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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

Serà necessari dividir l’edifici per sectors que no excedeixin els 2500m2. Tots els espais disposen d’una sortida a 
l’exterior en un recorregut inferior a 30m, i 50m en els espais dotats de dues sortides. Els passadissos, escales i portes 
en espais comuns tenen una amplada mínima de 1m i obren cap a fora. Les sortides d’emergència i recorreguts en els 
espais amb una ocupació major a 100 persones són senyalitzats, i en cas de fallar la il·luminació es veuran per 
fosforescència. Considerant el programa i el projecte en sí, és fàcil establir dos sectors clarament diferenciats, piscines i 
hotel.  

PISCINES 

Tots els espais hauran de comptar amb una sortida d’emergència disposada a una distància màxima inferior a 50m. Atès 
a que la superfície de la franja d’aigua és considerable, es dividirà també en tres sectors: 

Piscina principal: compta amb l’accés principal a l’extrem est i l’accés per a disminuïts físics a l’oest. En cap cas es superen 
els 30m màxims de recorregut.  

Càlcul de l’ocupació: 2 m2/persona x (295+37,5m2) = 166 persones a l’aigua 

  0,5 m2/persona x 140m2 = 280 persones a les grades 

  total = 446 persones 

Spa: disposa d’una sortida d’emergència a menys de 50m lineals de tots els punts de la sala i equipada amb una escala 
que comunica amb l’hotel o la sala d’instal·lacions i garanteix un recorregut d’evacuació inferior al màxim permès. 

Càlcul de l’ocupació: 2 m2/persona x (258,5m2) = 129 persones a l’aigua 

2 m2/persona x (390m2) = 195 persones a les zones de descans 

  total = 324 persones 

Vestuaris: 

Càlcul de l’ocupació: 3 m2/persona x 670m2 = 223 persones 

HOTEL 

Zones comuns: 

Càlcul de l’ocupació: 2 m2/persona x 685m2 = 342 persones 

Habitacions 

Càlcul de l’ocupació: 12 m2/persona x 240m2 = 20 persones 

Cuina i vestuaris 

Càlcul de l’ocupació: 3 m2/persona x 165m2 = 55 persones 

Sales D’esport 

Càlcul de l’ocupació: 1,5 m2/persona x 140m2 = 93 persones 

Bar 

Càlcul de l’ocupació: 1,5 m2/persona x 125m2 = 85 persones 

TOTAL = 446+324+223+342+20+55+93+85 = 1588 persones 

PLANTA CIMENTACIÓ

PLANTA COBERTA

SANEJAMENT  

L’evacuació d’aigües es realitza de manera setarativa, tal i com indica el CTE, aigües pluvials i residuals han de mantenir-
se separades fins el punt de connexió amb la xarxa pública. Els baixants que passen pels murs estructurals o de façana 
queden ocults, mentre que aquells que recullen les aigües de la coberta de la piscina principal, que no compta amb 
murs estructurals, passaran per darrera d’alguns dels pilars i quedaran visibles però ni a la vista dels banyistes ni dels 
usuaris que s’asseguin a les grades. Algunes de les cobertes més estretes evacuaran l’aigua directament a l’exterior, però 
en la resta es disposaran col·lectors i baixants que la condueixin cap a planta soterrani, des d’on es recollirà i evacuarà 
cap a la xarxa pública. Els baixants es ventilen per la coberta, que no és transitable. 

En les terrasses exteriors, la capa de formigó sobre la qual es recolza l’entramat de perfils que suporta el paviment de 
fudta flotant té el pendent suficient per evacuar l’aigua que es filtra entre els llistons fins el canal i l’herba. 

APROFITAMENT DE L’AIGUA PLUVIAL 

L’aigua de pluja captada en les cobertes s’emmagatzema en un dipòsit situat en la planta soterrani, separat de la resta de 
les instal·lacions. Aquesta serà utilitzada en la xarxa d’aigües grises, que es distribuirà als sanitaris, dutxes i bugaderia.  

Dimensionat del dipòsit: 

V = P(pluviometria) x R (període de retenció en dies) x S(superfície de recollida) 

V = 4,7l/m2dia x 1dia x 3.420m2 = 16.070 litres al dia 

S’instal·laran dipòsits de 30.000 litres de capacitat, equipats amb filtres que impedeixin el pas de partícules de diàmetre 
superior a 0,55mm, com ara fulles, excrements d’aus o sorra per tal d’evitar males olors i putrefaccions. Els dipòsits 
estaran conectats a la xarxa de sanejament per poder ser buidats en cas d’excedir-ne la capacitat màxima.  
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