’establiment, s’hauran d’ajustar a les 

disposicions de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi nocturn i al Decret 190/2015, que n’efectua el desplegament, a l’objecte de reduir la 

contaminació lluminosa que pot produir l’establiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 60  Memòria 

 

Conclusions 

En la memòria del projecte d’instal·lacions d’una piscina coberta i de sales per a activitats 

esportives, amb les que es dotarà l’edifici que se situarà al municipi d’Alcanar, a la comarca 

del Montsià, queden definides totes les instal·lacions necessàries per a l’adequat 

funcionament de l’equipament esportiu. En els annexos es complementa aquesta memòria 

amb els càlculs, la valoració d’aquestes instal·lacions proposades i amb els plànols que 

permetran executar-les. 

S’han intentat tenir en compte tots els aspectes que intervenen en la posterior execució de 

les instal·lacions, definint a través de tota la documentació presentada el màxim possible 

aquestes, tanmateix s’haurà de realitzar el seguiment de les obres, mitjançant la direcció de 

l’obra i s’hauran d’anar ajustant les possibles desviacions, a l’objectiu final del projecte. 
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Pàg. 62  Memòria 
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