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PROJECTE FI DE CARRERA 

PROJECTE INSTAL·LACIONS D’UN CLUB ESPORTIU

Aquest projecte desenvolupa el càlcul de les instal·lacions d’un club esportiu.
Un dels objectiu es poder comprovar el correcte dimensionament de les instal·lacions 
actuals, degut a que les instal·lacions han sofert múltiples modificacions respecte al 
que es va preveure originalment. També aprofito per realitzar uns plànols actualitza
de les instal·lacions.  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL
 
DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
Estat inicial de l’edifici  
Aquest edifici consta de tres nivells, en aquestos existeixen 
sèrie d’instal·lacions complementàries de les piscines, i 
es desenvolupen a les instal·lacions.
L'edifici es va realitzar en dues etapes a la primera es van realitzar els fonaments, la 
part de l'estructura de formigó, i una part del sanejament. A la segona intervenció es 
van realitzar la resta d'elements necessaris per complementar la instal·lació esportiva, 
i una sèrie de treballs per sanejar aspectes concrets de l'estructura de la primera fase 
que va quedar molt de temps en estat d'abandonament.
 
Planta Soterrani 
A la part central de l'edifici hi ha totes les instal·lacions de depuració d'aigua, 
de calor, acumuladors i calderes ocupant una superfície en aquesta planta 
Aquest espai és útil per passar totes les conduccions que es 
l'edifici. Hi ha els dipòsits reguladors de les dues piscines i dels 
inferior esquerra d'aquesta planta 
45 m2, 95 m2 115 m2 i 15 
zona sanitària d'homes de 9
vestuaris es desglossen en; V
dones per grups de superfície 35 m
vestidors d'homes per grups 
de 240 m2. 

Planta Baixa 
En aquesta planta hi tenim a la part central les dues piscines:

- La piscina gran de 25 x 16 que té una superfície de 400 m
- La piscina petita de 8 x 16 que té una superfície de 1

A la dreta hi ha un porxo d'entrada que té una superfície de 5
principal que té una superfície de 5
públics d'homes i dones, que tenen una superfície de 3
públics ha un local de 40 
accés a les piscines i a les diferents depe
superfície de 80 m2, les escales que comuniquen amb el restaurant i el local social de la 
planta primera, l'ascensor, un magatzem del restaurant 
final del vestíbul hi ha el control, 
una superfície de 200 m2, amb 
del nivell de control es baixa a un nivell inferior és a on hi ha les taqui
control d’instal·lacions amb una superfície de 20
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PROJECTE INSTAL·LACIONS D’UN CLUB ESPORTIU

Aquest projecte desenvolupa el càlcul de les instal·lacions d’un club esportiu.
Un dels objectiu es poder comprovar el correcte dimensionament de les instal·lacions 
actuals, degut a que les instal·lacions han sofert múltiples modificacions respecte al 
que es va preveure originalment. També aprofito per realitzar uns plànols actualitza

CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL  

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 

Aquest edifici consta de tres nivells, en aquestos existeixen dues piscines i de tot una 
sèrie d’instal·lacions complementàries de les piscines, i de les activitats esportives que 
es desenvolupen a les instal·lacions. 
L'edifici es va realitzar en dues etapes a la primera es van realitzar els fonaments, la 

formigó, i una part del sanejament. A la segona intervenció es 
tzar la resta d'elements necessaris per complementar la instal·lació esportiva, 

una sèrie de treballs per sanejar aspectes concrets de l'estructura de la primera fase 
que va quedar molt de temps en estat d'abandonament. 

A la part central de l'edifici hi ha totes les instal·lacions de depuració d'aigua, 
de calor, acumuladors i calderes ocupant una superfície en aquesta planta 
Aquest espai és útil per passar totes les conduccions que es reparteixen per tot
l'edifici. Hi ha els dipòsits reguladors de les dues piscines i dels S.P.A.S.

d'aquesta planta hi ha quatre sales polivalents i uns serveis
i 15 m2 respectivament. Front aquestes sales hi ha les 

zona sanitària d'homes de 90 m2., i les dutxes i zona sanitària de dones de 9
vestuaris es desglossen en; Vestidor de dones col·lectiu de 30 m2 i dos vestidors 

de superfície 35 m2 i 35 m2. Vestidor d'homes col·lectiu de
per grups de 30 m2 i 30 m2. Els passadissos ocupen una superfície 

La superfície construïda d'aquesta planta es de 

En aquesta planta hi tenim a la part central les dues piscines: 
gran de 25 x 16 que té una superfície de 400 m2. 

La piscina petita de 8 x 16 que té una superfície de 130 m2. 
hi ha un porxo d'entrada que té una superfície de 50 m2, dona al vestíbul 

principal que té una superfície de 500 m2. A la part inferior dreta trobem 
d'homes i dones, que tenen una superfície de 30 m2. Al costat dels serveis 

 m2 aquest esta destinat a guarderia. Des del vestíbul hi ha 
accés a les piscines i a les diferents dependències, com son: la secret

les escales que comuniquen amb el restaurant i el local social de la 
planta primera, l'ascensor, un magatzem del restaurant - bar de superfície de 1
final del vestíbul hi ha el control, l’ informació i la custodia d'objectes aquesta zona té 

amb una rampa d'accés que té una superfície 
del nivell de control es baixa a un nivell inferior és a on hi ha les taqui

·lacions amb una superfície de 20 m2, hi ha una dependència per 
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ARQUITECTURA TÈCNICA 

PROJECTE INSTAL·LACIONS D’UN CLUB ESPORTIU  

Aquest projecte desenvolupa el càlcul de les instal·lacions d’un club esportiu. 
Un dels objectiu es poder comprovar el correcte dimensionament de les instal·lacions 
actuals, degut a que les instal·lacions han sofert múltiples modificacions respecte al 
que es va preveure originalment. També aprofito per realitzar uns plànols actualitzats 

dues piscines i de tot una 
de les activitats esportives que 

L'edifici es va realitzar en dues etapes a la primera es van realitzar els fonaments, la 
formigó, i una part del sanejament. A la segona intervenció es 

tzar la resta d'elements necessaris per complementar la instal·lació esportiva, 
una sèrie de treballs per sanejar aspectes concrets de l'estructura de la primera fase 

A la part central de l'edifici hi ha totes les instal·lacions de depuració d'aigua, bomba 
de calor, acumuladors i calderes ocupant una superfície en aquesta planta de 2150 m2. 

reparteixen per tot 
S.P.A.S. A la part 

i uns serveis de 60 m2, 
hi ha les dutxes i 

s i zona sanitària de dones de 90 m2. Els 
i dos vestidors de 

d'homes col·lectiu de 40 m2 i dos 
Els passadissos ocupen una superfície 

ïda d'aquesta planta es de 3.000 m2 

dona al vestíbul 
A la part inferior dreta trobem els lavabos 

l costat dels serveis 
Des del vestíbul hi ha 

ndències, com son: la secretaria que té una 
les escales que comuniquen amb el restaurant i el local social de la 

superfície de 15 m2. Al 
custodia d'objectes aquesta zona té 

superfície de 50 m2. Des 
del nivell de control es baixa a un nivell inferior és a on hi ha les taquilles, hi ha el 

, hi ha una dependència per 
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massatges de 25 m2, al costat hi ha la dependència del control mèdic i farmaciola amb 
una superfície de 25 m2, sala de juntes de 4
piscina i als altres serveis.
per material, aquesta zona 
taquilles (zona de peus calçats), aquest  dona accés als diferents vestuaris; 
que tenen una superfícies de 
superfícies de 55 m2. Des dels vestuaris 
ha les dutxes d'homes de 20
m2 i la zona sanitària de 70
1110 m2 hi ha accés a la zona de dones; on hi ha bany de vapor de 
i zona dutxes. I a la zona mixta; on hi ha bany
dutxes i S.P.A de 35 m2 de superfície.

Planta Primera 
Aquesta planta tindrà l'accés per les dues escales de caragol. Des de l'accés hi 
la part esquerra superior un espai que s’utilitzarà com a sala d'actes i restaurant amb una 
superfície de 500 m2, des d’aquest espai hi ha accés als lavabos d'homes de 
dones de 15 m2, hi ha també un espai d'informació del restaurant de 
despatx del restaurant de 1
s'accedeix al office del restaurant i a la cuina 
social hi ha un control que permet accedir a la zona esportiva, hi ha un lavabo de 
dones d'una superfície de 
central que té una superfície de 10
una sortida a la coberta de solàrium amb una superfície de 2
central també es te accés als vestidors; 
de homes que té una superfície de 6
a la que s’instal·larà un solàrium ràpid mixte.

 
Coberta Piscina 

Coberta piscina es de panel nervat 
lacat de 0’5 mm de gruix, el nucli central
densitat 40 kg/m3.  Coeficient de transmissió tèrmica 0,25 Kcal/m

Coberta Edifici 
Coberta invertida no transitable formada per: 
impermeabilització butílica, aïllament i 
tèrmica 0,50 Kcal/m2 h ºC.

Divisions i elements interiors primaris
Son de blocs de formigó normalitzats amb diversos gruixos 15 cm, 20 
segons la situació, el seu acabat es pintat. Les parets de tancaments exteri
tenen un estucat monocapa.
de 1,75 Kcal/m2 h ºC, 1,50

Tancaments secundaris
Son d'alumini lacat, amb perfils adequats a dimensions i tipus de 
Els vidres son del tipus climalit 
3,00 Kcal/m2 h ºC. 

Fals sostre 
Per unificar alçades i a la vegada poder passar instal·lacions de manera que puguin 
ser registra-les s'utilitza fals sostre, 
amb magnesita, modulació 1200 x 600 mm. de 
galvanitzats. Existeixen peces especials en els mateixos materials adequades en els 
canvis de nivells de sostres i als forats d'escales.
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, al costat hi ha la dependència del control mèdic i farmaciola amb 
, sala de juntes de 40 m2. A la part esquerra hi ha 

piscina i als altres serveis. Hi ha una zona de monitors amb despatx, vestuaris i espai 
per material, aquesta zona té una superfície de 50 m2, hi ha un passadís 

(zona de peus calçats), aquest  dona accés als diferents vestuaris; 
que tenen una superfícies de 20 m2 i 15 m2, els dos vestuaris d'abonats amb unes 

Des dels vestuaris s’accedeix a les zones de peus descalços 
20 m2 i a la zona sanitària de 65 m2, les dutxes de dones de 

i la zona sanitària de 70 m2. Des de la zona al voltant de la piscina, la platja que té 
la zona de dones; on hi ha bany de vapor de 6 m2

i zona dutxes. I a la zona mixta; on hi ha bany de vapor de 6 m2, sauna de 
de superfície. 

Superfície construïda de planta baixa 3

Aquesta planta tindrà l'accés per les dues escales de caragol. Des de l'accés hi 
un espai que s’utilitzarà com a sala d'actes i restaurant amb una 

, des d’aquest espai hi ha accés als lavabos d'homes de 
, hi ha també un espai d'informació del restaurant de 

despatx del restaurant de 15 m2. Connectada amb la sala principal del restaurant 
s'accedeix al office del restaurant i a la cuina que te 60 m2. A la part 
social hi ha un control que permet accedir a la zona esportiva, hi ha un lavabo de 
dones d'una superfície de 10 m2 i d'homes de 10 m2 de superfície. Des del distribuïdor 

ntral que té una superfície de 100 m2. es pot accedir al gimnàs de 400 m
una sortida a la coberta de solàrium amb una superfície de 200 m2. Des del distribuïdor 
central també es te accés als vestidors; el de dones que té una superfície de 90

es que té una superfície de 65 m2. En mig dels vestuaris hi ha una sala de 10 m
a la que s’instal·larà un solàrium ràpid mixte. 

Superfície construïda de la planta pis 1.

Coberta piscina es de panel nervat format per: xapa exterior i interior son d’acer 
lacat de 0’5 mm de gruix, el nucli central aïllant es d’escuma de poliuretà de 

.  Coeficient de transmissió tèrmica 0,25 Kcal/m2 h ºC.

Coberta invertida no transitable formada per: Barrera vapor, formació pendents 
impermeabilització butílica, aïllament i acabat de graves. Coeficient de transmissió 

h ºC. 
Divisions i elements interiors primaris 

Son de blocs de formigó normalitzats amb diversos gruixos 15 cm, 20 
segons la situació, el seu acabat es pintat. Les parets de tancaments exteri
tenen un estucat monocapa. El coeficient de transmissió tèrmica dels tancaments es 

1,50 Kcal/m2 h ºC, 1,15 Kcal/m2 h ºC respectivament.
Tancaments secundaris 

Son d'alumini lacat, amb perfils adequats a dimensions i tipus de vidre 
Els vidres son del tipus climalit 24 super plus, amb coeficient de transmissió tèrmica 

Per unificar alçades i a la vegada poder passar instal·lacions de manera que puguin 
les s'utilitza fals sostre, un fals sostre del tipus Heraklith F aglomerat 

amb magnesita, modulació 1200 x 600 mm. de gruix 25 mm., suportat amb perfils 
peces especials en els mateixos materials adequades en els 

nivells de sostres i als forats d'escales. 
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, al costat hi ha la dependència del control mèdic i farmaciola amb 
hi ha l'accés a la 
, vestuaris i espai 

hi ha un passadís de 50 m2 amb 
(zona de peus calçats), aquest  dona accés als diferents vestuaris; minusvàlids 

, els dos vestuaris d'abonats amb unes 
les zones de peus descalços on hi 

, les dutxes de dones de 15 
e la piscina, la platja que té 

2, sauna de 9 m2 
, sauna de 9 m2, zona de 

Superfície construïda de planta baixa 3500 m2 

Aquesta planta tindrà l'accés per les dues escales de caragol. Des de l'accés hi ha en 
un espai que s’utilitzarà com a sala d'actes i restaurant amb una 

, des d’aquest espai hi ha accés als lavabos d'homes de 15 m2 i el de 
, hi ha també un espai d'informació del restaurant de 15 m2 i un 

la sala principal del restaurant 
A la part dreta del local 

social hi ha un control que permet accedir a la zona esportiva, hi ha un lavabo de 
Des del distribuïdor 
400 m2 que dona a 

Des del distribuïdor 
dones que té una superfície de 90 m2, el 

una sala de 10 m2 

onstruïda de la planta pis 1.500 m2 

format per: xapa exterior i interior son d’acer 
aïllant es d’escuma de poliuretà de 

h ºC. 

Barrera vapor, formació pendents 
Coeficient de transmissió 

Son de blocs de formigó normalitzats amb diversos gruixos 15 cm, 20 cm i 30 cm 
segons la situació, el seu acabat es pintat. Les parets de tancaments exteriors 

El coeficient de transmissió tèrmica dels tancaments es 
h ºC respectivament. 

vidre que suporten. 
oeficient de transmissió tèrmica 

Per unificar alçades i a la vegada poder passar instal·lacions de manera que puguin 
del tipus Heraklith F aglomerat 

gruix 25 mm., suportat amb perfils 
peces especials en els mateixos materials adequades en els 
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SUPERFICIES ÚTILS APROXIMADES

Planta Soterrani
 Zona Maquinaria
 Sala Polivalent 1
 Sala Polivalent 2
 Sala Polivalent 3
 Sala Polivalent 4
 Serveis sales
 Vestidors dones 1
 Vestidors dones 2
 Vestidors dones 3
 Dutxes i serveis dones
 Vestidors homes 1
 Vestidors homes 2
 Vestidors homes 3
 Dutxes i serveis homes
 Passadissos
 
Planta Baixa  
 Zona platges
 Piscines 
 Vestidor dones
 Vestidor homes
 Vestidors minusvàlids
 Zona monitors
 Dutxes i serveis dones
 Dutxes i serveis homes
 Vestíbul i passadissos
 Serveis públics
 Saunes y bany
 Zona administració
 Sala de juntes
 Guarderia 
 Control 
 Metge 
 Massatgista
 Magatzem 
 Porxo 
 
Planta Primera  
 Serveis Gimnàs
 Vestidor dones
 Vestidor homes
 Solàrium 
 Gimnàs 
 Passadís 
 Serveis Restaurant
 Cuina Restaurant
 Sala Restaurant
 Coberta 
 
Sumatori de Superficies
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SUPERFICIES ÚTILS APROXIMADES  
Planta Soterrani   

Zona Maquinaria ··················· 
Sala Polivalent 1 ··················· 
Sala Polivalent 2 ··················· 
Sala Polivalent 3 ··················· 
Sala Polivalent 4 ··················· 
Serveis sales ··················· 
Vestidors dones 1 ··················· 
Vestidors dones 2 ··················· 
Vestidors dones 3 ··················· 
Dutxes i serveis dones ··················· 
Vestidors homes 1 ··················· 
Vestidors homes 2 ··················· 
Vestidors homes 3 ··················· 
Dutxes i serveis homes ··················· 
Passadissos ··················· 

 Total Planta Soterrani  ���� 
 

Zona platges ··················· 
··················· 

Vestidor dones ··················· 
Vestidor homes ··················· 
Vestidors minusvàlids ··················· 
Zona monitors ··················· 
Dutxes i serveis dones ··················· 
Dutxes i serveis homes ··················· 
Vestíbul i passadissos ··················· 
Serveis públics ··················· 
Saunes y bany vapor ··················· 
Zona administració ··················· 
Sala de juntes ··················· 

··················· 
··················· 
··················· 

Massatgista ··················· 
 ··················· 

··················· 
 Total Planta Baixa  ���� 

  
Serveis Gimnàs ··················· 
Vestidor dones ··················· 
Vestidor homes ··················· 

··················· 
··················· 
··················· 

Serveis Restaurant ··················· 
Cuina Restaurant ··················· 
Sala Restaurant ··················· 

··················· 
 Total Planta Primera  ���� 

Superficies   
 Total Edifici  ���� 
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2150 m2 

60 m2 
45 m2 
90 m2 
115 m2 
15 m2 
30 m2 
35 m2 
35 m2 
90 m2 
30 m2 
30 m2 
40 m2 
90 m2 
140 m2 

 3000 m2 
 

1110 m2 
570 m2 
55 m2 
55 m2 
35 m2 
50 m2 
85 m2 
85 m2 
900 m2 
30 m2 
30 m2 
80 m2 
40 m2 
40 m2 
20 m2 
25 m2 
25 m2 
15 m2 
50 m2 

 3500 m2 
 

20 m2 
90 m2 
65 m2 
10 m2 
400 m2 
100 m2 
60 m2 
60 m2 
500 m2 
200 m2 

 1500 m2 
 

 8000 m2 
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MEMÒRIA DEL COMPLIMENT DE PROTECCIÓ CONTA INCENDIS
El present estudi correspon a l
projecte de les instal·lacions del Reus Deportiu. 
 
COMPARTIMENTACIÓ, EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ
Segons normativa tots els edificis estaran compartimentats en sectors d’incendi de 
manera que cadascú dels sectors tingui una superfície construïda menor als 2500 m
que son els màxims per a un sector.
 
Aquesta limitació, ens diu la norma, ve determinada per a la màxima dimensió i 
severitat que pot esdevenir un incendi sense que es propagui a altres sectors i 
que provoqui el col·lapse estructural de l'edifici.
 
D'aquesta manera la superfície del sector te relació amb la resistència la foc dels 
elements constructius que delimiten el sector i amb l'estabilitat front el foc d’aquestos.
 
En el nostre cas la conformació i delimitació del recinte esportiu, piscina, fa impossible 
sense modificar el projecte (tancament exterior i interior delimitador del recinte de la 
piscina realitzat en vidre) la formació de sectors d'incendi de superfície inferior als 2500 
m2 demanats a la norma.
automàtic en cas de detecció d’incendi. Les boques descarreguen 20 l.p.m./m, i estan 
separades a una distancia que possibili
 
El recinte contempla els següents sectors:
Sector 1 – Planta Soterrani
Sector 2 – Planta Soterrani,
Sector 3 – Planta Soterrani
Sector 4 – Planta Soterrani
Sector 5 – Planta Baixa, superfície 2140 
Sector 6 – Planta Baixa, superfície 1115 m
Sector 7 – Planta Primera, superfície 
Sector 8 – Planta Primera, superfície 435 m
Sector 9 – Planta Primera, superfície 665 m
 
El sector 6 disposa de 4 sortides directes a l'exterior amb una capacitat d'evacuació de 
1600 persones, molt superior a la 
sectors d'incendi de capacitat 360 persones; disposa de 
zones vidriades i els seus elements 
demanats a la Norma. El sectors 1 i 7 tamb
 
El recinte de la piscina, que és l'element comunicador de totes les zones
ventilació natural directa a l'exterior, de sortides directes a l'exterior de capacitat superior 
a l'ocupació prevista, i el seu risc 
elements estructurals es garantida
demanada a aquest tipus de cobertes.
 
Els sectors 5,6,7,8 i 9, si bé son sectors amb elements delimitadors resistents 
comunicació tots ells a través de
 
EVACUACIÓ.  
No existeix evacuació en sentit ascend
metres. 
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COMPLIMENT DE PROTECCIÓ CONTA INCENDIS
El present estudi correspon a l’estudi de les mesures de protecció contra incendis del 

de les instal·lacions del Reus Deportiu. Situat al carrer gaudi de reus.

COMPARTIMENTACIÓ, EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ  
Segons normativa tots els edificis estaran compartimentats en sectors d’incendi de 
manera que cadascú dels sectors tingui una superfície construïda menor als 2500 m

màxims per a un sector. 

Aquesta limitació, ens diu la norma, ve determinada per a la màxima dimensió i 
severitat que pot esdevenir un incendi sense que es propagui a altres sectors i 
que provoqui el col·lapse estructural de l'edifici. 

nera la superfície del sector te relació amb la resistència la foc dels 
elements constructius que delimiten el sector i amb l'estabilitat front el foc d’aquestos.

En el nostre cas la conformació i delimitació del recinte esportiu, piscina, fa impossible 
sense modificar el projecte (tancament exterior i interior delimitador del recinte de la 
piscina realitzat en vidre) la formació de sectors d'incendi de superfície inferior als 2500 

demanats a la norma. Per això s’instal·la una cortina d’aigua d’acciona
automàtic en cas de detecció d’incendi. Les boques descarreguen 20 l.p.m./m, i estan 

s a una distancia que possibilita el solapament entre elles 

El recinte contempla els següents sectors: 
Planta Soterrani, superfície 2050 m2, manteniment i maquinaria
Planta Soterrani, superfície 60 m2, sala de calderes 
Planta Soterrani, superfície 395 m2, en la zona de sales polivalents
Planta Soterrani, superfície 515 m2 , en la zona de vestidors

superfície 2140 m2, recinte de piscina i els seus vestidors
superfície 1115 m2, vestíbul zona administrativa i de control

superfície 400 m2, gimnàs 
superfície 435 m2, vestuaris i vestíbul gimnàs 
superfície 665 m2, restaurant (nomes per ocupació)

disposa de 4 sortides directes a l'exterior amb una capacitat d'evacuació de 
1600 persones, molt superior a la necessària, a mes de dos sortides cap a altres 
sectors d'incendi de capacitat 360 persones; disposa de ventilació natural a través de 
zones vidriades i els seus elements estructurals son EF-120 superiors a

El sectors 1 i 7 també disposen de sortida directa a l'exterior.

El recinte de la piscina, que és l'element comunicador de totes les zones
ventilació natural directa a l'exterior, de sortides directes a l'exterior de capacitat superior 
a l'ocupació prevista, i el seu risc intrínsec de foc és molt baix. L'estabilitat 

es garantida, segons dades del fabricant, per damunt de la EF
tipus de cobertes. 

, si bé son sectors amb elements delimitadors resistents 
tots ells a través dels tancaments de vidre del recinte de piscina.

existeix evacuació en sentit ascendent que hagi de salvar una alçada mes gran 
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COMPLIMENT DE PROTECCIÓ CONTA INCENDIS 
’estudi de les mesures de protecció contra incendis del 

Situat al carrer gaudi de reus. 

Segons normativa tots els edificis estaran compartimentats en sectors d’incendi de 
manera que cadascú dels sectors tingui una superfície construïda menor als 2500 m2 , 

Aquesta limitació, ens diu la norma, ve determinada per a la màxima dimensió i 
severitat que pot esdevenir un incendi sense que es propagui a altres sectors i sense 

nera la superfície del sector te relació amb la resistència la foc dels 
elements constructius que delimiten el sector i amb l'estabilitat front el foc d’aquestos. 

En el nostre cas la conformació i delimitació del recinte esportiu, piscina, fa impossible 
sense modificar el projecte (tancament exterior i interior delimitador del recinte de la 
piscina realitzat en vidre) la formació de sectors d'incendi de superfície inferior als 2500 

Per això s’instal·la una cortina d’aigua d’accionament 
automàtic en cas de detecció d’incendi. Les boques descarreguen 20 l.p.m./m, i estan 

maquinaria 

polivalents 
, en la zona de vestidors 

recinte de piscina i els seus vestidors 
vestíbul zona administrativa i de control 

 
, restaurant (nomes per ocupació) 

disposa de 4 sortides directes a l'exterior amb una capacitat d'evacuació de 
, a mes de dos sortides cap a altres 

ventilació natural a través de 
120 superiors als EF-90 

sortida directa a l'exterior. 

El recinte de la piscina, que és l'element comunicador de totes les zones, disposa de 
ventilació natural directa a l'exterior, de sortides directes a l'exterior de capacitat superior 

de foc és molt baix. L'estabilitat al foc dels 
, per damunt de la EF-30 

, si bé son sectors amb elements delimitadors resistents al foc, tenen 
piscina. 

a mes gran de 4 
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CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ
Pelí càlcul de la densitat s'assignen els diversos usos reals de cada recinte o sector, 
que responen a característiques mes semblants del
L'ocupació dels espais on es defineixen consultoris, 
en règim de seminari, es considera d'ús administratiu amb ocupació d'1 
10 m2, i els espais de vestíbul general i sales d'espera es consideren 
elevada 1 persona per cada 2 m
 
Per a major seguretat s'han considerat l'ocupació 
recintes de totes les plantes, tot i que es donen algun
interdependència d'usos permetria contemplar l'ocupació alternativa entre recintes
 
El detall de l'ocupació desglossada per 
 
PLANTA SOTERRANI 

Vestidors: 
Sup. útil: 380 m2. Densitat ocupació: 1p
(Els espais de passadís i serveis es consideren sense ocupació permanent)

Sales Polivalents: 
Sup. útil: 325 m2. Densitat ocupació: 1p
 

PLANTA BAIXA 
Piscina: 

Sup. útil: 1480 m2. Densitat ocupació: 1p
Espectadors Piscina:

Sup. útil: 200 m . Densitat o
Vestidors Piscina: 

Sup. útil: 437 m2. Densitat ocupació: 
(Els espais de passadís i serveis es consideren sense ocupació permanent)

Vestíbul accés: 
Sup. útil: 900 m2. Densitat ocupació: 1p

Zona Administració i 
Sup. útil: 210 m2. Densitat ocupació: 1p

PLANTA PRIMERA 
Gimnàs: 

Sup. útil: 400 m2. Densitat ocupació: 1p
Vestidors Gimnàs: 

Sup. útil: 160  m . Densitat ocupació: 1 p
(Els espais de passadís i serveis es consideren sense ocupació permanent)

Vestíbul, passadís 
Sup. útil: 100 m2. Densitat ocupació

Restaurant: 
Sup. útil: 500 m2. Densitat ocupació: 1p/1.5m
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L’OCUPACIÓ  
de la densitat s'assignen els diversos usos reals de cada recinte o sector, 

stiques mes semblants dels que contempla la 
s espais on es defineixen consultoris, anàlisi, ambulatori i centre docent 

, es considera d'ús administratiu amb ocupació d'1 
, i els espais de vestíbul general i sales d'espera es consideren locals

elevada 1 persona per cada 2 m2. 

Per a major seguretat s'han considerat l'ocupació simultània de totes les zones o 
recintes de totes les plantes, tot i que es donen alguns casos en que la 

d'usos permetria contemplar l'ocupació alternativa entre recintes

El detall de l'ocupació desglossada per dependències i plantes, és el següent:

. Densitat ocupació: 1p / 2 m2  Ocupació: 200 / 2 = 100 Persones
serveis es consideren sense ocupació permanent)

. Densitat ocupació: 1p / 4 m2  Ocupació: 325 / 4 = 

Ocupació planta : 

. Densitat ocupació: 1p / 10m2  Ocupació: 1480/10 = 150 persones
Espectadors Piscina: 

m . Densitat ocupació: 1p / 0.5 m  Ocupació: 200 / 0.5 = 400 persones

. Densitat ocupació: 1p / 2 m2  Ocupació: 195 / 2 = 100 persones 
serveis es consideren sense ocupació permanent)

. Densitat ocupació: 1p / 2 m2  Ocupació: 900 / 2 = 450 persones
Zona Administració i serveis : 

. Densitat ocupació: 1p / 10 m2.  Ocupació: 210 / 10 = 30 persones

Ocupació planta: 11

. Densitat ocupació: 1p / 5 m2  Ocupació: 400 / 5 = 80 persones
 

m . Densitat ocupació: 1 p / 2 m2  Ocupació: 100 / 2 = 50 persones
serveis es consideren sense ocupació permanent)
 : 
ocupació: 1p / 2 m2.  Ocupació: 100 / 2 = 50 persones

. Densitat ocupació: 1p/1.5m2. Ocupació: 500/1.5 = 340 persones

Ocupació planta 

TOTAL EDIFICI : 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

de la densitat s'assignen els diversos usos reals de cada recinte o sector, als 
s que contempla la Normativa. 

, ambulatori i centre docent 
, es considera d'ús administratiu amb ocupació d'1 persona cada 

locals de densitat 

de totes les zones o 
s casos en que la 

d'usos permetria contemplar l'ocupació alternativa entre recintes. 

i plantes, és el següent: 

Ocupació: 200 / 2 = 100 Persones 
serveis es consideren sense ocupació permanent) 

 85 Persones 

: 185 Persones 

Ocupació: 1480/10 = 150 persones 

Ocupació: 200 / 0.5 = 400 persones 

Ocupació: 195 / 2 = 100 persones  
serveis es consideren sense ocupació permanent) 

Ocupació: 900 / 2 = 450 persones 

Ocupació: 210 / 10 = 30 persones 
 

Ocupació planta: 11 30 persones  

Ocupació: 400 / 5 = 80 persones 

Ocupació: 100 / 2 = 50 persones 

serveis es consideren sense ocupació permanent) 

Ocupació: 100 / 2 = 50 persones 

= 340 persones 
 

Ocupació planta : 520 persones 
 

: 1835 persones  
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Elements d’evacuació  
Es considera origen d'evacuació qualsevol punt ocupable.
escales d'evacuació de recorregut ascendent que s'utilitza 
per a una part dels vestidors de la planta 
d'evacuació de recorregut descendent que s'utilitza com a recorregut d'evacuació per a 
una part de la zona de restaurant a la planta primera.
Les sortida d’emergència SE
planta primera son sortides directes a l'exterior
A mes es disposen de les sortides SA
permeten l'evacuació de l'edifici a través d'altres sectors d'incendi de 
 
Número i disposició de sortides
Es disposa de sis sortides, que permeten accedir directament a l'exterior i dues que 
permeten accedir a l'edifici 
 
Disposició d'escales  
L'edifici té dues escales d'evacuació 
dues escales d'evacuació descendent amb al
 
Dimensionament de sortides, passadissos i escales
ASSIGNACIÓ D'OCUPANTS
L'assignació d'ocupants a cada sortida d'edi
plànols d’evacuació, es el següent

SE-1 Sortida exterior
SE-2 Sortida exterior
SE-3 Sortida exterior
SE-4 Sortida exterior
SE-5 Sortida exterior
SE-6 Sortida exterior
SA-7 Sortida edifici existent
SA-8 Sortida edifici existent

 
Càlcul de l'amplada portes
Sortida SE-1   ocupació 365 persones
 
Sortida SE-2   ocupació 220
 
Sortida SE-3   ocupació 15

 
Sortida SE-4   ocupació 150 persones

 
Sortida SE-5   ocupació 140
 
Sortida SE-6 ocupació 40 persones
 
Sortida SA-7   ocupació 310
 
Sortida SA-8 ocupació 240
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s considera origen d'evacuació qualsevol punt ocupable. El local disposa de 
escales d'evacuació de recorregut ascendent que s'utilitza com a recorregu

s vestidors de la planta soterrani. També es disposa de 
d'evacuació de recorregut descendent que s'utilitza com a recorregut d'evacuació per a 
una part de la zona de restaurant a la planta primera. 

SE-1, SE-2, SE-3, SE-4 i SE-5 a la planta baixa i la SE
es directes a l'exterior. 

A mes es disposen de les sortides SA-8 a la planta baixa, SA-7 a la planta primera
permeten l'evacuació de l'edifici a través d'altres sectors d'incendi de l'edifici contigu.

Número i disposició de sortides  
s disposa de sis sortides, que permeten accedir directament a l'exterior i dues que 

permeten accedir a l'edifici contigu. 

d'evacuació ascendent amb una alçada d'evacuació de 3
d'evacuació descendent amb alçada d'evacuació de 3m. 

Dimensionament de sortides, passadissos i escales  
ASSIGNACIÓ D'OCUPANTS 
L'assignació d'ocupants a cada sortida d'edifici (SE), tal com es detalla a l’

següent: 
Sortida exterior 540 persones 2 x 1.80 metres
Sortida exterior 220  persones 2 x 1.80 metres
Sortida exterior 150 persones 1.20 metres
Sortida exterior 150 persones 1.40 metres
Sortida exterior 140 persones 1.80 metres
Sortida exterior 40 persones 0.90 metres

Sortida edifici existent 310  persones 1.80 metres
Sortida edifici existent 240 persones 1.80 metres

Càlcul de l'amplada portes  
1   ocupació 365 persones  � �

�

���
�

���

���
� 2,70

220 persones  � �
�

���
�

���

���
� 1,10

50 persones  � �
�

���
�

��

���
� 0,75

4   ocupació 150 persones  � �
�

���
�

��

���
� 0,75

140 persones  � �
�

���
�

��

���
� 0,70

persones  � �
�

���
�

��

���
� 0,20 � 

0 persones  � �
�

���
�

��

���
� 1,55

40 persones  � �
�

���
�

���

���
� 1,20
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El local disposa de dues 
com a recorregut d'evacuació 

isposa de dues escales 
d'evacuació de recorregut descendent que s'utilitza com a recorregut d'evacuació per a 

5 a la planta baixa i la SE-6 a la 

a la planta primera, que 
l'edifici contigu. 

s disposa de sis sortides, que permeten accedir directament a l'exterior i dues que 

a d'evacuació de 3,5m, i 
 

fici (SE), tal com es detalla a l’esquema dels 

2 x 1.80 metres 
2 x 1.80 metres 

1.20 metres 
1.40 metres 
1.80 metres 
0.90 metres 
1.80 metres 
1.80 metres 

70 � 

10 � 

75 � 

75 � 

70 � 

55 � 

20 � 
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Escales  
Escala sentit ascendent evacuació Planta Soterrani
Ocupació mes desfavorable: 50 persones.
 
Amplada mínima: � �

��

 
Escala. Sentit descendent evacuació planta Primera
Ocupació mes desfavorable: 170 persones.
 
Amplada mínima: � �

��

 
Passadís 
Es dimensionen amb el mateix criteri que les portes
El passadís mes desfavorable 
una amplada lliure de 1,8 metres i evacuació per a 
 
Amplada mínima: � �

���

 
Característiques de portes i passadissos
En els recorreguts d'evacuació es disposen de portes 
Aquestes disposen d’un ull de bou a l’alçada de la vista de superfície mínima 0,05 m
Totes les portes de sortida d
Els passadissos que siguin recorreguts d’evacuació no tindran 
podran haver-hi elements que sobresurtin localitzats a le
respecti l’amplada lliure mínima establerta, en el cas d’extintors es podrà reduir 
aquesta amplada fins a un màxim de 10 cm.
 
Característiques de les escales.
En el següent quadre es resumeixen les 

NORMATIVA 
H del tram < 3,20 m.
Ample del replà > 1,00 m
Empremta > 27 cm
Contra - empremta < 18,5 cm
Passamans a un costat 
Paviment antilliscant
Ús exclusiu circulació
Una porta accés

 
Senyalització i il·luminació
Es disposa de senyals de "SORTIDA" i "SORTIDA 
direcció. La disposició dels senyals es realitza de man
recorreguts a seguir des de 
sortida o la senyal corresponent, perfectament il·luminades
d’emergència. La instal·lació disposa de un grup electrogen que permet la encesa 
d’unes línies de seguretat que il·luminen els recorreguts d’evacuació, 
encesa automàtica en cas de fallida del subministre normal i una autonomia d’una hora.
 
INSTAL·LACIONS DE CPI
La  protecció  contra - incendis  d'aquest establiment,   es  realitza  
implantació dels següents medis i 
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Escala sentit ascendent evacuació Planta Soterrani 
desfavorable: 50 persones. Amplada mes desfavorable:

�

��
�

��

��
� 0,32 �  < 0,90 m  

Escala. Sentit descendent evacuació planta Primera 
Ocupació mes desfavorable: 170 persones. Amplada mes desfavorable:

�

��
�

��

��
� 1,07 �   < 1,90 m 

Es dimensionen amb el mateix criteri que les portes. 
mes desfavorable serà el d'evacuació dels vestidors de planta baixa 

metres i evacuació per a 100 persones. 

�

���
�

��

���
� 0,5 �   < 1,80 m 

Característiques de portes i passadissos  
En els recorreguts d'evacuació es disposen de portes abatibles de gir vertical. 
Aquestes disposen d’un ull de bou a l’alçada de la vista de superfície mínima 0,05 m

de l'edifici obriran en el sentit de l'evacuació. 
que siguin recorreguts d’evacuació no tindran obstacles
elements que sobresurtin localitzats a les parets, sempre que es 

l’amplada lliure mínima establerta, en el cas d’extintors es podrà reduir 
aquesta amplada fins a un màxim de 10 cm. 

Característiques de les escales.  
En el següent quadre es resumeixen les exigències i els valors reals adoptats:

 PROJECTE
tram < 3,20 m. 1.7 

Ample del replà > 1,00 m SI 
Empremta > 27 cm 28 

empremta < 18,5 cm 18 
Passamans a un costat (per a ample <1,20 m) SI 
Paviment antilliscant SI 
Ús exclusiu circulació SI 

porta accés per planta SI 

il·luminació  
Es disposa de senyals de "SORTIDA" i "SORTIDA D’EMERGÈNCIA" i indicadors

s senyals es realitza de manera que s'indica la direcció del
recorreguts a seguir des de tot l'origen d'evacuació fins als punts on son visibles la 

yal corresponent, perfectament il·luminades per l'enllumenat 
La instal·lació disposa de un grup electrogen que permet la encesa 

d’unes línies de seguretat que il·luminen els recorreguts d’evacuació, aquest grup te una 
encesa automàtica en cas de fallida del subministre normal i una autonomia d’una hora.

CPI. DESCRIPCIÓ I CRITERIS DE DISSENY.
incendis  d'aquest establiment,   es  realitza  mitjançant

s següents medis i instal·lacions: 
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mes desfavorable: 0,90 m 

mes desfavorable: 1,90 m 

s vestidors de planta baixa amb 

abatibles de gir vertical. 
Aquestes disposen d’un ull de bou a l’alçada de la vista de superfície mínima 0,05 m2. 

 
obstacles, encara que 

sempre que es 
l’amplada lliure mínima establerta, en el cas d’extintors es podrà reduir 

i els valors reals adoptats: 
PROJECTE 

D’EMERGÈNCIA" i indicadors de 
era que s'indica la direcció dels 

s punts on son visibles la 
per l'enllumenat 

La instal·lació disposa de un grup electrogen que permet la encesa 
aquest grup te una 

encesa automàtica en cas de fallida del subministre normal i una autonomia d’una hora. 

DESCRIPCIÓ I CRITERIS DE DISSENY. 
mitjançant  la 
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EXTINTORS PORTÀTILS
S'utilitzen extintors de pols polivalent ABC 
generals i zones de risc especial.
Zones generals; Un extintor 
Zones de risc especial; Un extintor a l’

Si risc baix o mitja; 
Si risc alt; Un extintor cada 10 m de recorregut real per a risc alt.
 

INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 
És disposarà d'una instal·lació
característiques i la dels seus components
La instal·lació entrarà automàticament
i/o un descens de la tensió d'alimentació de l'enllumenat normal, per sota del 
valor nominal, mantenint les condicions de servei durant un temps 
 
INSTAL·LACIÓ   BOQUES D'INCENDI EQUIPADES
Es realitza una instal·lació 
una xarxa d'alimentació d'ús exclusiu, 
Les condicions de disseny vindran limitades per la pressió i el cabal, 
funcionament simultani de dues BIE, les mes desfavorables.
 
HIDRANTS. 
Per a l'abastament del Servei d'Extinció 
via pública. L'hidrant té dues boques de 70 mm tipus BARNA amb tapa normalitzada 
encastat al paviment. 
 
SISTEMA DE DETECCIÓ. 
El sistema de detecció permetrà
Planta Soterrani; Z.1 - Sala Calderes
Planta Baixa; Z.4 – Vestíbul
Planta Primera; Z.8 – Restaurant
 
La central de detecció i alarma se 
On també es situen els controls d'errada de corrent, avaria i alarma
Es disposaran detectors "iònics
quals les primeres manifestacions son el despreniment de gasos i fums no 
 
La detecció humana i la comunicació de l'alarma 
manuals d'alarma d'incendi", d'accionament indirecte.
distancia a recórrer des de qualsevol punt ocupable sigui inferior a 25 m i, com a mínim, 
un a menys de 5 m de l'accés a cada escala.
Encara que formin part de la instal·lació de detecció la seva connexió a la central es 
mitjançant una línia independent, a cada planta.
 
DISPOSITIUS D'ALARMA.
Amb la fi de transmetre el senyal d'alarma a
disposarà d'avisadors acústics, tipus sirena o campana, 
audició sigui correcta en totes les plantes.
Aquests avisadors acústics donaran l'alarma 
polsador manual o si s'activen dos detectors 
detector s'estableix un període de retard de 5 minuts, transcorregut el qual si no 
procedit a la seva comprovació i al seu 
accionat el sistema de avisadors acústics.
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PORTÀTILS  
S'utilitzen extintors de pols polivalent ABC d’eficàcia mínima 21A-

i zones de risc especial. 
Un extintor portàtil cada 15 m de recorregut real. 

; Un extintor a l’exterior del local, al costat de la porta
 Un extintor cada 15 m de recorregut real. 

Un extintor cada 10 m de recorregut real per a risc alt.

D'ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 
instal·lació d'enllumenat d’emergència, especificant 
s seus components a la memòria d’instal·lacions elèctriques
automàticament en funcionament quan es produeixi una 

i/o un descens de la tensió d'alimentació de l'enllumenat normal, per sota del 
valor nominal, mantenint les condicions de servei durant un temps mínim d'una hora.

BOQUES D'INCENDI EQUIPADES  
 de boques d'incendi equipades, de 25 mm de 

una xarxa d'alimentació d'ús exclusiu, mànega semirígida de 25 m. 
Les condicions de disseny vindran limitades per la pressió i el cabal, 
funcionament simultani de dues BIE, les mes desfavorables. 

Per a l'abastament del Servei d'Extinció d’incendis, es disposa d'un hidrant soterrat a la 
L'hidrant té dues boques de 70 mm tipus BARNA amb tapa normalitzada 

 
permetrà el control de les següents zones: 
Sala Calderes, Z.2 - Instal·lacions, Z.3 – Polsadors

Vestíbul, Z.5 – Administració, Z.6 - Sala Control, Z.7
Restaurant, Z.9 - Polsadors 

La central de detecció i alarma se situà a la sala de control situada a la planta 
els controls d'errada de corrent, avaria i alarma. 

iònics" de fums per a la detecció de focs d'evolució lenta, 
quals les primeres manifestacions son el despreniment de gasos i fums no 

la comunicació de l'alarma es realitza mitjançant "polsadors 
manuals d'alarma d'incendi", d'accionament indirecte. Es col·locaran de mode que la 
distancia a recórrer des de qualsevol punt ocupable sigui inferior a 25 m i, com a mínim, 

l'accés a cada escala. 
Encara que formin part de la instal·lació de detecció la seva connexió a la central es 
mitjançant una línia independent, a cada planta. 

DISPOSITIUS D'ALARMA.  
Amb la fi de transmetre el senyal d'alarma als possibles ocupants de l'edifici es 

d'avisadors acústics, tipus sirena o campana, distribuïts de forma que la seva 
audició sigui correcta en totes les plantes. 
Aquests avisadors acústics donaran l'alarma automàticament si s'acciona un 

anual o si s'activen dos detectors simultàniament. En el cas d'activar
detector s'estableix un període de retard de 5 minuts, transcorregut el qual si no 
procedit a la seva comprovació i al seu “rearme”, en cas de falsa alarma o avaria, 
accionat el sistema de avisadors acústics.  
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-113B en àrees 

exterior del local, al costat de la porta d'accés. 

Un extintor cada 10 m de recorregut real per a risc alt. 

especificant les seves 
elèctriques. 

en funcionament quan es produeixi una errada 
i/o un descens de la tensió d'alimentació de l'enllumenat normal, per sota del 70% del seu 

mínim d'una hora. 

de boques d'incendi equipades, de 25 mm de diàmetre, amb 

Les condicions de disseny vindran limitades per la pressió i el cabal, permetent el 

, es disposa d'un hidrant soterrat a la 
L'hidrant té dues boques de 70 mm tipus BARNA amb tapa normalitzada 

Polsadors 
Z.7 – Polsadors 

a la planta baixa. 

" de fums per a la detecció de focs d'evolució lenta, en les 
quals les primeres manifestacions son el despreniment de gasos i fums no visibles. 

realitza mitjançant "polsadors 
Es col·locaran de mode que la 

distancia a recórrer des de qualsevol punt ocupable sigui inferior a 25 m i, com a mínim, 

Encara que formin part de la instal·lació de detecció la seva connexió a la central es farà 

s possibles ocupants de l'edifici es 
de forma que la seva 

si s'acciona un 
. En el cas d'activar-se un 

detector s'estableix un període de retard de 5 minuts, transcorregut el qual si no s'ha 
, en cas de falsa alarma o avaria, serà 



 
 
Universitat de Girona. 
Escola Politècnica Superior  
 
MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Aquest estudi correspon a la instal·lació de sanejament de les instal·lacions de Piscina 
Coberta, Vestuaris i Local Social situada al carrer Gaudí a
 
El sanejament situat a planta baixa i primera va connectat directament a la xarxa se 
sanejament exterior. La planta soterrani i les piscines estaran connectades a un pou 
negre amb dues bombes submergibles.
 
Tot el sanejament es connectarà tenint en
i aigües residuals. Les conduccions tindran els diàmetres indicats als plànols i serà de 
PVC. 
 
DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI I US DE DEPE NDÈNCIES
Les instal·lacions disposen de planta soterrani, plant
La planta soterrani esta distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 
vestidors per homes i dones, serveis i sales polivalents.
La planta baixa distribuïda en vestidors per abonats, controls, vestíbul principal, 
secretaria, saunes i jacuzzi, espais mèdics, espais per monitors i piscines.
La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris.
La sala de piscines, amb dues piscines, una de 25 x 16 m i una de 16 x 8 m.
 
XARXES DE SANEJAMENT
Sistema d'evacuació dels residus urbans dirigit a elimina
de sanejament poden ser verticals o horitzontals.

Xarxes de sanejament vertical
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs compren els

- Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells
- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses
- Xarxa de canonades de ventilació

 
El traçat de la xarxa serà el mes senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació 
normal per gravetat. Serà estanca i no esta
 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir 
les dilatacions normals del material.
 
La distancia entre elements de subjecció serà 
vint centímetres en trams horitzontals
seran plàstics. Les canonades seran
pràctica. 
 
Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules del
Hauran de col·locar-se el mes pròxim possible del desguàs de l'aparell.
 
Arquetes sifòniques. 
Es situaran a la planta soterrani en els punts de connexió de tubs i en els canvis de 
sentit de les canonades, aquestes arquetes seran sifòniques ni 
40x40cm. 
 
Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC, poliester reforçat, o polietilè a pressió, que 
puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at).
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT  
Aquest estudi correspon a la instal·lació de sanejament de les instal·lacions de Piscina 
Coberta, Vestuaris i Local Social situada al carrer Gaudí a Reus. 

El sanejament situat a planta baixa i primera va connectat directament a la xarxa se 
sanejament exterior. La planta soterrani i les piscines estaran connectades a un pou 
negre amb dues bombes submergibles. 

Tot el sanejament es connectarà tenint en compte la diferenciació entre aigües pluvials 
i aigües residuals. Les conduccions tindran els diàmetres indicats als plànols i serà de 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI I US DE DEPE NDÈNCIES
Les instal·lacions disposen de planta soterrani, planta baixa i primera. 
La planta soterrani esta distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 
vestidors per homes i dones, serveis i sales polivalents. 
La planta baixa distribuïda en vestidors per abonats, controls, vestíbul principal, 

a, saunes i jacuzzi, espais mèdics, espais per monitors i piscines.
La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris.
La sala de piscines, amb dues piscines, una de 25 x 16 m i una de 16 x 8 m.

XARXES DE SANEJAMENT  
d'evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar

de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 

Xarxes de sanejament vertical  
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs compren els següents elements:

horitzontal de desguàs d'aparells 
Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
Xarxa de canonades de ventilació 

El traçat de la xarxa serà el mes senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació 
Serà estanca i no estarà exposada a obstruccions.

La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir 
normals del material. 

La distancia entre elements de subjecció serà un metre i mig en baixants i un metre i 
centímetres en trams horitzontals, tenint en compte que els materials empleats 

Les canonades seran totes de marca reconegudes i sancionades per la 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules del
se el mes pròxim possible del desguàs de l'aparell.

Es situaran a la planta soterrani en els punts de connexió de tubs i en els canvis de 
sentit de les canonades, aquestes arquetes seran sifòniques ni de dimensions 

Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC, poliester reforçat, o polietilè a pressió, que 
pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at). 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Aquest estudi correspon a la instal·lació de sanejament de les instal·lacions de Piscina 

El sanejament situat a planta baixa i primera va connectat directament a la xarxa se 
sanejament exterior. La planta soterrani i les piscines estaran connectades a un pou 

compte la diferenciació entre aigües pluvials 
i aigües residuals. Les conduccions tindran els diàmetres indicats als plànols i serà de 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI I US DE DEPE NDÈNCIES 
 

La planta soterrani esta distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 

La planta baixa distribuïda en vestidors per abonats, controls, vestíbul principal, 
a, saunes i jacuzzi, espais mèdics, espais per monitors i piscines. 

La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris. 
La sala de piscines, amb dues piscines, una de 25 x 16 m i una de 16 x 8 m. 

los o evacuar-los. Les xarxes 

següents elements: 

El traçat de la xarxa serà el mes senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació 
rà exposada a obstruccions. 

La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir 

un metre i mig en baixants i un metre i 
, tenint en compte que els materials empleats 

totes de marca reconegudes i sancionades per la 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. 
se el mes pròxim possible del desguàs de l'aparell. 

Es situaran a la planta soterrani en els punts de connexió de tubs i en els canvis de 
de dimensions 

Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC, poliester reforçat, o polietilè a pressió, que 
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Ventilació de la xarxa de sanejament
Serveix per a evitar el desifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels 
aparells. La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; 
secundaria, amb canonades
desguassos dels aparells. 

Xarxa de sanejament horitzontal
Compren les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses 
o sabonoses, per a conduir
depuració previst en el Projecte. Qualsev
s’efectuarà amb peces especials o mitjançant 
d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se 
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la 
corrosió.  

Sistema de depuració  
La seva missió serà que l'aigua
Es disposarà d’una fossa sèptica realitzada 
aquest tractament aporta microorganismes que contribueixen a la dissolució de sòlids 
formats a l’interior de la fossa. T
sistema de ventilació adequa

Elevació d'aigües brutes  
Es preveu la instal·lació de dos bombes submergibles per tal d’elevar les aigües 
residuals fins a l’alçada del
de sanejament de l'edifici. 
Les bombes tindran encesa alternativa i un sistema de sondes, un cop encesa la 
bomba 1 si en cinc minuts no ha aconseguit baixar del nivell d’encesa entrarà la 
bomba 2. La propera vegada que s’engeguin entrarà primer la bomba 2.

Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilac ió
Es disposarà un sistema de 
de vapors i fums, en cuines i/o xemeneies i ventil
La evacuació de gasos de la caldera esta contemplada a la instal·lació de gas.
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Ventilació de la xarxa de sanejament  
ifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels 

La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; 
secundaria, amb canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els 

 

Xarxa de sanejament horitzontal  
Compren les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses 

conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de 
depuració previst en el Projecte. Qualsevol canvi de direcció, reducció o empalmament 
s’efectuarà amb peces especials o mitjançant arquetes. Les canonades que hagin 
d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se 
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la 

La seva missió serà que l'aigua residual surti mes clarificada, sense matèries grosses
Es disposarà d’una fossa sèptica realitzada "in situ" amb un tractament 
aquest tractament aporta microorganismes que contribueixen a la dissolució de sòlids 
formats a l’interior de la fossa. Tot el sistema disposa de tapes mòbils de registre i 

ventilació adequat per impedir la concentració de gasos. 

 
Es preveu la instal·lació de dos bombes submergibles per tal d’elevar les aigües 
residuals fins a l’alçada del col·lector general que està mes alt que el final de la xarxa 

 
Les bombes tindran encesa alternativa i un sistema de sondes, un cop encesa la 
bomba 1 si en cinc minuts no ha aconseguit baixar del nivell d’encesa entrarà la 

2. La propera vegada que s’engeguin entrarà primer la bomba 2.

Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilac ió 
Es disposarà un sistema de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació 

i fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos.
La evacuació de gasos de la caldera esta contemplada a la instal·lació de gas.
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ifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; 

pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els 

Compren les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses 
les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de 

ol canvi de direcció, reducció o empalmament 
Les canonades que hagin 

d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se 
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la 

l surti mes clarificada, sense matèries grosses. 
situ" amb un tractament biològics, 

aquest tractament aporta microorganismes que contribueixen a la dissolució de sòlids 
disposa de tapes mòbils de registre i d’un 

Es preveu la instal·lació de dos bombes submergibles per tal d’elevar les aigües 
final de la xarxa 

Les bombes tindran encesa alternativa i un sistema de sondes, un cop encesa la 
bomba 1 si en cinc minuts no ha aconseguit baixar del nivell d’encesa entrarà la 

2. La propera vegada que s’engeguin entrarà primer la bomba 2. 

conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació 
ació forçada en lavabos. 

La evacuació de gasos de la caldera esta contemplada a la instal·lació de gas. 
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CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

 
AGUAS PLUBIALES

 
CANALON 
Máxima superficie de cubierta en 
Pendiente del canalón
Diámetro nominal del canalón 
semicircular 

BAJANTES 

Bajante a01 
Bajante a02 
Bajante a03 
Bajante a04 
Bajante a05 
Bajante a06 
Bajante a07 
Bajante a08 
Bajante a09 
Bajante a10 
Bajante a11 
Bajante b01 
Bajante b02 
Bajante b03 
Bajante b04 
Bajante b05 
Bajante b06 
Bajante b07 
Bajante b08 
Bajante b09 
Bajante b10 
Bajante b11 
Bajante b12 
Bajante b13 
Bajante b14 

  
COLECTORES 
Colector 1 

Longitud 
 90 m 

Desnivel 
 0,90 m 
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DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT  

AGUAS PLUBIALES  

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal 370 m²
Pendiente del canalón 
Diámetro nominal del canalón 

200 mm

   
   

Superficie Diámetro Inicio Diámetro
140 m² → 110 mm → 110 mm
70 m² → 110 mm → 

110 mm
60 m² → 110 mm → 

30 m² → 110 mm → 
110 mm

180 m² → 110 mm → 

70 m² → 110 mm → 

125 mm360 m² → 125 mm → 

40 m² → 110 mm → 

360 m² → 125 mm → 125 mm
360 m² → 125 mm → 125 mm
360 m² → 125 mm → 125 mm
110 m² → 110 mm → 110 mm
140 m² → 110 mm → 110 mm
95 m² → 110 mm → 

110 mm
100 m² → 110 mm → 

100 m² → 110 mm → 110 mm
100 m² → 110 mm → 110 mm
100 m² → 110 mm → 110 mm
100 m² → 110 mm → 110 mm
100 m² → 110 mm → 110 mm
100 m² → 110 mm → 110 mm
100 m² → 110 mm → 110 mm
100 m² → 110 mm → 110 mm
100 m² → 110 mm → 110 mm
140 m² → 110 mm → 110 mm

    
   

Nominal Acumulat Diámetro
140 m² → 140 m² → 110 mm
130 m² → 270 m² → 125 mm
210 m² → 480 m² → 160 mm
470 m² → 950 m² → 200 mm
360 m² → 1.310 m² → 250 mm
360 m² → 1.670 m² → 250 mm

 
360 m² → 2.030 m² → 315 mm
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370 m² 
2% 

200 mm 

 
 

Diámetro 
110 mm 

110 mm 

110 mm 

125 mm 

125 mm 
125 mm 
125 mm 
110 mm 
110 mm 

110 mm 

110 mm 
110 mm 
110 mm 
110 mm 
110 mm 
110 mm 
110 mm 
110 mm 
110 mm 
110 mm 

Diámetro 
110 mm 
125 mm 
160 mm 
200 mm 
250 mm 
250 mm 
315 mm 
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Colector 2 
Longitud 

 90 m 
Desnivel 
 0,90 m 

 
 

  

  

Colector 3 

AGUAS RESIDUALES

BAJANTES 

LAVABO BAR CLIENTES
5
3
1

 
LAVABO BAR EMPLEADOS

2
2
2

LAVABO GIMNASIO
4
2
1

VESTUARIOS GIMNASIO
12
2

SERVEIS 
PUBLICS 

4
4
2
1
1

MONITORS 
1
1
1
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Nominal Acumulat Diámetro
110 m² → 110 m² → 110 mm
140 m² → 250 m² → 125 
195 m² → 445 m² → 160 mm
100 m² → 545 m² → 160 mm

 
100 m² → 645 m² → 200 mm

 
100 m² → 745 m² → 200 mm

 
100 m² → 845 m² → 200 mm

 
100 m² → 945 m² → 200 mm
100 m² → 1.045 m² → 200 mm
100 m² → 1.145 m² → 250 mm
100 m² → 1.245 m² → 250 mm
100 m² → 1.345 m² → 250 mm
140 m² → 1.485 m² → 250 mm
Total 

 Diámetro
3.515 m² 

  
→ 400 mm

AGUAS RESIDUALES  

UD Acumulat Diámetro
LAVABO BAR CLIENTES 

5 Inodoro 10 50 
 

100 mm
3 Lavabo 2 6 

 
40 mm

1 Urinario 2 2 
 

40 mm

   
58 

 
125 mm

LAVABO BAR EMPLEADOS 
2 Inodoro 10 20 100 mm
2 Lavabo 2 4 40 mm
2 Ducha 3 6 50 mm

30 110 mm
LAVABO GIMNASIO 

4 Inodoro 10 40 100 mm
2 Lavabo 2 4 40 mm
1 Urinario 2 2 50 mm

46 110 mm
VESTUARIOS GIMNASIO 

12 Ducha 3 36 50 mm
2 Lavabo 2 4 40 mm

40 110 mm

4 Inodoro 10 40 100 mm
4 Lavabo 2 8 40 mm
2 Urinario 2 4 50 mm
1 Baixat 58 58 125 mm
1 Urinario 30 30 110 mm

140 200 mm

1 Inodoro 10 10 100 mm
1 Lavabo 2 2 40 mm
1 Ducha 3 3 110 mm

15 110 mm
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Diámetro 
110 mm 
125 mm 
160 mm 
160 mm 
200 mm 
200 mm 
200 mm 
200 mm 
200 mm 
250 mm 
250 mm 
250 mm 
250 mm 
Diámetro 
400 mm 

Diámetro 

100 mm 
40 mm 
40 mm 

125 mm 

100 mm 
40 mm 
50 mm 

110 mm 

100 mm 
40 mm 
50 mm 

110 mm 

50 mm 
40 mm 

110 mm 

100 mm 
40 mm 
50 mm 
125 mm 
110 mm 
200 mm 

100 mm 
40 mm 
110 mm 
110 mm 
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PISCINA HOMES 1
3
1
3

PISCINA HOMES 2
2
2

PISCINA HOMES 3
10

PISCINA DONES 1
10

PISCINA DONES 2
2
4
1

PISCINA DONES 3
5
1

COLECTORES 
Colector 1 

Longitud 
 90 m 

Desnivel 
 0,90 m 

Colector 2 
Longitud 

 90 m 
Desnivel 
 0,90 m 

Colector 3 

Colector 4 
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PISCINA HOMES 1 
3 Inodoro 10 30 100 mm
1 Lavabo 2 2 40 mm
3 Ducha 3 9 110 mm

41 110 mm
PISCINA HOMES 2 

2 Lavabo 2 4 40 mm
2 Ducha 3 6 110 mm

10 110 mm
PISCINA HOMES 3 

10 Ducha 3 30 110 mm
30 110 mm

PISCINA DONES 1 
10 Ducha 3 30 110 mm

30 110 mm
PISCINA DONES 2 

2 Inodoro 10 20 110 mm
4 Ducha 3 12 110
1 Lavabo 2 2 110 mm

34 110 mm
PISCINA DONES 3 

5 Ducha 3 15 110 mm
1 Lavabo 2 2 110 mm

17 110 mm

   
Nominal Acumulat Diámetro

15 → 15 → 110 mm
41 → 30 → 110 mm
10 → 71 → 125 mm
30 → 81 → 125 mm
30 → 111 → 125 mm
34 → 141 → 160 mm
17 → 175 → 200 mm

Nominal Acumulat Diámetro
40 → 40 → 110 mm
46 → 80 → 110 mm
50 → 126 → 125 mm
140 → 176 → 200

Nominal Acumulat Diámetro
32 → 64 → 125 mm

Total Diámetro
415 

 
→ 315 mm
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100 mm 
40 mm 
110 mm 
110 mm 

40 mm 
110 mm 
110 mm 

110 mm 
110 mm 

110 mm 
110 mm 

110 mm 
110 mm 
110 mm 
110 mm 

110 mm 
110 mm 
110 mm 

Diámetro 
110 mm 
110 mm 
125 mm 
125 mm 
125 mm 
160 mm 
200 mm 
Diámetro 
110 mm 
110 mm 
125 mm 
200 mm 
Diámetro 
125 mm 
Diámetro 
315 mm 
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
El present estudi correspon a les instal·lacions de calefacció de l'aigua de les piscines, 
aigua calenta sanitària, tractament de l’aire ambient 
condicionat de la resta d'espais de les instal·lacions del Reus Deportiu. Sense incloure 
la instal·lació del restaurant, aquestes instal·lacions seran independents de la resta.
 
DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI I 
Les instal·lacions disposen de planta soterrani, planta baixa i primera.
La planta soterrani esta distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 
vestidors per homes i dones, serveis i sales polivalents.
La planta baixa distribuïda en vestidors per abonats, controls, vestíbul principal, 
secretaria, saunes i jacuzzi, espais mèdics, espais per monitors i piscines.
La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris.
La sala de piscines, amb dues pi
Totes les finestres estan dotades amb 
horitzontal, aquestes generen un factor 
per radiació solar es mínima, no la considerem als càlculs.
 
COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ DELS TANCAMENT
Els valors considerats dels tancaments de la piscina han estat els següents :

- Vidre doble, amb cambra d'aire de 12 mm. i gruix de cada vidre de 6 mm
 K = 2,60 Kcal/h

- Coberta piscina de panel nervat, format per: xapes exterior i interior d’acer 
lacat de 0’5 mm de gruix, el nucli central aïllant es d’escuma de poliuretà 
densitat 40 kg/m3 
 K = 0,50 Kcal/h m

- Parets son de blocs de formigó de gruix 15 cm o 30 
seu acabat es pintat. Les parets de tancaments exteriors tenen un estucat 
monocapa 

30 cm � K = 0,60 Kcal/h m
15  cm � K = 1,10 Kcal/h m

- Coberta del edifici, tipus invertida no transitable formada per: Barrera vapor, 
formació pendents impermeabilització butílica, aïllament i acabat de graves
 K = 0,50 Kcal/h m

- Murs de contenció de formigó armat amb una amplada de 45 cm
 K = 1,60 Kcal/h m

- Forjat reticular de 30 cm de cantell amb paviment tipus terratzo
 K = 1,60 Kcal/h m

 
CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL
Considerem una temperatura exterior de 5 °C
hivern i una temperatura exterior de 3
 
CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL
Les condicions interiors dels espais climatitzats son d'una temperatura ambient de 
24°C i una humitat relativa del 55% a estiu i d'una  temperatura ambient de 20°C i una 
humitat relativa del 50% a hivern.
 
CONDICIONS DE CÀLCUL PER PISCINA
Les condicions interiors de l’esp
de 27°C i una humitat relativa del 65%.
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ  
El present estudi correspon a les instal·lacions de calefacció de l'aigua de les piscines, 
aigua calenta sanitària, tractament de l’aire ambient interior, així com calefacció i aire 
condicionat de la resta d'espais de les instal·lacions del Reus Deportiu. Sense incloure 
la instal·lació del restaurant, aquestes instal·lacions seran independents de la resta.

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI I US DE DEPENDÈNCIES
Les instal·lacions disposen de planta soterrani, planta baixa i primera. 
La planta soterrani esta distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 
vestidors per homes i dones, serveis i sales polivalents. 

ribuïda en vestidors per abonats, controls, vestíbul principal, 
secretaria, saunes i jacuzzi, espais mèdics, espais per monitors i piscines.
La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris.
La sala de piscines, amb dues piscines, una de 25 x 16 m i una de 16 x 8 m.
Totes les finestres estan dotades amb múltiples lames de formigó

generen un factor ombra molt elevat i per tant, la calor produïda 
solar es mínima, no la considerem als càlculs. 

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ DELS TANCAMENT  
Els valors considerats dels tancaments de la piscina han estat els següents :

Vidre doble, amb cambra d'aire de 12 mm. i gruix de cada vidre de 6 mm
K = 2,60 Kcal/h m2 °C   

Coberta piscina de panel nervat, format per: xapes exterior i interior d’acer 
mm de gruix, el nucli central aïllant es d’escuma de poliuretà 

 
K = 0,50 Kcal/h m2 °C 

Parets son de blocs de formigó de gruix 15 cm o 30 cm segons la situació, el 
seu acabat es pintat. Les parets de tancaments exteriors tenen un estucat 

K = 0,60 Kcal/h m2 °C 
K = 1,10 Kcal/h m2 °C 

Coberta del edifici, tipus invertida no transitable formada per: Barrera vapor, 
pendents impermeabilització butílica, aïllament i acabat de graves

K = 0,50 Kcal/h m2 °C 
Murs de contenció de formigó armat amb una amplada de 45 cm

K = 1,60 Kcal/h m2 °C 
Forjat reticular de 30 cm de cantell amb paviment tipus terratzo

K = 1,60 Kcal/h m2 °C 

CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL  
Considerem una temperatura exterior de 5 °C  i una humitat relativa HR del 7
hivern i una temperatura exterior de 30 °C i una humitat relativa HR del 65% a estiu.

CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL  
interiors dels espais climatitzats son d'una temperatura ambient de 

24°C i una humitat relativa del 55% a estiu i d'una  temperatura ambient de 20°C i una 
humitat relativa del 50% a hivern. 

CONDICIONS DE CÀLCUL PER PISCINA  
Les condicions interiors de l’espai de piscina climatitzat es d'una temperatura ambient 
de 27°C i una humitat relativa del 65%.  
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El present estudi correspon a les instal·lacions de calefacció de l'aigua de les piscines, 
interior, així com calefacció i aire 

condicionat de la resta d'espais de les instal·lacions del Reus Deportiu. Sense incloure 
la instal·lació del restaurant, aquestes instal·lacions seran independents de la resta. 

US DE DEPENDÈNCIES 
 

La planta soterrani esta distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 

ribuïda en vestidors per abonats, controls, vestíbul principal, 
secretaria, saunes i jacuzzi, espais mèdics, espais per monitors i piscines. 
La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris. 

scines, una de 25 x 16 m i una de 16 x 8 m. 
lames de formigó en posició 

la calor produïda 

Els valors considerats dels tancaments de la piscina han estat els següents : 
Vidre doble, amb cambra d'aire de 12 mm. i gruix de cada vidre de 6 mm 

Coberta piscina de panel nervat, format per: xapes exterior i interior d’acer 
mm de gruix, el nucli central aïllant es d’escuma de poliuretà 

cm segons la situació, el 
seu acabat es pintat. Les parets de tancaments exteriors tenen un estucat 

Coberta del edifici, tipus invertida no transitable formada per: Barrera vapor, 
pendents impermeabilització butílica, aïllament i acabat de graves 

Murs de contenció de formigó armat amb una amplada de 45 cm 

Forjat reticular de 30 cm de cantell amb paviment tipus terratzo 

i una humitat relativa HR del 70% a 
°C i una humitat relativa HR del 65% a estiu.  

interiors dels espais climatitzats son d'una temperatura ambient de 
24°C i una humitat relativa del 55% a estiu i d'una  temperatura ambient de 20°C i una 

ai de piscina climatitzat es d'una temperatura ambient 
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CONDUCTES D'AIRE CLIMATITZAT: REIXES I DIFUSORS
Els conductes d'aire seran de tres tipus :

• Conduccions d'aire calent per la climatització de l’aire de la pisci
conduccions d'aire seran de xapa galvanitzada aïllada exteriorment amb 
fibra de vidre amb làmina metàl·lica.

• Conduccions d'aire per climatització de sales: Les conduccions seran de 
fibra de vidre de 25 mm de gruix, amb acabat interior i exterior d
metàl·lica. 

• Conduccions d'aire de ventilació dels circuits d'extracció i renovació : Les 
conduccions seran de xapa d'acer galvanitzada.

Reixes i difusors : Les reixes seran de dos tipus, d'impulsió i de retorn.
Reixes d'impulsió : Seran d'alumini 

amb comporta de regulació de cabal d'aire i marc metàl·lic.
Reixes de retorn i extracció : Seran d'alumini anoditzat amb lames a 45°.
Difusors : Seran d'alumini anoditzat i amb comporta de regulació.
Reixes de renovació o extracció generals exteriors : Seran de lames d'acer a 45° per 

instal· lar encastades a la paret i disposaran de malla anti
Les mides de reixes i difusors estan representades en els plànols.
Per la determinació de les reixes 

recomanades pel fabricant.
 
SELECCIÓ DE LES UNITATS CLIMATITZADORES.
La  calefacció i refrigeració dels  espais  serà  per aire  calent o fred,  que  distribuirà  
mitjançant conductes a reixes d'impulsió
La distribució de climatitzadors i la potencia 
 
PLANTA SOTERRANI 

Sala 
Polivalent 1 i 2 

Polivalent 3 
Polivalent 4 

Vestuari Dones 
Vestuari Homes 

 
PLANTA BAIXA 

Sala 
Vestíbul i 
Passadís 

Administració 
Guarderia 

Juntes 
Metges 

Monitores 
Vestuaris 

 
PLANTA PRIMERA 

Sala 
Gimnàs 

Vestuaris 
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CONDUCTES D'AIRE CLIMATITZAT: REIXES I DIFUSORS  
Els conductes d'aire seran de tres tipus : 

Conduccions d'aire calent per la climatització de l’aire de la pisci
conduccions d'aire seran de xapa galvanitzada aïllada exteriorment amb 
fibra de vidre amb làmina metàl·lica. 
Conduccions d'aire per climatització de sales: Les conduccions seran de 
fibra de vidre de 25 mm de gruix, amb acabat interior i exterior d

Conduccions d'aire de ventilació dels circuits d'extracció i renovació : Les 
conduccions seran de xapa d'acer galvanitzada. 

Reixes i difusors : Les reixes seran de dos tipus, d'impulsió i de retorn. 
Reixes d'impulsió : Seran d'alumini anoditzat, de doble deflexió, de lames orientables, 

amb comporta de regulació de cabal d'aire i marc metàl·lic. 
Reixes de retorn i extracció : Seran d'alumini anoditzat amb lames a 45°.
Difusors : Seran d'alumini anoditzat i amb comporta de regulació. 
Reixes de renovació o extracció generals exteriors : Seran de lames d'acer a 45° per 

encastades a la paret i disposaran de malla anti-insectes.
Les mides de reixes i difusors estan representades en els plànols. 
Per la determinació de les reixes s'han considerat les velocitats de sortida de l’aire 

recomanades pel fabricant. 

SELECCIÓ DE LES UNITATS CLIMATITZADORES.  
La  calefacció i refrigeració dels  espais  serà  per aire  calent o fred,  que  distribuirà  
mitjançant conductes a reixes d'impulsió als diferents locals, segons plànols.
La distribució de climatitzadors i la potencia instal· lada serà la següent:

Maquina  Frigories  Calories
42FMH-030 32 kW/h 56 kW/h 
42FMH-020 18 kW/h 36 kW/h 
42FMH-030 32 kW/h 56 kW/h 

42FMH-057 50 kW/h 92 kW/h 

Maquina  Frigories  Calories

42FMH-068 90 kW/h 165 kW/h

42FMH-020 18 kW/h 36 kW/h 

42FMH-057 50 kW/h 92 kW/h 

Maquina  Frigories  Calories
42FMH-068 90 kW/h 165 kW/h
42FMH-030 32 kW/h 56 kW/h 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Conduccions d'aire calent per la climatització de l’aire de la piscina : Les 
conduccions d'aire seran de xapa galvanitzada aïllada exteriorment amb 

Conduccions d'aire per climatització de sales: Les conduccions seran de 
fibra de vidre de 25 mm de gruix, amb acabat interior i exterior de làmina 

Conduccions d'aire de ventilació dels circuits d'extracció i renovació : Les 

 
anoditzat, de doble deflexió, de lames orientables, 

Reixes de retorn i extracció : Seran d'alumini anoditzat amb lames a 45°.  

Reixes de renovació o extracció generals exteriors : Seran de lames d'acer a 45° per 
insectes. 

s'han considerat les velocitats de sortida de l’aire 

La  calefacció i refrigeració dels  espais  serà  per aire  calent o fred,  que  distribuirà  
als diferents locals, segons plànols. 

serà la següent: 

Calories  
 
 
 

 

Calories  

165 kW/h 

 

 

Calories  
165 kW/h 
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Les característiques dels climatitzadors seran :

TIPUS CABAL
42FMH-020 3500 m3

42FMH-030 5000 m3

42FMH-057 9500 m3

42FMH-068 12000 m3

 
S'ha determinat la potencia de cada 
la següent especificació : 

- Designació del local
- Temperatures interiors i exteriors considerades.
- Cabal d'aire de renovació considerat.
- Superfície de cada tancament.
- Coeficient de transmissió dels tancaments
- Pèrdues totals de cada local.

 
Al cabal d'aire de retorn és sumarà l’aire de renovació per a ser tractat, el cabal 
d’impulsió distribuirà mitjançant conduccions d'aire a reixes o difusors.
Cada climatitzador disposarà de desguàs sifònic. La regulació serà 
de tres vies motoritzada. 
El circuit de calefacció serà independent amb regulació per central de regulació.
 
Descripció dels sistemes de climatització i d'estal vi d'energia emprats
La instal· lació d'aire condicionat serà a quatre tubs, am
bateries, una de freda i una de calenta, instal·lant
refredadores d'aigua, condensades per aire
calefacció s’utilitzaran les calderes de producció d’acs.
recuperador de calor de l’aire d'extracció, aquest serà de plaques i s’in
conducte d’extracció d’aire per renovació.
 
NECESSITATS CALORÍFIQUES PER LA 
En una piscina corbeta cal distingir dos períodes
 
Període d'emplenament 
La demanda de calor tindrà la següent distribució:

1. Escalfament de la massa de formigó del vas
2. Escalfament de l'aigua de la piscina

 
Període en Règim continu
La demanda de calor tindrà la següent distribució :

1. Pèrdues de calor per evaporació
2. Pèrdues de calor per radiació
3. Pèrdues de calor a través de parets i solera dels vasos
4. Escalfament de l'aigua de renovació
5. Assecament de l’aire ambient i calefacció de la sala
6. Generació de aigua calenta sanitària

 
Per fer el càlcul de la potencia necessària agafarem la situació mes desfavorable.
Els càlculs els trobarem a l’anexe d’aquesta instal·lació a excepció del càlculs del 
dimensionament de l’aigua calenta sanitària que el trobem a continuació. 
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Les característiques dels climatitzadors seran : 
CABAL P. FRIGORÍFICA P. CALORÍFICA 

3/h 18 kW/h 36 kW/h 
3/h 32 kW/h 

 
56 kW/h 

 3/h 50 kW/h 
 

92 kW/h 
 3/h 90 kW/h 

 
165 kW/h 

 
S'ha determinat la potencia de cada climatitzador segons el balanç tèrmic annex, amb 

Designació del local 
Temperatures interiors i exteriors considerades. 
Cabal d'aire de renovació considerat. 
Superfície de cada tancament. 
Coeficient de transmissió dels tancaments 
Pèrdues totals de cada local. 

Al cabal d'aire de retorn és sumarà l’aire de renovació per a ser tractat, el cabal 
d’impulsió distribuirà mitjançant conduccions d'aire a reixes o difusors. 
Cada climatitzador disposarà de desguàs sifònic. La regulació serà mitjanant vàlvula 

El circuit de calefacció serà independent amb regulació per central de regulació.

Descripció dels sistemes de climatització i d'estal vi d'energia emprats
d'aire condicionat serà a quatre tubs, amb climatitzadors de dues 

bateries, una de freda i una de calenta, instal·lant-se per la refrigeració dues plantes 
s d'aigua, condensades per aire emplaçades en la planta coberta.

calefacció s’utilitzaran les calderes de producció d’acs. Tots els equips disposaran d'un 
recuperador de calor de l’aire d'extracció, aquest serà de plaques i s’in
conducte d’extracció d’aire per renovació. 

NECESSITATS CALORÍFIQUES PER LA CLIMATITZACIÓ 
En una piscina corbeta cal distingir dos períodes de consum: 

La demanda de calor tindrà la següent distribució: 
Escalfament de la massa de formigó del vas 
Escalfament de l'aigua de la piscina 

Règim continu  
La demanda de calor tindrà la següent distribució : 

calor per evaporació 
Pèrdues de calor per radiació 
Pèrdues de calor a través de parets i solera dels vasos 
Escalfament de l'aigua de renovació 
Assecament de l’aire ambient i calefacció de la sala 
Generació de aigua calenta sanitària 

la potencia necessària agafarem la situació mes desfavorable.
Els càlculs els trobarem a l’anexe d’aquesta instal·lació a excepció del càlculs del 
dimensionament de l’aigua calenta sanitària que el trobem a continuació. 
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  d’u n Club Esportiu 

 CONNEXIÓ 
1” 

1 ¼” 
1 ½” 
2 “ 

climatitzador segons el balanç tèrmic annex, amb 

Al cabal d'aire de retorn és sumarà l’aire de renovació per a ser tractat, el cabal 
 

mitjanant vàlvula 

El circuit de calefacció serà independent amb regulació per central de regulació. 

Descripció dels sistemes de climatització i d'estal vi d'energia emprats  
b climatitzadors de dues 

se per la refrigeració dues plantes 
emplaçades en la planta coberta. Per la 

ots els equips disposaran d'un 
recuperador de calor de l’aire d'extracció, aquest serà de plaques i s’instal· larà al 

la potencia necessària agafarem la situació mes desfavorable. 
Els càlculs els trobarem a l’anexe d’aquesta instal·lació a excepció del càlculs del 
dimensionament de l’aigua calenta sanitària que el trobem a continuació.  
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Aigua calenta sanitària  
La producció d'aigua calenta sanitària serà per acumulació, la capacitat d'acumulació 
esta dimensionada de manera que l'escalfament de tot el volum es produeixi, com a 
mínim en tres hores, així el generador de calor treballarà a la màxima potencia i es 
reduiran el nombre d'engegades i aturades.
 
Les necessitats calorífiques estimades de Qacs al dia seran
considerant la ocupació de 1835 persones. 
de 38°C, i la temperatura de l'aigua ambient Tx de 

Vd = 20 · 1835 = 367
Qacs = 36700 · (38-
 

Si suposem unes pèrdues de calor del 30%, i 
potencia calorífica de la caldera seria :

Cd = 119488 · 1,3 = 
 

Considerant una temperatura de 

��� �
������

���,
��,��
 

Les característiques del dipòsit acumulador d'aigua 
- Capacitat 1.500 litres
- Tractament anticorrosiu
- Calorifugat amb poliuretà rígid i revestits de skay.
- Fabricat en acer FE 37/6
- Termòmetre  
- Ànodes de magnesi incorporats.
- Mides 1.050 Ø x 2.450 mm.

 
Sistema generador de calor
La instal·lació generadora de calor ha 
màxima demanda, pugui abastar totes les necessitats energètiques que és presentin, 
considerant doncs les condicions mes desfavorables per tal de que en situacions 
extremes no es produeixi cap dèficit de calor i es 
confort i utilització. 
 
Demanda d'energia durant el període d'emplenament

Escalfament de la massa de formigó
Posada a régim de l'aigua

Demanda d'energia durant el període continu
Pèrdues de calor per evaporació
Pèrdues de calor per radiació
Pèrdues de calor per transmissió
Escalfament de l’aigua de renovació
Assecament i calefacció d’ambient
Climatització instal·lada
Aigua calenta 

 
Potencia calorífica en el règim
La potencia calorífica útil total considerada és de 7
pèrdues de calor del 10%. 
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cció d'aigua calenta sanitària serà per acumulació, la capacitat d'acumulació 
esta dimensionada de manera que l'escalfament de tot el volum es produeixi, com a 
mínim en tres hores, així el generador de calor treballarà a la màxima potencia i es 

nombre d'engegades i aturades. 

Les necessitats calorífiques estimades de Qacs al dia seran de 20 litres per usuari
de 1835 persones. Si la temperatura de consum és considera 

de 38°C, i la temperatura de l'aigua ambient Tx de 10°C, seran necessaris :
36700 litres 

-10) / 0,86 = 119488 Kcal 

Si suposem unes pèrdues de calor del 30%, i que cada hora s’escalfa aquest volum l
potencia calorífica de la caldera seria : 

1,3 = 155334 Kcal/h   � 180 kW/h

Considerant una temperatura de 70°C, el volum mínim del dipòsit d'acs serà :
�������,�

����������
� 2,58 �
  � 2600 litres

Les característiques del dipòsit acumulador d'aigua (2 x ADI-1500 ): 
litres 

Tractament anticorrosiu HIDROSINTORGLAS 
Calorifugat amb poliuretà rígid i revestits de skay. 
Fabricat en acer FE 37/6 

Ànodes de magnesi incorporats. 
Mides 1.050 Ø x 2.450 mm. 

Sistema generador de calor  
La instal·lació generadora de calor ha d'estar dimensionada perquè en moments de 
màxima demanda, pugui abastar totes les necessitats energètiques que és presentin, 
considerant doncs les condicions mes desfavorables per tal de que en situacions 
extremes no es produeixi cap dèficit de calor i es puguin mantenir les condicions de 

Demanda d'energia durant el període d'emplenament 
Escalfament de la massa de formigó ..............  536 kW
Posada a régim de l'aigua ...............................  203 kW

Total  739 kW
Demanda d'energia durant el període continu 

calor per evaporació ...................    108 kW
Pèrdues de calor per radiació ..........................  34 kW
Pèrdues de calor per transmissió ....................   40 kW
Escalfament de l’aigua de renovació ................  61 kW
Assecament i calefacció d’ambient .................   173 kW
Climatització instal·lada ..................................   203 kW
Aigua calenta sanitària ....................................  180 kW

Total  799 KW

règim mes desfavorable; 799 x 860 = 687.000 Kcal/h
La potencia calorífica útil total considerada és de 750.000 kcal/h, contemplant unes 
pèrdues de calor del 10%.  
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cció d'aigua calenta sanitària serà per acumulació, la capacitat d'acumulació 
esta dimensionada de manera que l'escalfament de tot el volum es produeixi, com a 
mínim en tres hores, així el generador de calor treballarà a la màxima potencia i es 

litres per usuari, 
Si la temperatura de consum és considera 

10°C, seran necessaris :  

que cada hora s’escalfa aquest volum la 

180 kW/h 

del dipòsit d'acs serà : 

00 litres 

d'estar dimensionada perquè en moments de 
màxima demanda, pugui abastar totes les necessitats energètiques que és presentin, 
considerant doncs les condicions mes desfavorables per tal de que en situacions 

puguin mantenir les condicions de 

536 kW 
203 kW 

kW 

108 kW 
34 kW 
40 kW 
61 kW 

173 kW 
203 kW 
180 kW 
799 KW 

00 Kcal/h 
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DESCRIPCIÓ I CÀLCUL DE LES 
 
Plantes refredadores d'aigua
La instal·lació de climatització disposarà de dues plantes refredadores d'aigua amb 
condensació per aire de 180 Kw/h emplaçades en la planta coberta.
 
Les plantes seran amb ventilador 
interruptor general i mòdul hidràulic incorporat, que disposarà de dipòsit d’inèrcia, vas 
d’expansió tancat, vàlvula de seguretat i bomba circuladora. També s’instal·laran amb 
esmorteïdors per evitar les vibrac
panells fono – absorbents. 
 
S’instal· laran dues plantes refredadores, connectades amb un col·lector per abastir 
tot l’edifici, així en cas que no es necessiti tanta potencia es podrà desconnectar una, 
o en cas d’averia es podrà mantenir el servei.
 
Les característiques de les planters refredadores (

- Potencia frigorífica 179 kW
- Potencia calorífica 194 kW
- Consum elèctric 170 A
- Refrigerant R407C
- N° compressors 5
- Pes en funcionament 2.500 kgs.
- Mides 2.280 x 3.350 x 1.675 mm.

 
Bomba de calor deshumectadora 
La determinació de deshumectadora s'ha realitzat amb els següents paràmetres :
 
Els cabals del circuit d'aire seran :
El pes del cabal d'aire d'impulsió es de:
 45.000 m3/h · 1,2 Kg/m3 = 54.000 Kg/h.
La capacitat de deshumectació 

54000 kg/h · 1,42
El calor latent per produir la deshumectació sera:
 Ql = 54.000 kg/h · 1

La potencia calorífica de l’aire a l'aspiració:
   Entalpia: 23ºC al 70% = 13Kcal/kg 

Qas = 54.000 Kg/h 
La potencia calorífica de l’aire 

Qdes - 700.000 
E = 650.000 Kcal/h /

La potencia calorífica necessària per aconseguir les condicions interiors Qi, mes les 
pèrdues per transmissió de la sala Qt:
   Entalpia: 27ºC al 65% = 15Kcal/kg 

Qi = 54.000 Kg/h . (15
Qt = 54.880 
Qtotal = 162
 

L'equip deshumectador serà  un climatitzador amb  recuperació de calor de 
condensació dels circuits frigorífics i inclourà :

- Ventilador impulsió
- Ventilador aspiració
- Filtre d’aire 
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DESCRIPCIÓ I CÀLCUL DE LES CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR I FRED

Plantes refredadores d'aigua  
La instal·lació de climatització disposarà de dues plantes refredadores d'aigua amb 
condensació per aire de 180 Kw/h emplaçades en la planta coberta. 

Les plantes seran amb ventilador silenciós, control de pressió de condensació, 
interruptor general i mòdul hidràulic incorporat, que disposarà de dipòsit d’inèrcia, vas 
d’expansió tancat, vàlvula de seguretat i bomba circuladora. També s’instal·laran amb 
esmorteïdors per evitar les vibracions a l'edifici i una pantalla acústica composta per 

 

dues plantes refredadores, connectades amb un col·lector per abastir 
tot l’edifici, així en cas que no es necessiti tanta potencia es podrà desconnectar una, 

en cas d’averia es podrà mantenir el servei. 3” per maquina � Col·lector 5”

de les planters refredadores (Carrier 30RH-200) : 
Potencia frigorífica 179 kW 
Potencia calorífica 194 kW 
Consum elèctric 170 A 
Refrigerant R407C 

compressors 5 
Pes en funcionament 2.500 kgs. 
Mides 2.280 x 3.350 x 1.675 mm. 

Bomba de calor deshumectadora : 
La determinació de deshumectadora s'ha realitzat amb els següents paràmetres :

Els cabals del circuit d'aire seran :      
cabal d'aire d'impulsió es de: 

45.000 m3/h · 1,2 Kg/m3 = 54.000 Kg/h. 
La capacitat de deshumectació ha de ser de; 

· 1,42 gr/kg = 76680 gr/h   
El calor latent per produir la deshumectació sera: 

Ql = 54.000 kg/h · 1,42 gr/Kg · 0,72 Kcal/Kg = 45.900 Kcal/h.
Considerant 10% de pèrdues: 50.000 Frigories/h

La potencia calorífica de l’aire a l'aspiració: 
Entalpia: 23ºC al 70% = 13Kcal/kg  
Qas = 54.000 Kg/h · 13 Kcal/Kg = 700.000 Kcal/h. 

La potencia calorífica de l’aire deshumectat: 
.000 - 50.000 = 650.000 Kcal/h. 

.000 Kcal/h / 54.000 Kg/h = 12 Kcal/Kg 
La potencia calorífica necessària per aconseguir les condicions interiors Qi, mes les 
pèrdues per transmissió de la sala Qt: 

Entalpia: 27ºC al 65% = 15Kcal/kg  
54.000 Kg/h . (15 - 12) Kcal/Kg = 162.000 Kcal/h 

 Kcal/h. 
2.000 + 54.888 = 216.888 Kcal/h 220.000 Kcal/h

L'equip deshumectador serà  un climatitzador amb  recuperació de calor de 
condensació dels circuits frigorífics i inclourà : 

Ventilador impulsió 
Ventilador aspiració 
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CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR I FRED  

La instal·lació de climatització disposarà de dues plantes refredadores d'aigua amb 

silenciós, control de pressió de condensació, 
interruptor general i mòdul hidràulic incorporat, que disposarà de dipòsit d’inèrcia, vas 
d’expansió tancat, vàlvula de seguretat i bomba circuladora. També s’instal·laran amb 

a l'edifici i una pantalla acústica composta per 

dues plantes refredadores, connectades amb un col·lector per abastir 
tot l’edifici, així en cas que no es necessiti tanta potencia es podrà desconnectar una, 

Col·lector 5” 

 

La determinació de deshumectadora s'ha realitzat amb els següents paràmetres : 

45.000 m3/h 

76,7 lts/h 

Kcal/h. 
50.000 Frigories/h 

La potencia calorífica necessària per aconseguir les condicions interiors Qi, mes les 

220.000 Kcal/h 

L'equip deshumectador serà  un climatitzador amb  recuperació de calor de 
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- Bateria deshumectadora
- Bateria de condensació de circuit d’aire
- Bescanviador de calor d'aigua
- Bateria de calor de suport
- Quadre de control
 

Les característiques de l'equip deshumectador
- Cabal d'aire : 45.000 m3/h
- Potencia de calor de la bateria de suport: 155.000 Kcal/h
- Potencia bateria de fred : 11
- Potencia bat
- Deshumectació
- Aire exterior de ren
- Potencia elèctrica consumida : 50 KW
- Mides : 7.800 x 2.350 x 2.350 mm

 
 
SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ
Sistemes de regulació 
Els sistemes de regulació de cada circuit seran els següents :
Circuit del deshumectador
per la central de regulació electrònica que incorporarà l'equip deshumectador.
Circuit climatitzadors: cada 
proporcional, vàlvula de tres vies motoritzada per cada bater
de temperatura en el conducte de retorn.
Circuits bescanviadors piscines
de sonda de temperatura, que 
aspiració dels circuits. 
Circuit primari d'ACS: Disposarà
temperatura situada al dipòsit
 
Vàlvules de tres vies motoritzades
Estaran especialment dissenyades per 
equips de regulació electrònica
manual. Seran de control proporcional 
 
Sistemes de control 
La instal·lació de climatització i
instal·lació de control centralitzat per ordinador que permetrà la regulació automàtica 
de les temperatures d'aigua i aire de tots els espais. Aquest sistema permetrà el 
control de les instal·lacions mitjançan
climatitzador, temperatura de l'aigua de les piscines, condicions de l’aire 
piscines, condicions de l’aire tractat de les sales
de vàlvules de tres vies,  dosificació
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Bateria deshumectadora 
Bateria de condensació de circuit d’aire 
Bescanviador de calor d'aigua 
Bateria de calor de suport 
Quadre de control 

Les característiques de l'equip deshumectador (Astral Pool BDP-82C+F)
Cabal d'aire : 45.000 m3/h 
Potencia de calor de la bateria de suport: 155.000 Kcal/h
Potencia bateria de fred : 110.000 Frg/h 
Potencia bateria de calor de condensació: 140.000 Kcal/h
Deshumectació : de 85 l/h 
Aire exterior de renovació : 7.500 m3/h 
Potencia elèctrica consumida : 50 KW 
Mides : 7.800 x 2.350 x 2.350 mm 

SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ  

Els sistemes de regulació de cada circuit seran els següents : 
Circuit del deshumectador: Disposarà de vàlvula de tres vies motoritzada i accionada 
per la central de regulació electrònica que incorporarà l'equip deshumectador.

: cada un disposarà de central de regulació amb control 
proporcional, vàlvula de tres vies motoritzada per cada bateria, sonda ambient i sonda 
de temperatura en el conducte de retorn. 
Circuits bescanviadors piscines: Cada circuit secundari dels bescanviadors
de sonda de temperatura, que actuarà sobre una vàlvula de tres vies 

Disposarà de control de la bomba circuladora amb una 
situada al dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària. 

de tres vies motoritzades  
Estaran especialment dissenyades per instal· lacions de calefacció i per actuar amb 

electrònica, així com tindran la possibilitat del seu accionament 
de control proporcional tant les de acs com les dels climatitzadors.

instal·lació de climatització i calefacció de tots els espais disposarà d'una 
instal·lació de control centralitzat per ordinador que permetrà la regulació automàtica 
de les temperatures d'aigua i aire de tots els espais. Aquest sistema permetrà el 
control de les instal·lacions mitjançant indicadors de; estat de neteja del

temperatura de l'aigua de les piscines, condicions de l’aire 
condicions de l’aire tractat de les sales, estat de bombes circuladores, estat 

dosificació de clor i de àcid. 
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82C+F) : 

Potencia de calor de la bateria de suport: 155.000 Kcal/h 

Kcal/h 

de tres vies motoritzada i accionada 
per la central de regulació electrònica que incorporarà l'equip deshumectador. 

de central de regulació amb control 
ia, sonda ambient i sonda 

bescanviadors disposarà 
vies instal·lada en la 

amb una sonda de 

de calefacció i per actuar amb 
, així com tindran la possibilitat del seu accionament 

climatitzadors. 

disposarà d'una 
instal·lació de control centralitzat per ordinador que permetrà la regulació automàtica 
de les temperatures d'aigua i aire de tots els espais. Aquest sistema permetrà el 

icadors de; estat de neteja dels filtres dels 
temperatura de l'aigua de les piscines, condicions de l’aire tractat de les 

estat de bombes circuladores, estat 



 
 
Universitat de Girona. 
Escola Politècnica Superior  

 
CÀLCUL DE LA C LIMATITZACIÓ
 

  
 
 

 
   

- 21 - 

LIMATITZACIÓ  DE SALES 
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CÀLCUL DE LA C LIMATITZACIÓ
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LIMATITZACIÓ  DE PISCINA 
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CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ
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CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ  
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
 
DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Aquest estudi correspon a la instal·lació elèctrica de les instal·lacions de 
Coberta, Vestuaris i Local Social situada al carrer Gaudí a Reus.
instal·lació del local bar – restaurant, nomes es calcularà la derivació fins al quadre de 
derivació d’aquest, per a una 
 
Per les seves característiques i condicions es considera com a un edifici de pública 
concurrència. La alimentació es realitzarà des de una cantal transformadora 
emplaçada dins de la instal·lació del club, amb dues línies d’alimentació independents, 
es preveu un subministre elèctric de 2
alimentarà el quadre general. Aquest quadre alimentarà les instal·lacions de força i 
enllumenat de l'edifici a través de quadres secundaris situats a cada planta. La tensió 
d'utilització en B.T. i a efectes de càlculs per a determinació de les seccions de les 
línies serà de 400/230 V. 
 
Els fulls de càlcul corresponen a la justificació de la potencia a considerar en el 
subministrament distribuïda per quadres i circuits dins de
Aplicant un coeficient de simultaneïtat
aplicable, per a determinar els totals.
 
A l'estudi de les seccions dels conductors dels diferents circuits, s'han considerat els 
consums normals en cada zona o dependència, aplicant en cada cas els coeficients de 
simultaneïtat i de seguretat, d'acord amb el reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió. 
 
Des de la caixa general de protecció fins als aparells receptors, la màxima caiguda de 
tensió admissible considerada ha estat del 5%. Aquesta caiguda de tensió s'ha repartit 
entre les distintes parts de la manera 
instal·lació d’enllaç quadre general i quadres secundaris 1%, instal·lació interior 3%.
 
PROTECCIÓ I REGLAMENTACIÓ
Ates que el tipus d’instal·lació és el corresponent a instal·lacions interiors receptores a 
edificis, tindrà els sistemes de protecció propis per a baixa tensió, contra 
sobreintensitats i sobretensions, equilibri de càrregues, subdivisió del
proteccions dels conductors respecte als efectes dels agents externs, evitació del 
contactes directes i anul·lació dels indirectes.
 
Les disposicions que caldrà complimentar seran el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i les Normes Parti
 
INSTAL·LACIÓ A L'EMBRANCAMENT, QUADRE DE PROTECCIÓ,  MESURA I
DISTRIBUCIÓ GENERAL  
L'embrancament es realitzarà d'acord amb les Normes de I'Empresa subministradora, 
disposant dels següents elements:
 
- Curt circuits de seguretat, composats per bases DIN 3 i fusibles de 630 Ampers.
- Conjunt de mesura tipus T

embarrat mitjançant transformadors d'intensitat tipus TIC
- Interruptor general automàtic d'intensitat nom
- Protecció diferencial toroïdal de sensibilitat 300 mAmpers amb un retard de 0
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA  

I CARACTERÍSTIQUES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Aquest estudi correspon a la instal·lació elèctrica de les instal·lacions de 
Coberta, Vestuaris i Local Social situada al carrer Gaudí a Reus. No es contempla la 

restaurant, nomes es calcularà la derivació fins al quadre de 
, per a una previsió de potencia màxima de 160 A . 

r les seves característiques i condicions es considera com a un edifici de pública 
La alimentació es realitzarà des de una cantal transformadora 

emplaçada dins de la instal·lació del club, amb dues línies d’alimentació independents, 
un subministre elèctric de 250 KW. per cobrir les necessitats actuals que 

alimentarà el quadre general. Aquest quadre alimentarà les instal·lacions de força i 
enllumenat de l'edifici a través de quadres secundaris situats a cada planta. La tensió 
d'utilització en B.T. i a efectes de càlculs per a determinació de les seccions de les 

Els fulls de càlcul corresponen a la justificació de la potencia a considerar en el 
subministrament distribuïda per quadres i circuits dins dels quadres secundaris. 
Aplicant un coeficient de simultaneïtat, de 0,6 per forca i maquines a les que es 

, per a determinar els totals. 

A l'estudi de les seccions dels conductors dels diferents circuits, s'han considerat els 
da zona o dependència, aplicant en cada cas els coeficients de 

simultaneïtat i de seguretat, d'acord amb el reglament Electrotècnic per a Baixa 

Des de la caixa general de protecció fins als aparells receptors, la màxima caiguda de 
e considerada ha estat del 5%. Aquesta caiguda de tensió s'ha repartit 

entre les distintes parts de la manera següent: instal·lació connexió general
instal·lació d’enllaç quadre general i quadres secundaris 1%, instal·lació interior 3%.

REGLAMENTACIÓ  
Ates que el tipus d’instal·lació és el corresponent a instal·lacions interiors receptores a 
edificis, tindrà els sistemes de protecció propis per a baixa tensió, contra 
sobreintensitats i sobretensions, equilibri de càrregues, subdivisió dels circuits, 
proteccions dels conductors respecte als efectes dels agents externs, evitació del 
contactes directes i anul·lació dels indirectes. 

Les disposicions que caldrà complimentar seran el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i les Normes Particulars de la Companyia Subministradora.

INSTAL·LACIÓ A L'EMBRANCAMENT, QUADRE DE PROTECCIÓ,  MESURA I
 

L'embrancament es realitzarà d'acord amb les Normes de I'Empresa subministradora, 
disposant dels següents elements: 

de seguretat, composats per bases DIN 3 i fusibles de 630 Ampers.
Conjunt de mesura tipus T-30, amb comptador d'activa i reactiva, connexionats al 
embarrat mitjançant transformadors d'intensitat tipus TIC-100. 
Interruptor general automàtic d'intensitat nominal 630 ampers. 
Protecció diferencial toroïdal de sensibilitat 300 mAmpers amb un retard de 0

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

I CARACTERÍSTIQUES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  
Aquest estudi correspon a la instal·lació elèctrica de les instal·lacions de Piscina 

o es contempla la 
restaurant, nomes es calcularà la derivació fins al quadre de 

r les seves característiques i condicions es considera com a un edifici de pública 
La alimentació es realitzarà des de una cantal transformadora 

emplaçada dins de la instal·lació del club, amb dues línies d’alimentació independents, 
0 KW. per cobrir les necessitats actuals que 

alimentarà el quadre general. Aquest quadre alimentarà les instal·lacions de força i 
enllumenat de l'edifici a través de quadres secundaris situats a cada planta. La tensió 
d'utilització en B.T. i a efectes de càlculs per a determinació de les seccions de les 

Els fulls de càlcul corresponen a la justificació de la potencia a considerar en el 
ls quadres secundaris. 

a les que es 

A l'estudi de les seccions dels conductors dels diferents circuits, s'han considerat els 
da zona o dependència, aplicant en cada cas els coeficients de 

simultaneïtat i de seguretat, d'acord amb el reglament Electrotècnic per a Baixa 

Des de la caixa general de protecció fins als aparells receptors, la màxima caiguda de 
e considerada ha estat del 5%. Aquesta caiguda de tensió s'ha repartit 

següent: instal·lació connexió general 1%, 
instal·lació d’enllaç quadre general i quadres secundaris 1%, instal·lació interior 3%. 

Ates que el tipus d’instal·lació és el corresponent a instal·lacions interiors receptores a 
edificis, tindrà els sistemes de protecció propis per a baixa tensió, contra 

s circuits, 
proteccions dels conductors respecte als efectes dels agents externs, evitació del 

Les disposicions que caldrà complimentar seran el Reglament Electrotècnic per a 
culars de la Companyia Subministradora. 

INSTAL·LACIÓ A L'EMBRANCAMENT, QUADRE DE PROTECCIÓ,  MESURA I 

L'embrancament es realitzarà d'acord amb les Normes de I'Empresa subministradora, 

de seguretat, composats per bases DIN 3 i fusibles de 630 Ampers. 
30, amb comptador d'activa i reactiva, connexionats al 

Protecció diferencial toroïdal de sensibilitat 300 mAmpers amb un retard de 0-30 sg. 



 
 
Universitat de Girona. 
Escola Politècnica Superior  
 
El quadre general de protecció i distribució s’instal·larà a la planta baixa al lloc assenyalat 
al plànol, d'aquest es ramificaran els circuits a tots el
 
Estarà format per un armari metàl·lic per a muntatge superficial amb porta frontal per a 
facilitar l'accés a qualsevol punt. Tots els elements que composen el conjunt s’instal·laran 
en caixa de plàstic de doble aïllament amb coberta 
seva instal·lació es realitzarà d'acord amb allò indicat a la ITC
 
Al quadre de distribució general s’emplaçaran els interruptors automàtics de protecció 
magnetotérmica i diferencial assenyalats a l’esquema i cor
alimenta el quadre. Aquests interruptors portaran retolat el circuit o zona que protegeixen.
 
CIRCUITS QUE ALIMENTA EL QUADRE DE DISTRIBUCIÓ GENE RAL
Des del quadre de distribució general s'estendran línies independents 
l’esquema unifilar fins als quadres secundaris següents:
 
Q.S. Planta Soterrani 3x
Q.S. Planta Baixa 3x
Q.S. Planta Primera 3x

TQ.S. Grup de Pressió 3x
Q.S. Piscina Gran 3x5
Q.S. Sala de Calderes 3x5
Q.S. Deshumectadora 3x
 
La alimentació del quadre general de distribució 

- Per les fases 3 conductors 240 mm per fase.
- Pel neutre 3 conductors 120 mm

Els conjunts provenen del mateix transformador 
estableix la normativa, el transformador es troba dins de les instalacions del club a 100 
metres de la sala de control.
 
L'estesa serà superficial, utilitzant tubs o safata perforada de PVC en 
superficial i conductors de coure amb aïllament polietilè reticulat i cobert
1000 V de tensió nominal. 
 
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT
PLANTA SOTERRANI 
ENLLUMENAT GENERAL SOTERRANI
31 llumeneres fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT SALES SOTERRANI
34 llumeneres fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT SOTERRANI 2 
21 llumeneres fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT PASSADÍS DONES
4 llumeneres fluorescents estanques d
9 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada
ENLLUMENAT VESTUARI DONES 
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT VESTUARI DONES 
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT VESTUARI DONES 
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
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El quadre general de protecció i distribució s’instal·larà a la planta baixa al lloc assenyalat 
al plànol, d'aquest es ramificaran els circuits a tots els quadres secundaris.

Estarà format per un armari metàl·lic per a muntatge superficial amb porta frontal per a 
facilitar l'accés a qualsevol punt. Tots els elements que composen el conjunt s’instal·laran 
en caixa de plàstic de doble aïllament amb coberta transparent i fixades al quadre. La 
seva instal·lació es realitzarà d'acord amb allò indicat a la ITC-BT-015. 

Al quadre de distribució general s’emplaçaran els interruptors automàtics de protecció 
magnetotérmica i diferencial assenyalats a l’esquema i corresponents a cada circuit que 
alimenta el quadre. Aquests interruptors portaran retolat el circuit o zona que protegeixen.

CIRCUITS QUE ALIMENTA EL QUADRE DE DISTRIBUCIÓ GENE RAL
Des del quadre de distribució general s'estendran línies independents 
l’esquema unifilar fins als quadres secundaris següents: 

3x25 + 16 + T 
3x35 + 16 + T 
3x25 + 16 + T 
T3x25 + 16 + 3x25 + 16 + T 
3x50 + 25 + T 
3x50 + 25 + T 
3x70 + 35 + T 

Q.S. Bar - Restaurant 
Q.S. Ascensor 
Q.S. Residuals 
Q.S. Spas 
Q.S. Piscina Petita 

 Q.S. Manteniment 
 

quadre general de distribució es composa per dos conjunts de;
Per les fases 3 conductors 240 mm per fase. 

3 conductors 120 mm 
Els conjunts provenen del mateix transformador però de circuits diferents

el transformador es troba dins de les instalacions del club a 100 
metres de la sala de control.  

L'estesa serà superficial, utilitzant tubs o safata perforada de PVC en 
superficial i conductors de coure amb aïllament polietilè reticulat i cobert

 

INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT  

OTERRANI 
31 llumeneres fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

OTERRANI 
fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

 
21 llumeneres fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

ONES 
4 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
9 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada 

ONES 1 
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

ONES 2 
res fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

ONES 3 
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

El quadre general de protecció i distribució s’instal·larà a la planta baixa al lloc assenyalat 
s quadres secundaris. 

Estarà format per un armari metàl·lic per a muntatge superficial amb porta frontal per a 
facilitar l'accés a qualsevol punt. Tots els elements que composen el conjunt s’instal·laran 

transparent i fixades al quadre. La 

Al quadre de distribució general s’emplaçaran els interruptors automàtics de protecció 
responents a cada circuit que 

alimenta el quadre. Aquests interruptors portaran retolat el circuit o zona que protegeixen. 

CIRCUITS QUE ALIMENTA EL QUADRE DE DISTRIBUCIÓ GENE RAL 
Des del quadre de distribució general s'estendran línies independents segons 

 3x70 + 35 + T 
3x16 + 13 + T 
3x50 + 25 + T 
3x50 + 25 + T 
3x35 + 16 + T 
3x25 + 16 + T 

conjunts de; 

diferents segons 
el transformador es troba dins de les instalacions del club a 100 

L'estesa serà superficial, utilitzant tubs o safata perforada de PVC en muntatge 
superficial i conductors de coure amb aïllament polietilè reticulat i coberta de PVC, de 

31 llumeneres fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat  

21 llumeneres fluorescents estanques 2x58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

e 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

res fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 



 
 
Universitat de Girona. 
Escola Politècnica Superior  
 
ENLLUMENAT PASSADÍS HOMES
3 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
15 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada
ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT VESTUARI HOMES
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 
4 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT SALES 1 I 2 
18 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT SALES 3 I 4 
25 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT PASSADÍS SALES
8 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w,
ENLLUMENAT SALA CALDERES
3 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial
 
PLANTA BAIXA 
ENLLUMENAT VESTÍBUL 1 
16 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
11 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada
ENLLUMENAT VESTÍBUL 2 
14 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT VESTÍBUL  3 
15 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i 
ENLLUMENAT PISCINA 1 
20 projectors PHR-400/D amb làmpada de vapor de mercuri de 400w i muntatge superficial
ENLLUMENAT PISCINA 2 
20 projectors PHR-400/D amb làmpada de vapor de mercuri de 400w i muntatge superficial
ENLLUMENAT SPAS 
26 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada
ENLLUMENAT ACCÉS 
14 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
8 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada
ENLLUMENAT ADMINISTRACIÓ
31 llumeneres fluorescents estanques
2 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT SERVEIS PÚBLICS
9 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada
ENLLUMENAT PASSADÍS DONES
20 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT PASSADÍS HOMES
28 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superfi
3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT VESTUARI DONES
8 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT VESTUARI HOMES
8 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT VESTUARI MINUSVÀLIDS
4 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
2 llumeneres fluorescents estanques de 18w, 
ENLLUMENAT VESTUARI MONITORS
8 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
1 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
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OMES 
estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

15 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada 
OMES 1 

2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
OMES 2 

2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
OMES 3 

4 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ALES 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ALDERES 

3 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
11 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

400/D amb làmpada de vapor de mercuri de 400w i muntatge superficial

400/D amb làmpada de vapor de mercuri de 400w i muntatge superficial

llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
8 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada 

DMINISTRACIÓ 
llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

2 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ÚBLICS 

9 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada 
ONES 

fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

OMES 
28 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

ONES 
llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

OMES 
llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

INUSVÀLIDS 
llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

2 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ONITORS 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
1 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

4 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

amb difusor de lames i muntatge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

muntatge encastat 

400/D amb làmpada de vapor de mercuri de 400w i muntatge superficial 

400/D amb làmpada de vapor de mercuri de 400w i muntatge superficial 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 
2 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 
2 llumeneres fluorescents estanques de 58w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

cial i difusor de policarbonat 
3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 
muntatge superficial i difusor de policarbonat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 
1 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 
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ENLLUMENAT ASCENSOR 
1 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
 
PLANTA PRIMERA 
ENLLUMENAT VESTÍBUL PB 
9 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT GENERAL 1  
7 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT GENERAL 2 
6 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT SERVEIS 
6 llumeneres tipus downlight 1x26w, 
ENLLUMENAT VESTUARI DONES
9 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT VESTUARI HOMES
7 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
ENLLUMENAT GIMNÀS 1 
35 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i munt
ENLLUMENAT GIMNÀS 2 
35 llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
ENLLUMENAT ASCENSOR 
2 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat
 
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
Els aparells que s'han previst instal·lar son autònoms, tindran la seva pròpia bateria 
incorporada i estaran sempre connectats a la xarxa de subministrament normal, per 
tant estaran sempre carregats i en disposició d'entrar en servei en el moment que falli 
subministrament normal. Els aparells estaran distribuïts per la planta 
conjunt de plànols. Els aparells a instal·lar son tipus fluorescència 
dues hores d'autonomia. 
 
La instal·lació disposa de un grup electrogen que permet la encesa d’unes línies de 
seguretat que il·luminen els recorreguts d’evacuació, aquest grup te una encesa 
automàtica en cas de fallida del subministre normal i una 
aparells destinats a l'enllumenat de senyalització,portaran les indicacions que 
per a facilitar l'orientació del públic i proporcionaran als passos un nivell 
 
INSTAL·LACIÓ DE FORÇA
Es preveu la instal·lació de diversos endolls
llocs a instal·lar son els indicats al conjunt de plànols.
paral·lelament als d’enllumenat, utilitzant material 
seccions de conductors per aquestos circuits estaran indicats als fulls annexes.
 
QUADRES SECUNDARIS 
La instal·lació es distribuirà en diversos quadres secundaris formats per un armari 
metàl·lic de distribució de doble aïllament, de material auto exting
tanca amb pany i clau. 
 
La situació dels diferents quadres es la indicada als plànols.
Els diferents circuits que parteixen d'aquets quadres secundaris son els indicats als 
esquemes unifilars dels plànols i tots els elements de protecció 
portaran retolada la zona o aparell que protegeixen.
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1 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

 
llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

6 llumeneres tipus downlight 1x26w, encastada 
ONES 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat
3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

OMES 
orescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat

2 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat

D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
Els aparells que s'han previst instal·lar son autònoms, tindran la seva pròpia bateria 
incorporada i estaran sempre connectats a la xarxa de subministrament normal, per 
tant estaran sempre carregats i en disposició d'entrar en servei en el moment que falli 

Els aparells estaran distribuïts per la planta 
Els aparells a instal·lar son tipus fluorescència de 

La instal·lació disposa de un grup electrogen que permet la encesa d’unes línies de 
seguretat que il·luminen els recorreguts d’evacuació, aquest grup te una encesa 
automàtica en cas de fallida del subministre normal i una autonomia d’una hora. 
aparells destinats a l'enllumenat de senyalització,portaran les indicacions que 
per a facilitar l'orientació del públic i proporcionaran als passos un nivell mínim d'1 lux.

INSTAL·LACIÓ DE FORÇA  
ó de diversos endolls de 16 A. bipolars amb terra i tapa. Els 

llocs a instal·lar son els indicats al conjunt de plànols. Els circuits d'endolls s’instal·laran 
paral·lelament als d’enllumenat, utilitzant material de característiques similars. Els pies i 
seccions de conductors per aquestos circuits estaran indicats als fulls annexes.

 
La instal·lació es distribuirà en diversos quadres secundaris formats per un armari 
metàl·lic de distribució de doble aïllament, de material auto extingible, amb porta i 

La situació dels diferents quadres es la indicada als plànols. 
Els diferents circuits que parteixen d'aquets quadres secundaris son els indicats als 
esquemes unifilars dels plànols i tots els elements de protecció 
portaran retolada la zona o aparell que protegeixen. 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

1 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 
3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

orescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 
3 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

atge encastat 

llumeneres fluorescents estanques de 4x18w, amb difusor de lames i muntatge encastat 

2 llumeneres fluorescents estanques de 18w, muntatge superficial i difusor de policarbonat 

Els aparells que s'han previst instal·lar son autònoms, tindran la seva pròpia bateria 
incorporada i estaran sempre connectats a la xarxa de subministrament normal, per 
tant estaran sempre carregats i en disposició d'entrar en servei en el moment que falli el 

Els aparells estaran distribuïts per la planta a on indiquin el 
de 300 lúmens i 

La instal·lació disposa de un grup electrogen que permet la encesa d’unes línies de 
seguretat que il·luminen els recorreguts d’evacuació, aquest grup te una encesa 

autonomia d’una hora. Els 
aparells destinats a l'enllumenat de senyalització,portaran les indicacions que calguin 

mínim d'1 lux. 

A. bipolars amb terra i tapa. Els 
Els circuits d'endolls s’instal·laran 

de característiques similars. Els pies i 
seccions de conductors per aquestos circuits estaran indicats als fulls annexes. 

La instal·lació es distribuirà en diversos quadres secundaris formats per un armari 
ible, amb porta i 

Els diferents circuits que parteixen d'aquets quadres secundaris son els indicats als 
que comporten, 
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Els fulls de l'annex, donen per a cada circuit la potencia de càlcul a considerar amb els 
coeficients de simultaneïtat; la intensitat de càlcul; la secció a emprar segons el criteri 
de caiguda de tensió màxima 
intensitats màximes marcades pel 
desfavorable. 
 
Les línies es faran amb conductors de coure de V 1000 tipus 0.6/1 Kv RV en muntatg
superficial en safata suspesa dels sostre en el seu recorregut per al passadís i 
circulacions i amb conductors de coure de V 750 amb aïllant PVC entubats en 
muntatge superficial o encastat, segons el lloc, en el seu recorregut a dependències, i 
amb conductors de coure de V 750 amb aïllant de PVC en muntatge superficial en tub 
blindat a sala de bombes, calderes i altres especials.
 
Les seccions dels conductors de les instal·lacions interiors son les que sindiquen a 
continuació per a cada un dels circuits e
 
INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA
Quedaran connectades a terra les masses de tots els elements o aparells de la 
instal·lació que accidentalment poguessin estar sota tensió i representar un risc pels 
usuaris. 
 
Per això es farà per tot l'edifici
Aquesta instal·lació constarà:

a) Presa de terra construïda amb piquetes de ferro amb un bany de coure, de 2.5 
m. de longitud. L'extrem de cada piqueta quedarà connectat a un cable de coure 
nu de 1x50 mm2 mitjançant una grapa adequada que unirà totes les piques. 
Aquest cable protegit a l'interior d'un tub plàstic arribarà al quadre general.

b) Circuit de terra   amb el qual tots els aparells quedaran connectats a terra, 
mitjançant una pala de connexió cargolad

c) Connexions a massa . En els quadres secundaris la línia de terra es rep en un 
born de pressió, des de la qual es derivarà a tots i cadascú dels circuits que 
alimenta el quadre, amb la secció que indiquen els esquemes u
plànols. 

 
A cada circuit el conductor de terra quedarà connectat en el seu terminal corresponent
tant les bases d'endoll com tots els receptors que s'hi alimentin
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Els fulls de l'annex, donen per a cada circuit la potencia de càlcul a considerar amb els 
coeficients de simultaneïtat; la intensitat de càlcul; la secció a emprar segons el criteri 

iguda de tensió màxima admissible, segons el criteri de escalfament amb les 
intensitats màximes marcades pel R.B.T.; la secció escollida amb el criteri de mes 

Les línies es faran amb conductors de coure de V 1000 tipus 0.6/1 Kv RV en muntatg
superficial en safata suspesa dels sostre en el seu recorregut per al passadís i 
circulacions i amb conductors de coure de V 750 amb aïllant PVC entubats en 
muntatge superficial o encastat, segons el lloc, en el seu recorregut a dependències, i 

ctors de coure de V 750 amb aïllant de PVC en muntatge superficial en tub 
blindat a sala de bombes, calderes i altres especials. 

Les seccions dels conductors de les instal·lacions interiors son les que sindiquen a 
continuació per a cada un dels circuits existents: 

INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA  
Quedaran connectades a terra les masses de tots els elements o aparells de la 
instal·lació que accidentalment poguessin estar sota tensió i representar un risc pels 

Per això es farà per tot l'edifici una instal·lació de protecció per connexió a terra. 
Aquesta instal·lació constarà: 

Presa de terra construïda amb piquetes de ferro amb un bany de coure, de 2.5 
m. de longitud. L'extrem de cada piqueta quedarà connectat a un cable de coure 

mitjançant una grapa adequada que unirà totes les piques. 
Aquest cable protegit a l'interior d'un tub plàstic arribarà al quadre general.
Circuit de terra   amb el qual tots els aparells quedaran connectats a terra, 
mitjançant una pala de connexió cargolada al bastidor metàl·lic del aparells.
Connexions a massa . En els quadres secundaris la línia de terra es rep en un 
born de pressió, des de la qual es derivarà a tots i cadascú dels circuits que 
alimenta el quadre, amb la secció que indiquen els esquemes unifilars dels 

A cada circuit el conductor de terra quedarà connectat en el seu terminal corresponent
tant les bases d'endoll com tots els receptors que s'hi alimentin. 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Els fulls de l'annex, donen per a cada circuit la potencia de càlcul a considerar amb els 
coeficients de simultaneïtat; la intensitat de càlcul; la secció a emprar segons el criteri 

admissible, segons el criteri de escalfament amb les 
R.B.T.; la secció escollida amb el criteri de mes 

Les línies es faran amb conductors de coure de V 1000 tipus 0.6/1 Kv RV en muntatge 
superficial en safata suspesa dels sostre en el seu recorregut per al passadís i 
circulacions i amb conductors de coure de V 750 amb aïllant PVC entubats en 
muntatge superficial o encastat, segons el lloc, en el seu recorregut a dependències, i 

ctors de coure de V 750 amb aïllant de PVC en muntatge superficial en tub 

Les seccions dels conductors de les instal·lacions interiors son les que sindiquen a 

Quedaran connectades a terra les masses de tots els elements o aparells de la 
instal·lació que accidentalment poguessin estar sota tensió i representar un risc pels 

una instal·lació de protecció per connexió a terra. 

Presa de terra construïda amb piquetes de ferro amb un bany de coure, de 2.5 
m. de longitud. L'extrem de cada piqueta quedarà connectat a un cable de coure 

mitjançant una grapa adequada que unirà totes les piques. 
Aquest cable protegit a l'interior d'un tub plàstic arribarà al quadre general. 
Circuit de terra   amb el qual tots els aparells quedaran connectats a terra, 

a al bastidor metàl·lic del aparells. 
Connexions a massa . En els quadres secundaris la línia de terra es rep en un 
born de pressió, des de la qual es derivarà a tots i cadascú dels circuits que 

nifilars dels 

A cada circuit el conductor de terra quedarà connectat en el seu terminal corresponent 
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CÀLCULS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
 
QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

Circuit Codi  

30mA 40A QS1 

30mA 40A QS2 

30mA 40A QS3 

30mA 40A QS4 

30mA 40A QS5 

30mA 40A QS6 

30mA 40A QS7 

30mA 40A QS8 

30mA 40A QS9 

30mA 40A QS10 

30mA 40A QS11 

30mA 40A QS12 

30mA 40A QS13 

30mA 40A QGD QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ

* El quadre general de 
conductors 120 mm
per que en cas de fallida o averia en alguna de les línies el club no es quedi sense 
alimentació elèctrica. I p
de una doble línia de connexió a la xarxa elèctrica.

Derivació  Potència
Quadre 

QS1 50000

QS2 64000

QS3 40000

QS4 16000

QS5 25200

QS6 25200

QS7 115200

QS7 1 39000

QS7 2 39000

QS7 3 50000

QS8 64000

QS9 16000

QS10 25200

QS11 32000

QS12 16000

QS13 16000

QGD 379680
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DE LA INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA  

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ  
Descripció kW A PIA

PLANTA SOTERRANI 29 125 125

PLANTA BAIXA 37,14 161 160

PLANTA PRIMERA 20,4 89 100

GRUP DE PRESSIÓ 9 38 40

PISCINA GRAN 12 51 63

SALA DE CALDERES 11 46 63

DESHUMECTADORA 115 501 - 

BAR - CAFETERIA ESTIMACIÓ 160

ASCENSOR 8 33 40

RESIDUALS 12 53 63

SPAS 20 87 80

PISCINA PETITA 7 29 40

MANTENIMENT 9 39 40

QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ 245 611 630
 

El quadre general de distribució esta alimentat per; 3 conductors 240
mm pel neutre, com aquest venen dos grups des del transformador, 

per que en cas de fallida o averia en alguna de les línies el club no es quedi sense 
alimentació elèctrica. I per complir la normativa que exigeix que la instal·lació disposi 
de una doble línia de connexió a la xarxa elèctrica. 

 
Potència  Tensió  Long.  Secció  Fase Neutre

(W) (V) (m) (mm²) (mm²) (mm²)

50000 400 25 24 25 16 

64000 400 25 31 35 16 

40000 400 25 19 25 16 

16000 400 75 23 25 16 

25200 400 75 37 50 25 

25200 400 75 37 50 25 

115200 400 25 56 70 35 

39000 400 25 19 25 16 

39000 400 25 19 25 16 

50000 400 75 72 95 50 

64000 400 50 62 70 35 

16000 400 50 15 16 16 

25200 400 75 37 50 25 

32000 400 75 46 50 25 

16000 400 100 31 35 16 

16000 400 75 23 25 16 

379680 400 100 734 3 x 240 3 x 120
 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

PIA Secció 

125 3 x 25 + 16 

160 3 x 35 + 16 

100 3 x 25 + 16 

40 3 x 25 + 16 

63 3 x 50 + 25 

63 3 x 50 + 25 

 3 x 70 + 35 

160 3 x 70 + 35 

40 3 x 16 + 16 

63 3 x 50 + 25 

80 3 x 50 + 25 

40 3 x 35 + 16 

40 3 x 25 + 16 

630 * 

distribució esta alimentat per; 3 conductors 240 mm per fase i 3 
pel neutre, com aquest venen dos grups des del transformador, 

per que en cas de fallida o averia en alguna de les línies el club no es quedi sense 
er complir la normativa que exigeix que la instal·lació disposi 

Neutre  
(mm²)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 120 
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Q.S. 1 PLANTA SOTERRANI

Circuit Codi  

30mA 40A 

EMS EMERGÈNCIES SOTERRANI

ES ENLLUMENAT GENERAL SOTERRANI

ES1 ENLLUMENAT SALES SOTERRANI

ES2 ENLLUMENAT SOTERRANI 2

30mA 40A 

EM1 EMERGÈNCIES VESTUARIS DONES

D1 ENLLUMENAT PASADIS DONES

D2 ENLLUMENAT VESTUARI DONES 1

D3 ENLLUMENAT VESTUARI DONES 2

D4 ENLLUMENAT VESTUARI DONES 3

30mA 40A 

EM2 EMERGÈNCIES VESTUARIS HOMES

H1 ENLLUMENAT PASSADÍS HOMES

H2 ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 1

H3 ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 2

H4 ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 3

30mA 40A 

EM3 

S1 

S2 

S3 ENLLUMENAT PASSADÍS SALES
30mA 40A EX1 

30mA 40A 
EN1 ENDOLLS VESTUARIS DONES

EN2 ENDOLLS 
30mA 40A EN3 
30mA 40A ENS 

30mA 40A 
EXTRACCIÓ SERVEIS I VESTUARIS

CLIMATITZADOR VESTUARIS

30mA 40A 
CLIMATITZADOR POLIVALENT 1 I 2

CLIMATITZADOR POLIVALENT 3

CLIMATITZADOR POLIVALENT 4

 
TOTAL 
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PLANTA SOTERRANI  
Descripció W A  PIA

EMERGÈNCIES SOTERRANI 800 3 10

ENLLUMENAT GENERAL SOTERRANI 3600 16 20

ENLLUMENAT SALES SOTERRANI 4000 17 20

ENLLUMENAT SOTERRANI 2 2500 11 20

EMERGÈNCIES VESTUARIS DONES 300 1 10

ENLLUMENAT PASADIS DONES 500 2 10

ENLLUMENAT VESTUARI DONES 1 200 1 10

ENLLUMENAT VESTUARI DONES 2 200 1 10

ENLLUMENAT VESTUARI DONES 3 200 1 10

EMERGÈNCIES VESTUARIS HOMES 400 2 10

ENLLUMENAT PASSADÍS HOMES 600 3 10

ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 1 200 1 10

ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 2 200 1 10

ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 3 300 1 10

EMERGÈNCIES SALES 200 1 10

ENLLUMENAT SALES 1/2 1300 6 10

ENLLUMENAT SALES 3/4 1800 8 10

ENLLUMENAT PASSADÍS SALES 800 3 10

EIXUGAMANS VESTUARIS 4000 17 20

ENDOLLS VESTUARIS DONES 3500 15 15

ENDOLLS VESTUARIS HOMES 3500 15 15

ENDOLLS SALES 5700 25 25

ENDOLLS SOTERRANI 5100 22 25

EXTRACCIÓ SERVEIS I VESTUARIS 3000 13 15

CLIMATITZADOR VESTUARIS 2000 9 10

CLIMATITZADOR POLIVALENT 1 I 2 1000 4 10

CLIMATITZADOR POLIVALENT 3 1200 5 10

CLIMATITZADOR POLIVALENT 4 1000 4 10

Q.S. PLANTA SOTERRANI 29 kW 
 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

PIA Secció 

10 2 x 1,5 

20 2 x 4 

20 2 x 4 

20 2 x 4 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

20 2 x 4 

15 2 x 2,5 

15 2 x 2,5 

25 2 x 6 

25 2 x 6 

15 4 x 2,5 

10 4 x 1,5 

10 4 x 1,5 

10 4 x 1,5 

10 4 x 1,5 

125 A 
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Q.S. 2 PLANTA BAIXA 

Circuit Codi  

30mA 40A 

EMV 

V1 

V2 

V3 

30mA 40A 

EMP 

P1 

P2 

P3 

30mA 40A 

EM4 EMERGÈNCIES ADMINISTRACIÓ

A1 

A2 ENLLUMENAT ADMINISTRACIÓ

A3 ENLLUMENAT SERVEIS PÚBLICS

30mA 40A 

EM5 EMERGÈNCIES VESTUARIS 1

D5 ENLLUMENAT PASSADÍS DONES

H5 ENLLUMENAT PASSADÍS HOMES

D6 ENLLUMENAT VESTUARI DONES

H6 ENLLUMENAT VESTUARI HOMES

30mA 40A 
EM6 EMERGÈNCIES VESTUARIS 2

C1 ENLLUMENAT VESTUARI MINUSVÀLIDS

C2 ENLLUMENAT VESTUARI MONITORS
30mA 40A EX2 
30mA 40A EN4 
30mA 40A EN5 ENDOLLS VESTUARI MONITORS

30mA 40A 
EN6 ENDOLLS VESTUARI DONES

EN7 ENDOLLS VESTUARI HOMES
30mA 40A EQUIPS CONTROL INSTAL·LACIONS

30mA 40A 
CLIMATITZADOR VESTÍBUL

CLIMATITZADOR ADMINISTRACIÓ

CLIMATITZADOR VESTIDOR
30mA 40A 

 
TOTAL 
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Descripció W A  

EMERGÈNCIES VESTÍBUL 400 2 

ENLLUMENAT VESTÍBUL 1 1500 7 

ENLLUMENAT VESTÍBUL 2 1100 5 

ENLLUMENAT VESTÍBUL  3 1100 5 

EMERGÈNCIES PISCINA 400 2 

ENLLUMENAT PISCINA 1 8000 35 

ENLLUMENAT PISCINA 2 8000 35 

ENLLUMENAT SPAS 600 3 

EMERGÈNCIES ADMINISTRACIÓ 600 3 

ENLLUMENAT ACCÉS 1300 6 

ENLLUMENAT ADMINISTRACIÓ 2400 10 

ENLLUMENAT SERVEIS PÚBLICS 300 1 

EMERGÈNCIES VESTUARIS 1 400 2 

ENLLUMENAT PASSADÍS DONES 700 3 

ENLLUMENAT PASSADÍS HOMES 1000 4 

ENLLUMENAT VESTUARI DONES 600 3 

ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 600 3 

EMERGÈNCIES VESTUARIS 2 400 2 

ENLLUMENAT VESTUARI MINUSVÀLIDS 500 2 

ENLLUMENAT VESTUARI MONITORS 700 3 

EIXUGAMANS VESTUARIS 4000 17 

ENDOLLS ADMINISTRACIÓ 5700 25 

ENDOLLS VESTUARI MONITORS 3500 15 

ENDOLLS VESTUARI DONES 3500 15 

ENDOLLS VESTUARI HOMES 3500 15 

EQUIPS CONTROL INSTAL·LACIONS 2000 9 

CLIMATITZADOR VESTÍBUL 4000 17 

CLIMATITZADOR ADMINISTRACIÓ 1100 5 

CLIMATITZADOR VESTIDOR 2000 9 

EXTRACCIÓ SERVEIS 2000 9 

Q.S. PLANTA BAIXA 37 kW 
 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

PIA Secció 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

40 2 x 6 

40 2 x 6 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

15 2 x 2,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

20 2 x 4 

25 2 x 6 

15 2 x 2,5 

15 2 x 2,5 

15 2 x 2,5 

10 2 x 1,5 

20 4 x 4 

10 4 x 1,5 

10 4 x 1,5 

10 4 x 1,5 

161 A 
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Q.S. 3 PLANTA PRIMERA

Circuit Codi  

30mA 40A 

EM7 

E1 ENLLUMENAT VESTÍBUL PB

E2 

E3 

30mA 40A 

EM8 EMERGÈNCIES VESTUARIS I SERVEIS

B1 

D7 ENLLUMENAT VESTUARI DONES

H7 ENLLUMENAT VESTUARI HOMES

30mA 40A 
EM9 

G1 

G2 

30mA 40A 
EX3 

EX4 
30mA 40A EN8 ENDOLLS VESTUARIS I SERVEIS
30mA 40A EN9 
30mA 40A 

30mA 40A 
CLIMATITZADOR VESTIDORS

TOTAL 

Q.S. 4 GRUP DE PRESSIÓ
Circuit Codi  

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A EQUIP TRACTAMENT AIGUA

TOTAL 

Q.S. 5 PISCINA GRAN 
Circuit Codi

30mA 40A 

30mA 40A 

TOTAL 
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PLANTA PRIMERA  
Descripció W A  PIA

EMERGÈNCIES ACCÉS 100 0 

ENLLUMENAT VESTÍBUL PB 700 3 

ENLLUMENAT GENERAL 1 600 3 

ENLLUMENAT GENERAL 2 500 2 

EMERGÈNCIES VESTUARIS I SERVEIS 200 1 

ENLLUMENAT SERVEIS 200 1 

ENLLUMENAT VESTUARI DONES 900 4 

ENLLUMENAT VESTUARI HOMES 700 3 

EMERGÈNCIES GIMNÀS 300 1 

ENLLUMENAT GIMNÀS 1 2200 10 

ENLLUMENAT GIMNÀS 2 2200 10 

EIXUGAMANS SERVEIS 4000 17 

EIXUGAMANS VESTUARIS 4000 17 

ENDOLLS VESTUARIS I SERVEIS 3500 15 

ENDOLLS GIMNÀS 5400 23 

SOLÀRIUM 3500 15 

CLIMATITZADORS GIMNÀS 4000 17 

CLIMATITZADOR VESTIDORS 1000 4 

Q.S. PLANTA PRIMERA 20 kW 
 

GRUP DE PRESSIÓ 
Descripció W A  PIA S

EQUIP BOMBES 5000 22 25 4

EQUIP BOMBES CPI 2500 11 15 4

EQUIP CLORACIÓ 3500 15 15 2

EQUIP TRACTAMENT AIGUA 3500 15 15 2

Q.S. GRUP DE PRESSIO 9 kW 38 A
 

Codi  Descripció W A  PIA Secció

BOMBA FILTRACIÓ Nº1 5500 24 25 4 x

BOMBA FILTRACIÓ Nº2 5500 24 25 4 x

BOMBA FILTRACIÓ Nº3 5500 24 25 4 x

EQUIP CLORACIÓ 3000 13 15 1 x

Q.S. PISCINA GRAN 12 kW 51 A
 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

PIA Secció 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

15 2 x 2,5 

15 2 x 2,5 

20 2 x 4 

20 2 x 4 

15 2 x 2,5 

25 2 x 6 

15 2 x 2,5 

20 4 x 4 

10 4 x 1,5 

89 A 

Secció 

4 x 6 

4 x 2,5 

2 x 2,5 

2 x 2,5 

38 A 

ecció  

x 6 

x 6 

x 6 

x 2,5 

51 A 
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Q.S. 6 SALA DE CALDERES

Circuit Codi  

30mA 40A 
EMC 

EC 

ENC 
30mA 40A BOMBA BATERIA DESHUMECTADORA
30mA 40A BOMBA BESCANVIADOR 
30mA 40A BOMBA BESCANVIADOR 8x16
30mA 40A BOMBA BESCANVIADOR SPA
30mA 40A 

30mA 40A 

BOMBA ACS
30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

TOTAL 

Q.S. 7 AMBIENT 
Circuit Codi  

30mA 40A PLANTA 
30mA 40A PLANTA 
30mA 40A PLANTA DESHUMECTADORA

TOTAL 

Q.S. 9  ASCENSOR 
Circuit Codi  

30mA 40A 
EMA EMERGÈNCIES ASCENSOR

EA 
30mA 40A 

TOTAL 

Q.S. 10 RESIDUALS 
Circuit Codi  

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

TOTAL 
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SALA DE CALDERES  
Descripció W A  PIA

EMERGÈNCIES CALDERES 100 0 10

ENLLUMENAT CALDERES 400 2 10

ENDOLLS  CALDERES 3500 15 15

BOMBA BATERIA DESHUMECTADORA 1000 4 10

BOMBA BESCANVIADOR 25x16 1000 4 10

BOMBA BESCANVIADOR 8x16 1000 4 10

BOMBA BESCANVIADOR SPA 1000 4 10

BOMBA CLIMATITZADORS 2000 9 10

BOMBA ACS - PRIMARI 1000 4 10

BOMBA ACS - SECUNDARI 2000 9 10

BOMBA ACS - RECIRCULACIÓ 1000 4 10

CALDERES 500 2 10

CALDERA Nº1 1000 4 10

CALDERA Nº2 1000 4 10

CALDERA Nº3 1000 4 10

Q.S. SALA DE CALDERES 11 kW 
 

Descripció W A PIA  

PLANTA REFREDADORA Nº1 39000 170 170 

PLANTA REFREDADORA Nº2 39000 170 170 

PLANTA DESHUMECTADORA 50000 217 250 

Q.S. AMBIENT 115 kW 501 A
 

Descripció W A  PIA S

EMERGÈNCIES ASCENSOR 200 1 10 2

ENLLUMENAT ASCENSOR 200 1 10 2

MOTOR ASCENSOR 8000 35 40 4

Q.S. ASCENSOR 8 kW 33 A
 

Descripció W A  PIA S

BOMBA RESIDUAL Nº1 3500 15 15 4 

BOMBA RESIDUAL Nº2 3500 15 15 4 

VENTILACIÓ 3000 13 15 2 

BOMBES CIRCULADORES 3500 15 15 2 

Q.S. RESIDUALS 12 kW 53 A
 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

PIA Secció 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

15 2 x 2,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

10 2 x 1,5 

46 A 

 Secció  

 4 x 25 

 4 x 25 

 4 x 95 

501 A 

Secció 

2 x 1,5 

2 x 1,5 

4 x 10 

33 A 

Secció 

x 2,5 

x 2,5 

x 2,5 

x 2,5 

53 A 
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Q.S. 11 SPAS 

Circuit Codi
30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

30mA 40A 

TOTAL 
Q.S. 12 PISCINA PETITA 

Circuit Codi

30mA 40A 

30mA 40A 

TOTAL 

Q.S. 13 MANTENIMENT 
Circuit Codi  

30mA 40A 
ENDOLLS MONOFÀSICS GRUP 1

ENDOLLS MONOFÀSICS GRUP 2

30mA 40A 
ENDOLLS MONOFÀSICS GRUP 3

ENDOLLS MONOFÀSICS GRUP 4

30mA 40A 
ENDOLLS TRIFÀSICS GRUP 1

ENDOLLS TRIFÀSICS GRUP 2

TOTAL 
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Codi  Descripció W A  PIA Secció

BOMBA FILTRACIÓ 2200 10 10 4 x 1,5

BOMBA AGUA Nº1 1500 7 10 4 x 1,5

BOMBA AGUA Nº2 1500 7 10 4 x 1,5

BOMBA AGUA Nº3 1500 7 10 4 x 1,5

BOMBA AGUA Nº4 1500 7 10 4 x 1,5

BOMBA AIRE Nº1 1500 7 10 4 x 1,5

BOMBA AIRE Nº2 1500 7 10 4 x 1,5

BOMBA AIRE Nº3 1500 7 10 4 x 1,5

BOMBA AIRE Nº4 1500 7 10 4 x 1,5

EQUIP CLORACIÓ 3000 13 15 2 x 2,5

SAUNA Nº1 4000 17 20 4 x 

SAUNA Nº2 4000 17 20 4 x 

VAPOR Nº1 4000 17 20 4 x 

VAPOR Nº2 4000 17 20 4 x 

Q.S. SPAS 20 kW 87 A 
 

Codi  Descripció W A  PIA Secció

BOMBA FILTRACIÓ Nº1 4000 17 20 4 x

BOMBA FILTRACIÓ Nº2 4000 17 20 4 x

EQUIP CLORACIÓ 3000 13 15 2 x

Q.S. PISCINA PETITA 7 kW 29 A
 

Descripció W A  PIA 

ENDOLLS MONOFÀSICS GRUP 1 2500 11 15 

ENDOLLS MONOFÀSICS GRUP 2 2500 11 15 

ENDOLLS MONOFÀSICS GRUP 3 2500 11 15 

ENDOLLS MONOFÀSICS GRUP 4 2500 11 15 

ENDOLLS TRIFÀSICS GRUP 1 2500 11 15 

ENDOLLS TRIFÀSICS GRUP 2 2500 11 15 

Q.S. MANTENIMENT 9 kW 
 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

ecció  

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2,5 

4 

4 

4 

4 

ecció  

x 4 

x 4 

x 2,5 

29 A 

 Secció 

 2 x 2,5 

 2 x 2,5 

 2 x 2,5 

 2 x 2,5 

 4 x 2,5 

 4 x 2,5 

39 A 
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ESQUEMA UNIFILAR DE 
 
QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
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ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA  

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ  

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 



 
 
Universitat de Girona. 
Escola Politècnica Superior  
 
 
Q.S. 1 PLANTA SOTERRANI
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PLANTA SOTERRANI  

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 
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  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 
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Q.S. 2 PLANTA BAIXA 
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  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 
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Q.S. 3 PLANTA PRIMERA 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 
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Q.S. 4 GRUP DE PRESSIÓ

 
Q.S. 5 PISCINA GRAN 
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GRUP DE PRESSIÓ 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 
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Q.S. 6 SALA DE CALDERES
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SALA DE CALDERES  

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 
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Q.S. 7 AMBIENT 

 
Q.S. 9  ASCENSOR 

 
Q.S. 10 RESIDUALS 
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Q.S. 11 SPAS 
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  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 
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Q.S. 12 PISCINA PETITA 

 
Q.S. 13 MANTENIMENT 
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ D
Aquest estudi correspon a les instal·lacions de subministrament d'aigua potable i 
aigua calenta sanitària de les instal·lacions del Reus Deportiu.
 
L'edifici disposa d’un pou, i la instal·lació s'alimenta a través d'un grup de pressió, 
cosa que fa necessari disposar d'un dipòsit per a
L’aigua del pou es tractada per fer
 
Tota la instal·lació d'alimen
en muntatge encastat, rascada i pintada posteriorment, els muntants i distribució en 
plantes es realitzarà en coure dur o recuit segons es tracti de muntatge superficial o 
encastat. Les baixades a dutxes es realitzaran en acer inoxidable.
 
Totes les conduccions aniran aïllades amb escuma elastomèrica amb els gruixos 
assenyalats als fulls de càlcul i d'acord amb el Reglament de Climatització, Calefacció 
i ACS. 
 
La distribució està prevista en
línia per aigua calenta sanitària amb recirculació, una 
piscines. 
 
PRESSIONS D'UTILITZACIÓ
El subministrament es farà mitjançant grup de pressió, amb 
3 Kg/cm2 de mínima, i 5 Kg/cm
 
Aquestes pressions garanteixen la 
l'edifici (15 m) la qual cosa vol dir 
es a dir l’equivalent als 3 Kg/cm
15 metres per sota de la mínima 
inferiors als 5 Kg/cm2 assenyalats
 
DETERMINACIÓ DEL CABAL D'AIGUA NECESSARI
Els cabals considerats en el càlcul són 
 

Lavabo 0.1 I/s
Aixeta 0.1 l/s
Dutxa 0.2 l/s
Fluxor Urinari 0.6 l/s
Fluxor Wàter 1.5 l/s
 

Per a la determinació del cabal mig instantani apliquem 

 
on  Qmes el cabal mig instantani,

Qt es la suma dels cabals instal·lats
k es el coeficient de simultaneïtat.

 
Cosa que dona uns cabals totals de:

Aigua freda  
Fluxors   
Aigua calenta sanitària     
Piscines  
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ D ’AIGUA  
Aquest estudi correspon a les instal·lacions de subministrament d'aigua potable i 
aigua calenta sanitària de les instal·lacions del Reus Deportiu. 

L'edifici disposa d’un pou, i la instal·lació s'alimenta a través d'un grup de pressió, 
cosa que fa necessari disposar d'un dipòsit per acumular l'aigua per a consum. 
L’aigua del pou es tractada per fer-la apta per al consum. 

Tota la instal·lació d'alimentació i sala de màquines és realitzarà en acer galvanitzat, 
en muntatge encastat, rascada i pintada posteriorment, els muntants i distribució en 
plantes es realitzarà en coure dur o recuit segons es tracti de muntatge superficial o 

dutxes es realitzaran en acer inoxidable. 

Totes les conduccions aniran aïllades amb escuma elastomèrica amb els gruixos 
assenyalats als fulls de càlcul i d'acord amb el Reglament de Climatització, Calefacció 

La distribució està prevista en quatre línies independents, una per aigua freda, una 
línia per aigua calenta sanitària amb recirculació, una per fluxors i una altra per 

PRESSIONS D'UTILITZACIÓ  
El subministrament es farà mitjançant grup de pressió, amb unes pressions de servei de 

de mínima, i 5 Kg/cm2 de màxima. 

garanteixen la pressió mínima (15 m.c.d.a) a l'alçada
la qual cosa vol dir 15 metres d'alçada més 15 m.c.d.a igual a 

3 Kg/cm2 assenyalats; i una pressió màxima de 30 
sota de la mínima cosa que suposa 45 m.c.d.a., equivalent a 4,

assenyalats. 

DETERMINACIÓ DEL CABAL D'AIGUA NECESSARI  
Els cabals considerats en el càlcul són els seguents: 

0.1 I/s ½ Pulgada   13 mm 
0.1 l/s ½ Pulgada  13 mm 
0.2 l/s ¾ Pulgada  19 mm 
0.6 l/s 1 Pulgada  25 mm 
1.5 l/s 1 ½ Pulgada  38 mm 

Per a la determinació del cabal mig instantani apliquem l'expressió: 
�� � � � �� 

es el cabal mig instantani, 
suma dels cabals instal·lats 

de simultaneïtat. 
� � 1 √	 
 1⁄  

Cosa que dona uns cabals totals de: 
  18,8 I/s    120 punts 
  47,4 I/s      34 punts 

Aigua calenta sanitària       13,6 I/s     68 punts 
       13,5 I/s     18 punts 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Aquest estudi correspon a les instal·lacions de subministrament d'aigua potable i 

L'edifici disposa d’un pou, i la instal·lació s'alimenta a través d'un grup de pressió, 
'aigua per a consum. 

tació i sala de màquines és realitzarà en acer galvanitzat, 
en muntatge encastat, rascada i pintada posteriorment, els muntants i distribució en 
plantes es realitzarà en coure dur o recuit segons es tracti de muntatge superficial o 

Totes les conduccions aniran aïllades amb escuma elastomèrica amb els gruixos 
assenyalats als fulls de càlcul i d'acord amb el Reglament de Climatització, Calefacció 

línies independents, una per aigua freda, una 
per fluxors i una altra per 

unes pressions de servei de 

l'alçada màxima de 
igual a 30 m.c.d.a 

assenyalats; i una pressió màxima de 30 m.c.d.a mes 
equivalent a 4,5 Kg/cm2 
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Aplicant els coeficients de simultaneïtat indicats i tal com ens indiquen els fulls de 
càlcul de l'annex els cabals instantanis seran:
 
Aigua freda 
Fluxors 
Aigua calenta sanitària 
Piscines 
 
DETERMINACIÓ DELS DIÀMETRES DE LES CANONADES A EMPR AR
Per al càlcul de les canonades de la xarxa interior de distribució s'ha emprat el mètode 
les pèrdues de càrrega, comprovant, i modificant si fos el cas, que amb el diàmetre 
calculat, la velocitat de circulació de l'aigua en la canonada no superi els 2 m/s, màxim 
recomanable en aquest tipus d'instal·lacions
 
S'ha considerat com a pressió 
instal·lació d'aigua la de 10 metres de columna d'aigua, essent aquesta la mínima 
pressió recomanada per al funcionament de la descàrrega de wàters i urinaris.
 
Les pèrdues màximes en la instal·lació seran 

 
on  H serà l'alçada geomètrica del muntant 
 
Aquestes pèrdues màximes admissibles donen unes pèrdues per metre de:

on  el coeficient 1.1 és una aproximació a la longitud 
totes les pèrdues singulars produïdes a la instal·lació.

 
Amb aquestes pèrdues mà
emprar en la instal·lació segons la fórmula de Flamant

� � 4 � 0,00023
on  d és el diàmetre en metres

Q és el cabal en m3

J és la pèrdua de càrrega en mcda/m 
0.00023 és el coeficient de fregament per a tubs de coure

 
Un cop determinat el diàmetre mínim teòric, es determina el corresponent diàmetre 
comercial per tubs de coure, i es comprova que la velocitat 
canonada no superi els 2 m/s recomanable en aquest tipus 
 
Tots aquests càlculs estan recollits en els fulls de 
per tram en litres per segon, la velocitat, la longitud, el diàmetre de càlcul i el diàmetre 
comercial corresponent, la pèrdua de càrrega resultant amb el diàmetre escollit
 
Canonades 
La instal·lació és farà en muntatge superficial. En el pas a través de 
la subjecció no ha d'ésser rígida, per això es farà el forat entre 5 i 10 mm mes gran 
que el diàmetre de la canonada i es protegirà amb maniguets protectors que 
sobresortiran 3 cm. Els punts de fixació i de suport permetran la lliure d
canonades, s’instal·laran entre 1 i 3 m entre ells.
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Aplicant els coeficients de simultaneïtat indicats i tal com ens indiquen els fulls de 
càlcul de l'annex els cabals instantanis seran: 

  5,64 l/sg 
  14,22 l/sg 

   4,08 l/sg 
    4.05 l/sg 

DETERMINACIÓ DELS DIÀMETRES DE LES CANONADES A EMPR AR
càlcul de les canonades de la xarxa interior de distribució s'ha emprat el mètode 

les pèrdues de càrrega, comprovant, i modificant si fos el cas, que amb el diàmetre 
calculat, la velocitat de circulació de l'aigua en la canonada no superi els 2 m/s, màxim 
recomanable en aquest tipus d'instal·lacions. 

S'ha considerat com a pressió residual mínima en el punt més desfavora
de 10 metres de columna d'aigua, essent aquesta la mínima 

al funcionament de la descàrrega de wàters i urinaris.

Les pèrdues màximes en la instal·lació seran llavors a cada muntant: 
� � 30 
 10 
 � � ���� 

H serà l'alçada geomètrica del muntant en metres. 

Aquestes pèrdues màximes admissibles donen unes pèrdues per metre de:

� �
�

1,1
� � � ����/� 

el coeficient 1.1 és una aproximació a la longitud equivalent corresponent a 
totes les pèrdues singulars produïdes a la instal·lació. 

Amb aquestes pèrdues màximes admissibles per metre, he calculat tots els diàmetres 
emprar en la instal·lació segons la fórmula de Flamant 

00023 � �4 �⁄ ��.!" � ��.!" �#.!"⁄  
d és el diàmetre en metres 

3/s 
J és la pèrdua de càrrega en mcda/m  

és el coeficient de fregament per a tubs de coure 

Un cop determinat el diàmetre mínim teòric, es determina el corresponent diàmetre 
comercial per tubs de coure, i es comprova que la velocitat de circulació de l'aigua a la 
canonada no superi els 2 m/s recomanable en aquest tipus d'instal·lació.

Tots aquests càlculs estan recollits en els fulls de càlcul, on es dona el cabal instantani 
per tram en litres per segon, la velocitat, la longitud, el diàmetre de càlcul i el diàmetre 
comercial corresponent, la pèrdua de càrrega resultant amb el diàmetre escollit

La instal·lació és farà en muntatge superficial. En el pas a través de parets i del forjat, 
la subjecció no ha d'ésser rígida, per això es farà el forat entre 5 i 10 mm mes gran 
que el diàmetre de la canonada i es protegirà amb maniguets protectors que 
sobresortiran 3 cm. Els punts de fixació i de suport permetran la lliure d
canonades, s’instal·laran entre 1 i 3 m entre ells. 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Aplicant els coeficients de simultaneïtat indicats i tal com ens indiquen els fulls de 

DETERMINACIÓ DELS DIÀMETRES DE LES CANONADES A EMPR AR 
càlcul de les canonades de la xarxa interior de distribució s'ha emprat el mètode de 

les pèrdues de càrrega, comprovant, i modificant si fos el cas, que amb el diàmetre 
calculat, la velocitat de circulació de l'aigua en la canonada no superi els 2 m/s, màxim 

residual mínima en el punt més desfavorable de la 
de 10 metres de columna d'aigua, essent aquesta la mínima 

al funcionament de la descàrrega de wàters i urinaris. 

Aquestes pèrdues màximes admissibles donen unes pèrdues per metre de: 

equivalent corresponent a 

at tots els diàmetres a 

Un cop determinat el diàmetre mínim teòric, es determina el corresponent diàmetre 
de circulació de l'aigua a la 

d'instal·lació. 

, on es dona el cabal instantani 
per tram en litres per segon, la velocitat, la longitud, el diàmetre de càlcul i el diàmetre 
comercial corresponent, la pèrdua de càrrega resultant amb el diàmetre escollit. 

parets i del forjat, 
la subjecció no ha d'ésser rígida, per això es farà el forat entre 5 i 10 mm mes gran 
que el diàmetre de la canonada i es protegirà amb maniguets protectors que 
sobresortiran 3 cm. Els punts de fixació i de suport permetran la lliure dilatació de les 
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Perquè la instal·lació funcioni correctament es necessari eliminar completament l’aire, 
per això les canonades s’instal·laran amb un pendent mínim d'un 2 per mil, amb la 
finalitat de que les bombolles d'aire s'acumulin a la part mes alta on s’instal·laran 
purgadors automàtics de canonada.
 
Els diferents ramals disposaran de claus de pas que els aïllin de la resta de la 
instal·lació, segons plànols. La canonada per la seva protecció es pint
sintètic amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat.
 
Aïllament de les canonades
Totes les canonades estaran aïllades. L'espessor d’aïllament a instal·lar serà de 18 
mm per a canonades de fins a 1 1/4" i de 27 mm d'espessor per diàmetres en
i 3". Les canonades instal·lades a l'exterior portaran a mes protecció metàl·lica.
 
Abans instal·lar l’aïllament, la canonada es netejarà de matèries estranyes i es pintarà 
amb dues capes de pintura antioxidant. La distancia entre canonades i en
i la paret, una vegada col·locats els aïllaments no serà inferior a 3 cm.
 
GRUP DE SOBREELEVACIÓ I DIPÒSIT DE PRESSIÓ
S'ha previst la instal·lació d'un grup de sobreelevació compost per a dues bombes 
centrífugues, amb un mecanisme d'alternança 
qual cosa permet aconseguir un
menor nombre d’arrencades per bomba.
 
S’instal·larà un conjunt de bombes (ESPA 
de potència (ESPA MULTI40
seran centrífugues multicel·lulars
acoblaments en fosa gris, eix
de tensió trifàsica 230/400 
Velocitat de gir de 2900 r.p.m.
seva substitució es pugui efectuar sense dificultat. Les 
l'oxidació i la calç. 
 
El conjunt estarà muntat damunt bancada i disposarà de:

- 1 dipòsits d'acumulació de 
- Bateria de connexió de 
- 2 Pressòstats 
- 1 Manòmetres 
- 1 Vàlvula de seguretat
- 2 Vàlvules de retenció de 1
- 4 Vàlvules de bola de 1
 

Disposarà també de quadre elèctric amb maniobra i protecció amb curt circuits, 
fusibles, contactors, relé tèrmic i interruptor manual automàtic per a cada una de les 
bombes. Disposarà també de pilot de marxa i accionament del relé, tot muntat en caixa 
doble aïllament. 
 
Per al dimensionat del dipòsit de pressió es considera l'expressió:

$
on : M és el nombre màxim 

24 arrencades per hora, es a dir cicles de 2,5 minuts
Q es el cabal promig, en litres per 
Pa i Pp són les pressions 
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Perquè la instal·lació funcioni correctament es necessari eliminar completament l’aire, 
per això les canonades s’instal·laran amb un pendent mínim d'un 2 per mil, amb la 

les bombolles d'aire s'acumulin a la part mes alta on s’instal·laran 
purgadors automàtics de canonada. 

Els diferents ramals disposaran de claus de pas que els aïllin de la resta de la 
instal·lació, segons plànols. La canonada per la seva protecció es pintarà a l'esmalt 
sintètic amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat. 

Aïllament de les canonades  
Totes les canonades estaran aïllades. L'espessor d’aïllament a instal·lar serà de 18 
mm per a canonades de fins a 1 1/4" i de 27 mm d'espessor per diàmetres en
i 3". Les canonades instal·lades a l'exterior portaran a mes protecció metàl·lica.

Abans instal·lar l’aïllament, la canonada es netejarà de matèries estranyes i es pintarà 
amb dues capes de pintura antioxidant. La distancia entre canonades i en
i la paret, una vegada col·locats els aïllaments no serà inferior a 3 cm. 

GRUP DE SOBREELEVACIÓ I DIPÒSIT DE PRESSIÓ  
S'ha previst la instal·lació d'un grup de sobreelevació compost per a dues bombes 
centrífugues, amb un mecanisme d'alternança i arrencada en cascada a 
qual cosa permet aconseguir un increment progressiu en el cabal subministrat i un 
menor nombre d’arrencades per bomba. 

un conjunt de bombes (ESPA CPD-30/50), amb dues bombes 
de potència (ESPA MULTI40-7), un cabal màxim de 16,2 m3/h a 50 m.c.a.
seran centrífugues multicel·lulars, amb cambra d'aspiració i impulsió, suport i 
acoblaments en fosa gris, eix i cos de les bombes d'acer inoxidable. El motor elèctric 

0 V fins a 4 kW. Tancament mecànic i servei continu
Velocitat de gir de 2900 r.p.m. El segell de tancament estarà muntat de manera que la 
seva substitució es pugui efectuar sense dificultat. Les bombes seran inalterables a 

El conjunt estarà muntat damunt bancada i disposarà de: 
s d'acumulació de 1500 litres (ESPA DG-1500-8) 

Bateria de connexió de 1 1/2". Col·lector 4" 

 
seguretat 

Vàlvules de retenció de 1 1/2" 
Vàlvules de bola de 1 1/2" 

Disposarà també de quadre elèctric amb maniobra i protecció amb curt circuits, 
fusibles, contactors, relé tèrmic i interruptor manual automàtic per a cada una de les 
bombes. Disposarà també de pilot de marxa i accionament del relé, tot muntat en caixa 

Per al dimensionat del dipòsit de pressió es considera l'expressió: 
$ � 18 � � � �& �'⁄ � ��& 
 ���� 

M és el nombre màxim d’arrencades hora recomanades de les bombes
arrencades per hora, es a dir cicles de 2,5 minuts

Q es el cabal promig, en litres per minut, que subministra la bomba.
Pa i Pp són les pressions d’arrencada i de parada en Kg/cm

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Perquè la instal·lació funcioni correctament es necessari eliminar completament l’aire, 
per això les canonades s’instal·laran amb un pendent mínim d'un 2 per mil, amb la 

les bombolles d'aire s'acumulin a la part mes alta on s’instal·laran 

Els diferents ramals disposaran de claus de pas que els aïllin de la resta de la 
arà a l'esmalt 

Totes les canonades estaran aïllades. L'espessor d’aïllament a instal·lar serà de 18 
mm per a canonades de fins a 1 1/4" i de 27 mm d'espessor per diàmetres entre 1 1/4" 
i 3". Les canonades instal·lades a l'exterior portaran a mes protecció metàl·lica. 

Abans instal·lar l’aïllament, la canonada es netejarà de matèries estranyes i es pintarà 
amb dues capes de pintura antioxidant. La distancia entre canonades i entre aquestes 

 

S'ha previst la instal·lació d'un grup de sobreelevació compost per a dues bombes 
i arrencada en cascada a les bombes, la 

increment progressiu en el cabal subministrat i un 

50), amb dues bombes de 5,5 CV 
c.a. Les bombes 

, amb cambra d'aspiració i impulsió, suport i 
El motor elèctric 

. Tancament mecànic i servei continu. 
El segell de tancament estarà muntat de manera que la 

bombes seran inalterables a 

Disposarà també de quadre elèctric amb maniobra i protecció amb curt circuits, 
fusibles, contactors, relé tèrmic i interruptor manual automàtic per a cada una de les 
bombes. Disposarà també de pilot de marxa i accionament del relé, tot muntat en caixa de 

ades de les bombes, 
arrencades per hora, es a dir cicles de 2,5 minuts. 

minut, que subministra la bomba. 
i de parada en Kg/cm2. 
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Fent el càlcul: 

 
Per a la determinació del cabal de la bomba s'ha pres com a referència el cabal màxim 
instantani determinat en el càlcul.
 
DIMENSIONAT DEL DIPÒSIT D'EMMAGATZAMENT
Com a dipòsit d'emmagatzament d'aigua 
instal·lacions amb una area de 
contemplant que l’emplenem fins a 3 m una capacitat de 330 m
al subministre mínim de 123 m
 
- Volum necessari pel funcionament de la xarxa 
El volum de consum per instal·lacions d'aquest tipus, edifici destinat a ús esportiu, 
s'estima en 20 litres persona i dia, i 1 dia d'autonomia, cosa que representa,

1835 &)*+	)*

 
- Volum necessari pel funcionament de la xarxa incend is
D'acord amb el reglament d'instal·lacions de protecció 
ha de garantir el funcionament de les dues BIE més desfavorables hidràulicament 
durant una hora, cosa que 

2 ,-. � 1
 

- Volum necessari pel funcionament de la xarxa piscin es
El volum de consum necessari en un dia per les instal·lacions de piscines, s’estima el 
sumatori del volum de renovació de les tres piscines.

640�0

 
GRUP DE CLORACIÓ AUTOMÀTICA
Per tal de garantir la potabilitat de l'aigua emmagatzemada al dipòsit
instal·lació d'un equip de cloració automàtica compost per un 
clor, amb sonda de detecció i filtre
dipòsit de 3000 litres (compartit amb les piscines)
emmagatzemada per al seu control i cloració.
 
EQUIP DESCALCIFICA DOR
L'equip descalcificador de l'aigua estarà constituït per un descalcificador volumètric, 
emprat per a reduir la duresa de l'aigua 
 
Estarà construït externament en poliester reforçat amb fibra de vidre i la part interna en 
contacte amb l'aigua està formada per una capa de resin
pressió de serveis màxima és de 6 bars i la pressió de prova de 12 bars.
 
A més disposarà del corresponent dipòsit de sal, així com una reserva per les següents 
regeneracions: la regeneració es pot produir de manera 
per temps o automàtica volumètrica.
 
L'equip descalcificador disposarà de vàlvula hidropneumàtica per al tall del subministre 
d'aigua durant la regeneració, 
permetre el subministre d'aigua amb una duresa determinada.
CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
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$ � 18 � 775 � 5 �24⁄ � �5 
 3�� 
$ � 1454 2345)* 

Per a la determinació del cabal de la bomba s'ha pres com a referència el cabal màxim 
tantani determinat en el càlcul. 

DIMENSIONAT DEL DIPÒSIT D'EMMAGATZAMENT  
d'emmagatzament d'aigua s’aprofita una construcció existe

area de 110 m2 i una alçada màxima de 3,5 m, es a dir 
contemplant que l’emplenem fins a 3 m una capacitat de 330 m3 que ja es suficient per 

mínim de 123 m3. 

Volum necessari pel funcionament de la xarxa interior 
El volum de consum per instal·lacions d'aquest tipus, edifici destinat a ús esportiu, 
s'estima en 20 litres persona i dia, i 1 dia d'autonomia, cosa que representa,

&)*+	)*
�3�6 � 20 2345)* �3� &)5*+	�6 � 36700 2345)*

Volum necessari pel funcionament de la xarxa incend is 
reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis

ha de garantir el funcionament de les dues BIE més desfavorables hidràulicament 
durant una hora, cosa que representa, 

1,6 2345)* *)7+	6 � 3600 *)7+	* � 11520 2345)*

Volum necessari pel funcionament de la xarxa piscin es 
El volum de consum necessari en un dia per les instal·lacions de piscines, s’estima el 

renovació de les tres piscines. 
0 � 0,1 % 9 64�0 � 0,1 % 9 36�0 � 0,1 % �

GRUP DE CLORACIÓ AUTOMÀTICA  
Per tal de garantir la potabilitat de l'aigua emmagatzemada al dipòsit
instal·lació d'un equip de cloració automàtica compost per un mesurador
clor, amb sonda de detecció i filtre; una bomba dosificadora d'hipoclorit sòdic amb 

(compartit amb les piscines) i una bomba circuladora de l'aigua 
emmagatzemada per al seu control i cloració. 

DOR 
L'equip descalcificador de l'aigua estarà constituït per un descalcificador volumètric, 
emprat per a reduir la duresa de l'aigua d'aportació. 

externament en poliester reforçat amb fibra de vidre i la part interna en 
stà formada per una capa de resina de qualitat alimentaria.

pressió de serveis màxima és de 6 bars i la pressió de prova de 12 bars.

A més disposarà del corresponent dipòsit de sal, així com una reserva per les següents 
regeneracions: la regeneració es pot produir de manera semiautomàtica
per temps o automàtica volumètrica. 

L'equip descalcificador disposarà de vàlvula hidropneumàtica per al tall del subministre 
d'aigua durant la regeneració, distribuïdor hidràulic, vàlvula mescladora de precisió per 
permetre el subministre d'aigua amb una duresa determinada.  
CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA  

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Per a la determinació del cabal de la bomba s'ha pres com a referència el cabal màxim 

s’aprofita una construcció existent a les 
i una alçada màxima de 3,5 m, es a dir 

que ja es suficient per 

El volum de consum per instal·lacions d'aquest tipus, edifici destinat a ús esportiu, 
s'estima en 20 litres persona i dia, i 1 dia d'autonomia, cosa que representa, 

2345)* ~37�0 

contra incendis, la instal·lació 
ha de garantir el funcionament de les dues BIE més desfavorables hidràulicament 

2345)* ~12�0 

El volum de consum necessari en un dia per les instal·lacions de piscines, s’estima el 

74�0 

Per tal de garantir la potabilitat de l'aigua emmagatzemada al dipòsit, es proposa la 
surador regulador de 

d'hipoclorit sòdic amb 
i una bomba circuladora de l'aigua 

L'equip descalcificador de l'aigua estarà constituït per un descalcificador volumètric, 

externament en poliester reforçat amb fibra de vidre i la part interna en 
a de qualitat alimentaria. La 

pressió de serveis màxima és de 6 bars i la pressió de prova de 12 bars. 

A més disposarà del corresponent dipòsit de sal, així com una reserva per les següents 
semiautomàtica, automàtica 

L'equip descalcificador disposarà de vàlvula hidropneumàtica per al tall del subministre 
àulic, vàlvula mescladora de precisió per a 
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LÍNEA AGUA FRÍA  

PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
Presion minima de distribucion

Presion minima de uso

Altura maxima 

Longitud mas desfaborable

Presion residual necesaria

Maxima perdida de presion por metro

 
TRAMOS PLANTA PRIMERA

(A) Lavabos Bar 

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,41 l/s 
 

 
(B) Lavabos P1 

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,23 l/s 
 

 
(C) Vestuarios Mujeres P1

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,53 l/s 
 

 
(D) Vestuarios Hombres P1

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,53 l/s 
 

 
(E) A + B  

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 0,51 l/s 
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PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE  
Presion minima de distribucion 30,00 mcda
Presion minima de uso 10,00 mcda
Altura maxima  10,0 m 10,00 mcda
Longitud mas desfaborable 150,0 m 165,0 m
Presion residual necesaria 10,00 mcda
Maxima perdida de presion por metro 0,06 mcda/m

 
TRAMOS PLANTA PRIMERA  

 5 Aixeta = 4 Dutxa = 

 11 K = 0,32 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

60,0 m 66,0 m 19 mm 1 1/4" 

    
0,02 mcda/m

    
 2 Aixeta = 2 Dutxa = 

 4 K = 0,58 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 14 mm 1" 

    
0,02 mcda/m

(C) Vestuarios Mujeres P1    
 1 Aixeta = 1 Dutxa = 

 8 K = 0,38 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 21 mm 1 1/4" 

   
0,03 mcda/m

(D) Vestuarios Hombres P1    
 1 Aixeta = 1 Dutxa = 

 8 K = 0,38 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 21 mm 1 1/4" 

   
0,03 mcda/m

    
 1,30 Q2 = 0,40 Q3 = 

 15 K = 0,27 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 21 mm 1 1/4" 

   
0,03 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

30,00 mcda 

10,00 mcda 

10,00 mcda 

165,0 m 

10,00 mcda 

0,06 mcda/m  

 

 2 

 1,30 l/s 
 32 mm 

0,51 m/s 

0,02 mcda/m 

 
 0 

 0,40 l/s 
 25 mm 

0,47 m/s 

0,02 mcda/m 

 
 6 

 1,40 l/s 
 32 mm 

0,66 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 6 

 1,40 l/s 
 32 mm 

0,66 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 0 

 1,70 
 32 mm 

0,63 m/s 

0,03 mcda/m 
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(F) E + C 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 0,93 l/s 

  
(G) F + D 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,35 l/s 

  
TRAMOS PLANTA BAIXA

(A) Vestuario Mujeres PB 1

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,67 l/s 
 

 
(B) Vestuario Mujeres PB 2

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,54 l/s 
 

 
(C) Vestuario Hombres PB  1

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,81 l/s 
 

 
(D) Vestuario Hombres PB  2

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,41 l/s 
 

 
(E) Lavabos Publicos 

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,27 l/s 
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 1,70 Q2 = 1,40 Q3 = 

 23 K = 0,21 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 28 mm 1 1/2 " 

   
0,04 mcda/m

 3,10 Q2 = 1,40 Q3 = 

 31 K = 0,18 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 34 mm 2 " 

   
0,02 mcda/m

TRAMOS PLANTA BAIXA  

(A) Vestuario Mujeres PB 1 

 0 Aixeta = 0 Dutxa = 

 10 K = 0,33 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 24 mm 1 1/4" 

    
0,05 mcda/m

(B) Vestuario Mujeres PB 2 

 6 Aixeta = 2 Dutxa = 

 13 K = 0,29 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 21 mm 1 1/4" 

    
0,03 mcda/m

(C) Vestuario Hombres PB  1 

 2 Aixeta = 1 Dutxa = 

 15 K = 0,27 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 26 mm 1 1/2" 

    
0,03 mcda/m

(D) Vestuario Hombres PB  2 

 2 Aixeta = 2 Dutxa = 

 7 K = 0,41 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 19 mm 1 1/4" 

    
0,02 mcda/m

 4 Aixeta = 2 Dutxa = 

 6 K = 0,45 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

60,0 m 66,0 m 15 mm 1" 

    
0,03 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 0 

 3,10 l/s 
 38 mm 

0,82 m/s 

0,04 mcda/m 

 0 

 4,50 l/s 
 51 mm 

0,66 m/s 

0,02 mcda/m 

 10 

 2,00 l/s 
 32 mm 

0,83 m/s 

0,05 mcda/m 

 5 

 1,80 l/s 
 32 mm 

0,67 m/s 

0,03 mcda/m 

 12 

 2,70 l/s 
 38 mm 

0,71 m/s 

0,03 mcda/m 

 3 

 1,00 l/s 
 32 mm 

0,51 m/s 

0,02 mcda/m 

 0 

 0,60 l/s 
 25 mm 

0,55 m/s 

0,03 mcda/m 
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(F) A + B 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,14 l/s 

  
(G) F + C  

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,95 l/s 

  
(H) G + D 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 2,25 l/s 

  
(I) H + E 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 2,43 l/s 

  
TRAMOS PLANTA SOTERRANI

(A) Vestuario Mujeres PS

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,81 l/s 
 

 
(B) Vestuario Hombres PS

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,93 l/s 
 

 
(C) Serveis Sales 

Lavabo = 

Nº = 
Caudal 

 0,23 l/s 
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 2,00 Q2 = 1,80 Q3 = 

 23 K = 0,21 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 31 mm 1 1/2" 

   
0,06 mcda/m

    
 3,80 Q2 = 2,70 Q3 = 

 38 K = 0,16 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 41 mm 2" 

   
0,03 mcda/m

    
 6,50 Q2 = 1,00 Q3 = 

 45 K = 0,15 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 44 mm 2" 

   
0,04 mcda/m

    
 7,50 Q2 = 0,60 Q3 = 

 51 K = 0,14 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 45 mm 2" 

   
0,05 mcda/m

TRAMOS PLANTA SOTERRANI  

(A) Vestuario Mujeres PS 

 4 Aixeta = 1 Dutxa = 

 16 K = 0,26 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

40,0 m 44,0 m 26 mm 1 1/2" 

    
0,03 mcda/m

(B) Vestuario Hombres PS 

 4 Aixeta = 1 Dutxa = 

 18 K = 0,24 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

25,0 m 27,5 m 28 mm 1 1/2" 

    
0,04 mcda/m

 2 Aixeta = 2 Dutxa = 

 4 K = 0,58 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

10,0 m 11,0 m 14 mm 1" 

    
0,02 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 
 0 

 3,80 l/s 
 38 mm 

1,01 m/s 

0,06 mcda/m 

 
 0 

 6,50 l/s 
 51 mm 

0,95 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 0 

 7,50 l/s 
 51 mm 

1,10 m/s 

0,04 mcda/m 

 
 0 

 8,10 l/s 
 51 mm 

1,19 m/s 

0,05 mcda/m 

 11 

 2,70 l/s 
 38 mm 

0,71 m/s 

0,03 mcda/m 

 13 

 3,10 l/s 
 38 mm 

0,82 m/s 

0,04 mcda/m 

 0 

 0,40 l/s 
 25 mm 

0,47 m/s 

mcda/m 
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(F) A + B 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,74 l/s 

  
(F) A + B 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,86 l/s 

  
MONTANTE 

P1 + PB 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 3,78 l/s 

  
P1 + PB + PS 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 5,64 l/s 

  
 
LÍNEA AGUA CALIENTE  

PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
Presion minima de distribucion

Presion minima de uso

Altura maxima 

Longitud mas desfaborable

Presion residual necesaria

Maxima perdida de presion por metro

 
TRAMOS PLANTA PRIMERA

(A) Lavabos Bar 

Duchas = 
Caudal 

 0,40 l/s 
 

 
(B) Vestuarios Mujeres P1

Duchas = 
Caudal 

0,54 l/s 
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 2,70 Q2 = 3,10 Q3 = 

 34 K = 0,17 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 38 mm 2" 

   
0,03 mcda/m

    
 5,80 Q2 = 0,40 Q3 = 

 38 K = 0,16 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 40 mm 2" 

   
0,03 mcda/m

 4,50 Q2 = 8,10 Q3 = 

 82 K = 0,11 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 57 mm 3" 

   
0,02 mcda/m

 4,50 Q2 = 8,10 Q3 = 

 120 K = 0,09 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

50,0 m 55,0 m 69 mm 3" 

   
0,03 mcda/m

 
PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE  

Presion minima de distribucion 30,00 mcda
Presion minima de uso 10,00 mcda
Altura maxima  10,0 m 10,00 mcda
Longitud mas desfaborable 150,0 m 165,0 m
Presion residual necesaria 10,00 mcda
Maxima perdida de presion por metro 0,06 mcda/m

 
TRAMOS PLANTA PRIMERA  

 2 K = 1,00 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

60,0 m 66,0 m 18 mm 1" 

    0,06 mcda/m

Vestuarios Mujeres P1 
   

 6 K = 0,45 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 21 mm 1 1/4" 

    
0,03 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 
 0 

 5,80 l/s 
 52 mm 

0,82 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 0 

 6,20 l/s 
 51 mm 

0,91 m/s 

0,03 mcda/m 

 0 

 12,60 
 76 mm 

0,83 m/s 

0,02 mcda/m 

 6,20 

 18,80 
 76 mm 

1,24 m/s 

0,03 mcda/m 

30,00 mcda 

10,00 mcda 

10,00 mcda 

165,0 m 

10,00 mcda 

0,06 mcda/m  

 

 0,40 l/s 
 25 mm 

0,81 m/s 

0,06 mcda/m 

 
 1,20 l/s 
 32 mm 

0,67 m/s 

0,03 mcda/m 
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(C) Vestuarios Hombres P1

Duchas = 
Caudal 

0,54 l/s 
 

 
(D) A + B 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 0,60 l/s 

  
(E) D + C 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 0,84 l/s 

  
TRAMOS PLANTA BAIXA

(A) Vestuario Mujeres PB 1

Duchas = 
Caudal 

 0,64 l/s 
 

 
(B) Vestuario Mujeres PB 2

Duchas = 
Caudal 

0,50 l/s 
 

 
(C) Vestuario Hombres PB  1

Duchas = 
Caudal 

0,72 l/s 
 

 
(D) Vestuario Hombres PB  2

Duchas = 
Caudal 

0,46 l/s 
 

 
(E) A + B 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 0,84 l/s 
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(C) Vestuarios Hombres P1 
   

 6 K = 0,45 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 21 mm 1 1/4" 

    
0,03 mcda/m

    
 0,40 Q2 = 1,20 Q3 = 

 8 K = 0,38 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 23 mm 1 1/4" 

   
0,04 mcda/m

 1,60 Q2 = 1,20 Q3 = 

 14 K = 0,28 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 27 mm 1 1/2 " 

   
0,03 mcda/m

TRAMOS PLANTA BAIXA  

Vestuario Mujeres PB 1 

 9 K = 0,35 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 23 mm 1 1/4" 

    
0,05 mcda/m

(B) Vestuario Mujeres PB 2 

 5 K = 0,50 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 21 mm 1 1/4" 

    
0,03 mcda/m

(C) Vestuario Hombres PB  1 
   

 12 K = 0,30 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 25 mm 1 1/4" 

    
0,06 mcda/m

(D) Vestuario Hombres PB  2 
   

 4 K = 0,58 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 20 mm 1 1/4" 

    
0,03 mcda/m

    
 1,80 Q2 = 1,00 Q3 = 

 14 K = 0,28 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 27 mm 1 1/2" 

   
0,03 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 
 1,20 l/s 
 32 mm 

0,67 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 0 

 1,60 
 32 mm 

0,75 m/s 

0,04 mcda/m 

 0 

 2,80 l/s 
 38 mm 

0,74 m/s 

0,03 mcda/m 

 1,80 l/s 
 32 mm 

0,79 m/s 

0,05 mcda/m 

 1,00 l/s 
 32 mm 

0,62 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 2,40 l/s 
 32 mm 

0,90 m/s 

0,06 mcda/m 

 
 0,80 l/s 
 32 mm 

0,57 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 0 

 2,80 
 38 mm 

0,74 m/s 

0,03 mcda/m 
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(F) E + C 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,56 l/s 

  
(G) F + D 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,80 l/s 

  
TRAMOS PLANTA SOTERRANI

(A) Vestuarios Mujeres PS

Duchas = 
Caudal 

0,70 l/s 
 

 
(B) Vestuarios Hombres PS

Duchas = 
Caudal 

0,78 l/s 
 

 
(D) A + B 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,44 l/s 

  
MONTANTE 

P1 + PB 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 2,64 l/s 

  
P1 + PB + PS 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 4,08 l/s 
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 2,80 Q2 = 2,40 Q3 = 

 26 K = 0,20 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 36 mm 2" 

   
0,02 mcda/m

 5,20 Q2 = 0,80 Q3 = 

 30 K = 0,19 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 39 mm 2" 

   0,03 mcda/m
TRAMOS PLANTA SOTERRANI  

(A) Vestuarios Mujeres PS 
   

 11 K = 0,32 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

40,0 m 44,0 m 24 mm 1 1/4" 

    
0,05 mcda/m

(B) Vestuarios Hombres PS 
   

 13 K = 0,29 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

25,0 m 27,5 m 26 mm 1 1/4" 

    
0,06 mcda/m

    
 2,20 Q2 = 2,60 Q3 = 

 24 K = 0,21 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

25,0 m 27,5 m 35 mm 2" 

   
0,02 mcda/m

 2,80 Q2 = 6,00 Q3 = 

 44 K = 0,15 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 47 mm 2 1/2" 

   
0,02 mcda/m

 2,80 Q2 = 6,00 Q3 = 

 68 K = 0,12 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

60,0 m 66,0 m 59 mm 2 1/2" 

   
0,04 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 0 

 5,20 l/s 
 51 mm 

0,76 m/s 

0,02 mcda/m 

 0 

 6,00 l/s 
 52 mm 

0,85 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 2,20 l/s 
 32 mm 

0,87 m/s 

0,05 mcda/m 

 
 2,60 l/s 
 32 mm 

0,97 m/s 

0,06 mcda/m 

 
 0 

 4,80 
 52 mm 

0,68 m/s 

0,02 mcda/m 

 0 

 8,80 
 64 mm 

0,82 m/s 

0,02 mcda/m 

 4,80 

 13,60 
 64 mm 

1,27 m/s 

0,04 mcda/m 
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LÍNEA RETORNO AGUA CALIENTE

PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
Presion minima de distribucion

Presion minima de uso

Altura maxima  

Longitud mas desfaborable

Presion residual necesaria

Maxima perdida de presion por metro

 

PLANTA PRIMERA 

 Nº = 2 

 
Caudal Longitud

 0,28 l/s 75,0 m

   
PLANTA BAIXA 

 Nº = 2 

 
Caudal Longitud

 0,60 l/s 45,0 m

   
PLANTA SOTERRANI  

 Nº = 2 

 
Caudal Longitud

 0,48 l/s 45,0 m

   
MONTANTE 

P1 + PB 

Q1 = 2,00 

 Nº = 4 

 
Caudal Longitud

 0,46 l/s 5,0 m

   
P1 + PB + PS 

Q1 = 3,00 

 Nº = 6 

 
Caudal Longitud

 0,62 l/s 60,0 m
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LÍNEA RETORNO AGUA CALIENTE  
CARGA ADMISIBLE  

Presion minima de distribucion 30,00 mcda
Presion minima de uso 10,00 mcda

10,0 m 10,00 mcda
Longitud mas desfaborable 150,0 m 165,0 m
Presion residual necesaria 10,00 mcda
Maxima perdida de presion por metro 0,06 mcda/m

 

K = 1,00 Q = 2,80 l/s
Longitud L Equival Diametro Diametro  

75,0 m 82,5 m 15 mm 1 " 

  
0,03 mcda/m

K = 1,00 Q = 6,00 l/s
Longitud L Equival Diametro Diametro  

45,0 m 49,5 m 23 mm 1 1/4" 

  
0,04 mcda/m

     
K = 1,00 Q = 4,80

Longitud L Equival Diametro Diametro  

45,0 m 49,5 m 20 mm 1 1/4" 

  
0,03 mcda/m

Q2 = 6,00 Q3 = 0

K = 0,58 Q = 8,00
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 20 mm 1 1/4" 

  
0,03 mcda/m

Q2 = 6,00 Q3 = 4,80

K = 0,45 Q = 13,80
Longitud L Equival Diametro Diametro  

60,0 m 66,0 m 23 mm 1 1/4" 

  
0,04 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

30,00 mcda 

10,00 mcda 

10,00 mcda 

165,0 m 

10,00 mcda 

0,06 mcda/m  

 

2,80 l/s 

25 mm 

0,57 m/s 

0,03 mcda/m 

6,00 l/s 

32 mm 

0,75 m/s 

0,04 mcda/m 

 
4,80 

32 mm 

0,60 m/s 

0,03 mcda/m 

0 

8,00 
32 mm 

0,57 m/s 

0,03 mcda/m 

4,80 

13,80 
32 mm 

0,77 m/s 

0,04 mcda/m 
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LÍNEA FLUXORES 

PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE

Presion minima de distribucion

Presion minima de uso

Altura maxima 

Longitud mas desfaborable

Presion residual necesaria

Maxima perdida de presion por metro

 
TRAMOS PLANTA PRIMERA

(A) Lavabos Bar 

Water = 

Nº = 
Caudal 

 4,20 l/s 
 

 
(B) Lavabos P1 

Water = 

Nº = 
Caudal 

 3,30 l/s 
 

 
(E) A + B  

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 5,31 l/s 

  
TRAMOS PLANTA BAIXA

(A) Lavabos Publicos 

Water = 

Nº = 
Caudal 

 3,22 l/s 
 

 
(B) Lavabos Vestuario Mujeres

Water = 

Nº = 
Caudal 

 3,00 l/s 
 

 
(C) Lavabos Vestuario Hombres

Water = 

Nº = 
Caudal 

 3,46 l/s 
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PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE 

Presion minima de distribucion 30,00 mcda
Presion minima de uso 10,00 mcda
Altura maxima  10,0 m 10,00 mcda
Longitud mas desfaborable 150,0 m 165,0 m
Presion residual necesaria 10,00 mcda
Maxima perdida de presion por metro 0,06 mcda/m

 
TRAMOS PLANTA PRIMERA  

 7 Urinari = 1   

 8 K = 0,38 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

65,0 m 71,5 m 60 mm 2 1/2" 

    
0,05 mcda/m

    
 4 Urinari = 1   

 5 K = 0,50 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 53 mm 2 1/2" 

    
0,03 mcda/m

    
 11,10 Q2 = 6,60 Q3 = 

 13 K = 0,29 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

25,0 m 27,5 m 67 mm 3" 

   
0,03 mcda/m

TRAMOS PLANTA BAIXA  

 4 Urinari = 2   

 6 K = 0,45 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

65,0 m 71,5 m 52 mm 2 1/2" 

    
0,03 mcda/m

Mujeres 

 2 Urinari = 0   

 2 K = 1,00 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

30,0 m 33,0 m 50 mm 2 1/2" 

    
0,03 mcda/m

(C) Lavabos Vestuario Hombres 

 4 Urinari = 0   

 4 K = 0,58 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

10,0 m 11,0 m 54 mm 2 1/2" 

    
0,03 mcda/m

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

30,00 mcda 

10,00 mcda 

10,00 mcda 

165,0 m 

10,00 mcda 

0,06 mcda/m  

 

   

 11,10 l/s 
 64 mm 

1,30 m/s 

0,05 mcda/m 

 
   

 6,60 l/s 
 64 mm 

1,03 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 0 

 17,70 
 76 mm 

1,17 m/s 

0,03 mcda/m 

   

 7,20 l/s 
 64 mm 

1,00 m/s 

0,03 mcda/m 

   

 3,00 l/s 
 64 mm 

0,93 m/s 

0,03 mcda/m 

   

 6,00 l/s 
 64 mm 

1,08 m/s 

0,03 mcda/m 
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(D) B + C 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 4,02 l/s 

  
(E) D + A 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 4,88 l/s 

  
TRAMOS PLANTA SOTERRANI

(A) Lavabos Salas 

Water = 

Nº = 
Caudal 

 3,46 l/s 
 

 
(B) Lavabos Vestuario Mujeres

Water = 

Nº = 
Caudal 

 3,18 l/s 
 

 
(C) Lavabos Vestuario Hombres

Water = 

Nº = 
Caudal 

 3,00 l/s 
 

 
(D) B + C 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 3,75 l/s 

  
(E) D + A 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 4,77 l/s 
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 3,00 Q2 = 6,00 Q3 = 

 6 K = 0,45 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

10,0 m 11,0 m 58 mm 2 1/2" 

   
0,04 mcda/m

    
 9,00 Q2 = 7,20 Q3 = 

 12 K = 0,30 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 64 mm 2 1/2" 

   
0,06 mcda/m

TRAMOS PLANTA SOTERRANI  

 4 Urinari = 0   

 4 K = 0,58 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

15,0 m 16,5 m 54 mm 2 1/2" 

    
0,03 mcda/m

Mujeres 

 3 Urinari = 0   

 3 K = 0,71 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

25,0 m 27,5 m 52 mm 2 1/2" 

    
0,03 mcda/m

(C) Lavabos Vestuario Hombres 

 2 Urinari = 0   

 2 K = 1,00 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 50 mm 2 1/2" 

    
0,03 mcda/m

    
 4,50 Q2 = 3,00 Q3 = 

 5 K = 0,50 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

25,0 m 27,5 m 56 mm 2 1/2 " 

   
0,04 mcda/m

    
 7,50 Q2 = 6,00 Q3 = 

 9 K = 0,35 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 64 mm 2 1/2 " 

   
0,06 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 
 0 

 9,00 
 64 mm 

1,25 m/s 

0,04 mcda/m 

 
 0 

 16,20 
 64 mm 

1,52 m/s 

mcda/m 

   

 6,00 l/s 
 64 mm 

1,08 m/s 

0,03 mcda/m 

   

 4,50 l/s 
 64 mm 

0,99 m/s 

0,03 mcda/m 

   

 3,00 l/s 
 64 mm 

0,93 m/s 

0,03 mcda/m 

 
 0 

 7,50 
 64 mm 

1,17 m/s 

0,04 mcda/m 

 
 0 

 13,50 
 64 mm 

1,48 m/s 

mcda/m 
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MONTANTE 

P1 + PB 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 10,17 l/s 

  
P1 + PB + PS 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 14,22 l/s 

  
LÍNEA PISCINAS 

PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
Presion minima de distribucion

Presion minima de uso

Altura maxima 

Longitud mas desfaborable

Presion residual necesaria

Maxima perdida de presion por metro

 
TRAMOS PLANTA PRIMERA

(A) 

Piscina = 

Nº = 
Caudal 

 1,50 l/s 
 

 
(B) 

 

Piscina = 

Nº = 
Caudal 

 1,27 l/s 
 

 
(C) 

 

Piscina = 

 Nº = 

 
Caudal 

 2,55 l/s 
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 17,70 Q2 = 16,20 Q3 = 

 25 K = 0,20 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

5,0 m 5,5 m 93 mm 4" 

   
0,02 mcda/m

 17,70 Q2 = 16,20 Q3 = 

 34 K = 0,17 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

50,0 m 55,0 m 110 mm 4" 

   
0,04 mcda/m

PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE  
Presion minima de distribucion 30,00 mcda
Presion minima de uso 10,00 mcda
Altura maxima  5,0 m 5,00 mcda
Longitud mas desfaborable 150,0 m 165,0 m
Presion residual necesaria 15,00 mcda
Maxima perdida de presion por metro 0,09 mcda/m

 
TRAMOS PLANTA PRIMERA  

 0 
Mangera 

= 5   

 5 K = 0,50 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

50,0 m 55,0 m 36 mm 1 1/2" 

    0,09 mcda/m

    

 0 
Mangera 

= 3   

 3 K = 0,71 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 33 mm 1 1/2" 

    
0,07 mcda/m

    

 2 
Mangera 

= 1   

 3 K = 0,71 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

30,0 m 33,0 m 46 mm 2" 

    
0,06 mcda/m

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 0 

 33,90 
 102 mm 

1,24 m/s 

0,02 mcda/m 

 13,50 

 47,40 
 102 mm 

1,74 m/s 

0,04 mcda/m 

30,00 mcda 

10,00 mcda 

5,00 mcda 

165,0 m 

15,00 mcda 

0,09 mcda/m  

 

   

 2,50 l/s 
 38 mm 

1,32 m/s 

0,09 mcda/m 

 

   

 1,50 l/s 
 38 mm 

1,12 m/s 

0,07 mcda/m 

 

   

 5,50 l/s 
 51 mm 

1,25 m/s 

0,06 mcda/m 
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(D) 

 

Piscina = 

 Nº = 

 
Caudal 

 2,08 l/s 

  
(E) A + B 

 
Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 1,51 l/s 

  
(F) E + C + D 

Q1 = 

 Nº = 

 
Caudal 

 4,05 l/s 
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 1 
Mangera 

= 6   

 7 K = 0,41 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

70,0 m 77,0 m 42 mm 2" 

    
0,04 mcda/m

    
 2,50 Q2 = 1,50 Q3 = 

 8 K = 0,38 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

10,0 m 11,0 m 36 mm 1 1/2" 

   
0,09 mcda/m

    
 4,00 Q2 = 5,50 Q3 = 

 18 K = 0,24 Q = 
Longitud L Equival Diametro Diametro  

20,0 m 22,0 m 59 mm 2 1/2" 

   
0,04 mcda/m

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

 

   

 4,00 l/s 
 51 mm 

1,02 m/s 

0,04 mcda/m 

 
 0 

 4,00 
 38 mm 

1,33 m/s 

0,09 mcda/m 

 
 4,00 l/s 

 13,50 
 64 mm 

1,26 m/s 

0,04 mcda/m 
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FILTRACIÓ I TRACTAMENT D'AIGUA
 
FILTRACIÓ I RECIRCULACIÓ PISCINA 25
Per l'estudi teòric de la piscina hem considerat una superfície 400 m
1,6 m; volum 640 m3; perímetre 82 m. Es proposa un sistema de circulació 
dir l'aigua filtrada i tractada s’impulsa pels difusors del fons i es recollida pels 
sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 
pel tractament de l’aigua durant el període d’emplenament.
 
La normativa aplicable ens
boneres 1,2 m/s; a sobreeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s.
mínim de boneres demanat és de 
davant d'aquests valors es 
continu amb quatre punts de recollida i dues boneres en el punt més baix del recipient.
 
A la piscina es proposa un dipòsit de 
 
El temps de renovació demanat és de quatre hores amb una velocitat de filtració de 20 
m/h i un cabal de recirculació de
 
Pel que fa al dimensionat de la xarxa es proposa el següent esquema
Sobreeixidors, PVC de PN 4 bars

Pel que fa al circuit d'impulsió es proposa 5 ramals segons l'esquema
broquets d'impulsió d' 1 1/2" regulables amb un cabal màxim de 9
6,7 m3/h; les conduccions es realitzaran en PVC de PN 6 bars

El circuit de boneres dimension
el filtratge, es a dir cabal recollit de 
boneres per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø
Les conduccions es realitzaran en tub de PVC de PN 6

Comptador Recirculació  
S’instal·larà un comptador 
numerats. Comptador d’esfera seca amb transmissió magnètica. De diàmetre 200 mm 
per comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa.
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FILTRACIÓ I TRACTAMENT D'AIGUA  

FILTRACIÓ I RECIRCULACIÓ PISCINA 25  x 16 
Per l'estudi teòric de la piscina hem considerat una superfície 400 m2; profunditat mitja 

; perímetre 82 m. Es proposa un sistema de circulació 
da s’impulsa pels difusors del fons i es recollida pels 

sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 
l’aigua durant el període d’emplenament. 

s comporta els següents paràmetres: velocitat de l'aigua a
boneres 1,2 m/s; a sobreeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s.

demanat és de 2, de sobreeixidors és de 4 i el de broquets de 2, 
es proposa una solució amb 24 broquets, un sobreeixidor

punts de recollida i dues boneres en el punt més baix del recipient.

a un dipòsit de compensació de 50 m3. 

El temps de renovació demanat és de quatre hores amb una velocitat de filtració de 20 
m/h i un cabal de recirculació de ( 25 x 16 x 1,6 / 4) 160 m3/h. 

Pel que fa al dimensionat de la xarxa es proposa el següent esquema. 
PVC de PN 4 bars i tub a ¾ de capacitat: 

 
Pel que fa al circuit d'impulsió es proposa 5 ramals segons l'esquema, amb quatre

1 1/2" regulables amb un cabal màxim de 9 m3/h i cabal real de 
/h; les conduccions es realitzaran en PVC de PN 6 bars. 

 
dimensionat per tal que durant l’emplenament es pugui permetre 

cabal recollit de 160 m3, està format segons l'esquema
boneres per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø

ealitzaran en tub de PVC de PN 6 bars. 

 
 

omptador turbina, tipus woltman, de lectura directa en rodets 
numerats. Comptador d’esfera seca amb transmissió magnètica. De diàmetre 200 mm 
per comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa.

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

; profunditat mitja 
; perímetre 82 m. Es proposa un sistema de circulació invers, es a 

da s’impulsa pels difusors del fons i es recollida pels 
sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 

velocitat de l'aigua a 
boneres 1,2 m/s; a sobreeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s. El nombre 

és de 4 i el de broquets de 2, 
sobreeixidor 

punts de recollida i dues boneres en el punt més baix del recipient.  

El temps de renovació demanat és de quatre hores amb una velocitat de filtració de 20 

 

amb quatre 
m3/h i cabal real de 

es pugui permetre 
està format segons l'esquema, amb dues 

boneres per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø 125. 

de lectura directa en rodets 
numerats. Comptador d’esfera seca amb transmissió magnètica. De diàmetre 200 mm 
per comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa. 
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Comptador Renovació 
S’instal·larà un comptador 
freda de fins a 50ºC. De diàmetre 2 “
renovació establert per la normativa.
 
Equip de Bombeig 
Es proposa la instal·lació d'un equip de bombeig format per tres bombes auto 
aspirants a 3000 r.p.m. de 7,5 CV de potència amb un cabal de 
dues bombes actuant i l'altre de reserva.
 
Per a la filtració es proposen un conjunt de quatre filtres de poliester bobin
pressió de 2000 mm de diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de 
funcionament de 50°C i una pressió de treball de 4 Kgr/cm
i una velocitat de filtratge de disseny de 2
Pool Filtre Praga) La velocitat desitjada de filtració seria de 20 m
una velocitat de 12,73 m3/h.
 
FILTRACIÓ I RECIRCULACIÓ PISCINA 
Per l'estudi teòric de la piscina hem considerat una superfície 
0,5 m; volum 64 m3; perímetre 
dir l'aigua filtrada i tractada s’impulsa pels difusors del fons i es recollida 
sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 
pel tractament de l’aigua durant el període d’emplenament.
 
La normativa aplicable ens
boneres 1,2 m/s; a sobreeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s.
mínim de boneres demanat és de 2, de sobreeixidors és de 4 i el de broquets de 2, 
davant d'aquests valors es 
continu amb quatre punts de re
 
A la piscina es proposa un dipòsit de compensació de 2
 
El temps de renovació demanat és de quatre hores amb una velocitat de filtració de 20 
m/h i un cabal de recirculació de ( 
 
Pel que fa al dimensionat de la xarxa es proposa el següent esquema
Sobreeixidors, PVC de PN 4 bars

Pel que fa al circuit d'impulsió es proposa 4
broquets d'impulsió d' 1 1/2" regulables amb un cabal màxim de 9
4 m3/h; les conduccions es realitzaran en PVC de PN 6 bars.
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 d’aigua de lectura directa per rodets numerats, per a aigua 
diàmetre 2 “ per comprovar que es compleix el mínim de 

renovació establert per la normativa. 

Es proposa la instal·lació d'un equip de bombeig format per tres bombes auto 
aspirants a 3000 r.p.m. de 7,5 CV de potència amb un cabal de 115 m3

dues bombes actuant i l'altre de reserva. (Astral Pool Bombes Centrifugues 3000 rpm)

iltració es proposen un conjunt de quatre filtres de poliester bobin
pressió de 2000 mm de diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de 
funcionament de 50°C i una pressió de treball de 4 Kgr/cm2, per a un cabal de 62

tat de filtratge de disseny de 20 m3/h/m2 i làmina de llit filtrant d'1 m.
La velocitat desitjada de filtració seria de 20 m3/h, obtenint realment 

/h. 

TRACIÓ I RECIRCULACIÓ PISCINA 16 x 8 
Per l'estudi teòric de la piscina hem considerat una superfície 128 m2; profunditat mitja 

; perímetre 48 m. Es proposa un sistema de circulació 
da s’impulsa pels difusors del fons i es recollida 

sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 
pel tractament de l’aigua durant el període d’emplenament. 

s comporta els següents paràmetres: velocitat de l'aigua a 
breeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s.

mínim de boneres demanat és de 2, de sobreeixidors és de 4 i el de broquets de 2, 
davant d'aquests valors es proposa una solució amb 8 broquets, un sobreeixidor 

punts de recollida i dues boneres en el punt més baix del recipient. 

a un dipòsit de compensació de 20 m3. 

El temps de renovació demanat és de quatre hores amb una velocitat de filtració de 20 
m/h i un cabal de recirculació de ( 16 x 8 x 0,5 / 2) 32 m3/h. 

Pel que fa al dimensionat de la xarxa es proposa el següent esquema. 
PVC de PN 4 bars i tub a ¾ de capacitat: 

 
circuit d'impulsió es proposa 4 ramals segons l'esquema, amb dos

1 1/2" regulables amb un cabal màxim de 9 m3/h i cabal real de 
/h; les conduccions es realitzaran en PVC de PN 6 bars. 

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

d’aigua de lectura directa per rodets numerats, per a aigua 
er comprovar que es compleix el mínim de 

Es proposa la instal·lació d'un equip de bombeig format per tres bombes auto 
3/h a 10 m.c.a, 

(Astral Pool Bombes Centrifugues 3000 rpm) 

iltració es proposen un conjunt de quatre filtres de poliester bobinats d'alta 
pressió de 2000 mm de diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de 

, per a un cabal de 62 m3/h 
i làmina de llit filtrant d'1 m. (Astral 

/h, obtenint realment 

; profunditat mitja 
Es proposa un sistema de circulació invers, es a 

da s’impulsa pels difusors del fons i es recollida pels 
sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 

comporta els següents paràmetres: velocitat de l'aigua a 
breeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s. El nombre 

mínim de boneres demanat és de 2, de sobreeixidors és de 4 i el de broquets de 2, 
broquets, un sobreeixidor 

collida i dues boneres en el punt més baix del recipient.  

El temps de renovació demanat és de quatre hores amb una velocitat de filtració de 20 

 

, amb dos 
m3/h i cabal real de 
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El circuit de boneres dimensionat per tal que durant l’emplenament es pugui permetre 
el filtratge, es a dir cabal recollit de 32
boneres per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø
Les conduccions es realitzaran en tub de PVC de PN 6

Comptador Recirculació  
S’instal·larà un comptador 
numerats. Comptador d’esfera seca amb transmissió magnètica. De diàmetre 90
per comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa.
 
Comptador Renovació 
S’instal·larà un comptador 
freda de fins a 50ºC. De diàmetre 2 “ per comprovar que es co
renovació establert per la normativa.
 
Equip de Bombeig 
Es proposa la instal·lació d'un equip de bombeig format per 
a 3000 r.p.m. de 5,5 CV de potència amb un cabal de 
actuant i l'altre de reserva. 
 
Per a la filtració es proposen un conjunt de 
pressió de 1600 mm de diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de 
funcionament de 50°C i una pressió de treball de 4 Kgr/cm
i una velocitat de filtratge de disseny de 2
Pool Filtre Praga) La velocitat desitjada de filtració seria de 20 m
una velocitat de 15,92 m3/h.
 
FILTRACIÓ I RECIRCULACIÓ PISCINA SPA
Per l'estudi teòric de la piscina hem considerat una superfície 
m; volum 32 m3; perímetre 
l'aigua filtrada i tractada s’impulsa pels difusors del fons i es recollida pels 
sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 
pel tractament de l’aigua durant el període d’emplenament.
 
La normativa aplicable ens
boneres 1,2 m/s; a sobreeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s.
mínim de boneres demanat és de 2, de sobreeixidors és de 4 i el de broquets de 2, 
davant d'aquests valors es 
continu amb dos punts de recollida i una
 
A la piscina es proposa un dipòsit de compensació de 2
 
El temps de renovació demanat és de quatre hore
m/h i un cabal de recirculació de ( 
 
Pel que fa al dimensionat de la xarxa es proposa el següent esquema
Sobreeixidors, PVC de PN 4 bars
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boneres dimensionat per tal que durant l’emplenament es pugui permetre 
el filtratge, es a dir cabal recollit de 32 m3, està format segons l'esquema
boneres per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø

ealitzaran en tub de PVC de PN 6 bars. 

 
 

omptador turbina, tipus woltman, de lectura directa en rodets 
numerats. Comptador d’esfera seca amb transmissió magnètica. De diàmetre 90
per comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa.

 d’aigua de lectura directa per rodets numerats, per a aigua 
freda de fins a 50ºC. De diàmetre 2 “ per comprovar que es compleix el mínim de 
renovació establert per la normativa. 

Es proposa la instal·lació d'un equip de bombeig format per dos bombes auto aspirants
,5 CV de potència amb un cabal de 72 m3/h a 10 m.c.a

 (Astral Pool Bombes Centrifugues 3000 rpm)

Per a la filtració es proposen un conjunt de dos filtres de poliester bobin
00 mm de diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de 

50°C i una pressió de treball de 4 Kgr/cm 2, per a un cabal de 
tat de filtratge de disseny de 20 m3/h/m2 i làmina de llit filtrant d'1 m.

La velocitat desitjada de filtració seria de 20 m3/h, obtenint realment 
/h. 

TRACIÓ I RECIRCULACIÓ PISCINA SPA  
Per l'estudi teòric de la piscina hem considerat una superfície 36 m2; profunditat mitja 1

; perímetre 26 m. Es proposa un sistema de circulació invers, es a dir 
da s’impulsa pels difusors del fons i es recollida pels 

sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 
pel tractament de l’aigua durant el període d’emplenament. 

s comporta els següents paràmetres: velocitat de l'aigua a 
boneres 1,2 m/s; a sobreeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s.
mínim de boneres demanat és de 2, de sobreeixidors és de 4 i el de broquets de 2, 

valors es proposa una solució amb 4 broquets, un sobreeixidor 
punts de recollida i una boneres en el punt més baix del recipient.

a un dipòsit de compensació de 20 m3. 

El temps de renovació demanat és de quatre hores amb una velocitat de filtració de 20 
m/h i un cabal de recirculació de ( 9 x 4 x 1 / 2) 18 m3/h. 

Pel que fa al dimensionat de la xarxa es proposa el següent esquema. 
PVC de PN 4 bars i tub a ¾ de capacitat: 

  Projecte d’Instal·lacions 
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boneres dimensionat per tal que durant l’emplenament es pugui permetre 
està format segons l'esquema, amb dues 

boneres per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø 75.   

turbina, tipus woltman, de lectura directa en rodets 
numerats. Comptador d’esfera seca amb transmissió magnètica. De diàmetre 90 mm 
per comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa. 

d’aigua de lectura directa per rodets numerats, per a aigua 
mpleix el mínim de 

bombes auto aspirants 
a 10 m.c.a, una bomba 

(Astral Pool Bombes Centrifugues 3000 rpm) 

filtres de poliester bobinats d'alta 
00 mm de diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de 

, per a un cabal de 40 m3/h 
i làmina de llit filtrant d'1 m. (Astral 

/h, obtenint realment 

; profunditat mitja 1 
invers, es a dir 

da s’impulsa pels difusors del fons i es recollida pels 
sobreeixidors que bordegen el vas, les boneres nomes s’utilitzen pel buidat del vas i 

comporta els següents paràmetres: velocitat de l'aigua a 
boneres 1,2 m/s; a sobreeixidors 0.80 m/s; i als broquets d'impulsió 2 m/s. El nombre 
mínim de boneres demanat és de 2, de sobreeixidors és de 4 i el de broquets de 2, 

broquets, un sobreeixidor 
el punt més baix del recipient. 

s amb una velocitat de filtració de 20 
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Pel que fa al circuit d'impulsió es proposa 
broquets d'impulsió d' 1 1/2" regulables amb un cabal màxim de 9
4,5 m3/h; les conduccions es realitzaran en PVC de PN 6 bars.

El circuit de boneres dimensionat per tal que durant l’emplenament es pugui permetre 
el filtratge, es a dir cabal recollit de 18
bonera per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø
Les conduccions es realitzaran en tub de PVC de PN 6

Comptador Recirculació  
S’instal·larà un comptador 
numerats. Comptador d’esfera seca amb 
per comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa.
 
Comptador Renovació 
S’instal·larà un comptador 
freda de fins a 50ºC. De diàmetre 2 
renovació establert per la normativa.
 
Equip de Bombeig 
Es proposa la instal·lació d'un equip de bombeig format per 
aspirants a 3000 r.p.m. de 
(Astral Pool Bombes Centrifugues 3000 rpm)
 
Per a la filtració es proposa
diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de funcionament de 50°C i 
una pressió de treball de 4 Kgr/cm
filtratge de disseny de 20 m
La velocitat desitjada de filtració seria de 20 m
15,92 m3/h. 
 
CONTROL: REGULACIÓ DEL P
Es proposa la instal·lació d'un equip de control i regulació del pH de l'aigua, potencial 
Redox, clor residual lliure i temperatura.
control Minor) 
 
L'equip consta d'equip de control me
amperimètric; filtre; bombes 
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circuit d'impulsió es proposa 2 ramals segons l'esquema, amb quatre

1 1/2" regulables amb un cabal màxim de 9 m3/h i cabal real de 
/h; les conduccions es realitzaran en PVC de PN 6 bars. 

 
boneres dimensionat per tal que durant l’emplenament es pugui permetre 

el filtratge, es a dir cabal recollit de 18 m3, està format segons l'esquema
per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø

ealitzaran en tub de PVC de PN 6 bars. 

 
 

omptador turbina, tipus woltman, de lectura directa en rodets 
d’esfera seca amb transmissió magnètica. De diàmetre 

er comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa.

 d’aigua de lectura directa per rodets numerats, per a aigua 
freda de fins a 50ºC. De diàmetre 2 “ per comprovar que es compleix el mínim de 
renovació establert per la normativa. 

Es proposa la instal·lació d'un equip de bombeig format per una bombes auto 
a 3000 r.p.m. de 3 CV de potència amb un cabal de 54 m3/h a 10 m.c.a

(Astral Pool Bombes Centrifugues 3000 rpm) 

a un filtre de poliester bobinat d'alta pressió de 
diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de funcionament de 50°C i 
una pressió de treball de 4 Kgr/cm2, per a un cabal de 22 m3/h i una veloci

0 m3/h/m2 i làmina de llit filtrant d'1 m. (Astral Pool Filtre Praga) 
La velocitat desitjada de filtració seria de 20 m3/h, obtenint realment una velocitat de 

LACIÓ DEL P H, CLOR I TEMPERATURA 
Es proposa la instal·lació d'un equip de control i regulació del pH de l'aigua, potencial 
Redox, clor residual lliure i temperatura. (Astral Pool Equips automàtics de regulació i 

control mesurador regulador i cèl·lula de medició del tipus 
amperimètric; filtre; bombes dosificadores de cabal constant de cabals 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

ramals segons l'esquema, amb quatre 
m3/h i cabal real de 

 
boneres dimensionat per tal que durant l’emplenament es pugui permetre 

està format segons l'esquema, amb una 
per a piscina de formigó de poliester més fibra de vidre amb sortida Ø 75.    

, de lectura directa en rodets 
diàmetre 75 mm 

er comprovar que es compleix el mínim de recirculació establert per la normativa. 

d’aigua de lectura directa per rodets numerats, per a aigua 
“ per comprovar que es compleix el mínim de 

bombes auto 
a 10 m.c.a. 

t d'alta pressió de 1200 mm de 
diàmetre de sorra de sílex, amb una temperatura màxima de funcionament de 50°C i 

/h i una velocitat de 
(Astral Pool Filtre Praga) 

/h, obtenint realment una velocitat de 

Es proposa la instal·lació d'un equip de control i regulació del pH de l'aigua, potencial 
(Astral Pool Equips automàtics de regulació i 

de medició del tipus 
de cabal constant de cabals de 5 I/h a 20I/h, 
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construïdes en carcassa d'alumini, protegit amb 
anoditzat amb tapa de policarbonat transparent tot amb protecció mínima IP
elèctrodes i porta elèctrodes
conjunt tipus pancarta. 
 
Aquest equip, regula i dosifica 
comercial per que fa a cloració de l'aigua i àcid 
l'aigua. Les connexions de les bombes dosificadores de clor i pH 
de compensació. El control de l'equip vigilant 
d'impulsió un cop filtrada. 
 
SISTEMA D'ESCALFAMENT DE LES PISCINES CLIMATITZADES
El sistema d'escalfament de cada piscina, així com també del jacuzzi, amb circuit 
independent per a cada instal·lació, des del col·lector gen
segons esquema. 
 
Cada circuit independent amb bescanviador de calor de plaques i bomba de circulació 
també independent per a cada circuit.
 
El circuit de calefacció de l'aigua de les
condensadora de la bomba de calor deshumectadora, amb la finalitat de l'aprofitament 
de la energia calorífica total de la bomba de calor.
per l’escalfament d’aquestes. 
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en carcassa d'alumini, protegit amb vernís epoxi, caràtula d'alumini 
carbonat transparent tot amb protecció mínima IP

elèctrodes pera mesura del pH, tot això connectat i muntat en un 

Aquest equip, regula i dosifica dos tipus de substàncies de tractament, hipoclorit sòdic 
comercial per que fa a cloració de l'aigua i àcid clorhídric comercial per que fa al

de les bombes dosificadores de clor i pH es realitzen al diposit 
. El control de l'equip vigilant proposat es realitzarà a través del 

SISTEMA D'ESCALFAMENT DE LES PISCINES CLIMATITZADES  
El sistema d'escalfament de cada piscina, així com també del jacuzzi, amb circuit 
independent per a cada instal·lació, des del col·lector general de la sala de calderes, 

Cada circuit independent amb bescanviador de calor de plaques i bomba de circulació 
també independent per a cada circuit. 

t de calefacció de l'aigua de les piscines recupera part de la calor de la unitat 
condensadora de la bomba de calor deshumectadora, amb la finalitat de l'aprofitament 
de la energia calorífica total de la bomba de calor. També s’aprofita la instal·lació solar 
per l’escalfament d’aquestes.  

 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

epoxi, caràtula d'alumini 
carbonat transparent tot amb protecció mínima IP-54; 

i muntat en un 

, hipoclorit sòdic 
comercial per que fa al pH de 

es realitzen al diposit 
s realitzarà a través del circuit 

El sistema d'escalfament de cada piscina, així com també del jacuzzi, amb circuit 
eral de la sala de calderes, 

Cada circuit independent amb bescanviador de calor de plaques i bomba de circulació 

recupera part de la calor de la unitat 
condensadora de la bomba de calor deshumectadora, amb la finalitat de l'aprofitament 

També s’aprofita la instal·lació solar 
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PISCINA 25 X 16 
Sobreixidors a piscina  

m³/h % l/s

160 m³/h 100% 44,44 l/s

Sobreixidors colector a soterrani
m³/h % l/s

160 m³/h 100% 44,44 

Impulsio a piscina  
m³/h % l/s

160 m³/h 100% 44,44 l/s

Impulsio ramal a soterrani  
m³/h % l/s

160 m³/h 100% 44,44 l/s

Impulsio colector a soterrani
m³/h % l/s

160 m³/h 100% 44,44 l/s

Aspiracio a piscina  
m³/h % l/s

160 m³/h 100% 44,44 l/s

Aspiracio colector a soterrani
m³/h % l/s

160 m³/h 100% 44,44 l/s

Filtre   
m³/h Filatracio Sup. Min.

160 m³/h 20 m³/h 8,00 m²

 
PISCINA 16 X 8 
Sobreixidors a piscina  

m³/h % l/s

32 m³/h 100% 8,89 l/s

Sobreixidors colector a soterrani
m³/h % l/s

32 m³/h 100% 8,89 l/s

Impulsio a piscina  
m³/h % l/s

32 m³/h 100% 8,89 l/s

Impulsio ramal a soterrani  
m³/h % l/s

32 m³/h 100% 8,89 l/s

 
   

- 105 - 

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

44,44 l/s 6 7,41 l/s 125 mm 125

   
Sobreixidors colector a soterrani  

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

44,44 l/s 3 14,81 l/s 177 mm 200

   
   

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

44,44 l/s 24 1,85 l/s 34 mm 50

   
 
l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

44,44 l/s 6 7,41 l/s 69 mm 90

   
Impulsio colector a soterrani  

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

44,44 l/s 1 44,44 l/s 168 mm 200

   
   

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

44,44 l/s 2 22,22 l/s 119 mm 125

   
Aspiracio colector a soterrani  

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

44,44 l/s 1 44,44 l/s 168 mm 200

   
   

Sup. Min. Diametre Nº  Diametre

8,00 m² 3,19 m 4 2,00 m

   

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

8,89 l/s 4 2,22 l/s 69 mm 75

   
Sobreixidors colector a soterrani  

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

8,89 l/s 2 4,44 l/s 97 mm 110

   
   

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

8,89 l/s 8 1,11 l/s 27 mm 40

   
 
l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

8,89 l/s 6 1,48 l/s 31 mm 50

   

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Diametro Velocidad 
125 0,60 m/s 

  

Diametro Velocidad 
200 0,47 m/s 

  

Diametro Velocidad 
50 0,94 m/s 

  

Diametro Velocidad 
90 1,16 m/s 

  

Diametro Velocidad 
200 1,41 m/s 

  

Diametro Velocidad 
125 1,81 m/s 

  

Diametro Velocidad 
200 1,41 m/s 

  
 

Diametre Velocidad 
2,00 m 12,73 m/s 

 

Diametro Velocidad 
75 0,50 m/s 

  

Diametro Velocidad 
110 0,47 m/s 

  

Diametro Velocidad 
40 0,88 m/s 

  

Diametro Velocidad 
50 0,75 m/s 
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Impulsio colector a soterrani

m³/h % l/s

32 m³/h 100% 8,89 l/s

Aspiracio a piscina  
m³/h % l/s

32 m³/h 100% 8,89 l/s

Aspiracio colector a soterrani
m³/h % l/s

32 m³/h 100% 8,89 l/s

Filtre   
m³/h Filatracio Sup. Min.

32 m³/h 20 m³/h 1,60 

 
PISCINA SPA 
Sobreixidors a piscina  

m³/h % l/s

18 m³/h 100% 5,00 l/s

Sobreixidors colector a soterrani
m³/h % l/s

18 m³/h 100% 5,00 l/s

Impulsio a piscina  
m³/h % l/s

18 m³/h 100% 5,00 l/s

Impulsio ramal a soterrani  
m³/h % l/s

18 m³/h 100% 5,00 l/s

Impulsio colector a soterrani
m³/h % l/s

18 m³/h 100% 5,00 l/s

Aspiracio a piscina  
m³/h % l/s

18 m³/h 100% 5,00 l/s

Filtre   
m³/h Filatracio Sup. Min.

18 m³/h 20 m³/h 0,90 m²
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soterrani  
l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

8,89 l/s 1 8,89 l/s 75 mm 90

   
   

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

8,89 l/s 2 4,44 l/s 53 mm 75

Aspiracio colector a soterrani  
l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

8,89 l/s 1 8,89 l/s 75 mm 90

   
   

Sup. Min. Diametre Nº  Diametre

1,60 m² 1,43 m 1 1,60 m

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

5,00 l/s 2 2,50 l/s 73 mm 75

   
Sobreixidors colector a soterrani  

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

5,00 l/s 1 5,00 l/s 103 mm 110

   
   

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

5,00 l/s 4 1,25 l/s 28 mm 40

   
 
l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

5,00 l/s 2 2,50 l/s 40 mm 50

   
Impulsio colector a soterrani  

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

5,00 l/s 1 5,00 l/s 56 mm 75

   
   

l/s Nº  Caudal Diametro Diametro

5,00 l/s 1 5,00 l/s 73 mm 75

   
Sup. Min. Diametre Nº  Diametre

0,90 m² 1,07 m 1 1,20

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

Diametro Velocidad 
90 1,40 m/s 

  

Diametro Velocidad 
75 1,01 m/s 

Diametro Velocidad 
90 1,40 m/s 

  
 

Diametre Velocidad 
1,60 m 15,92 m/s 

Diametro Velocidad 
75 0,57 m/s 

  

Diametro Velocidad 
110 0,53 m/s 

  

Diametro Velocidad 
40 0,99 m/s 

  

Diametro Velocidad 
50 1,27 m/s 

  

Diametro Velocidad 
75 1,13 m/s 

  

Diametro Velocidad 
75 1,13 m/s 

 
Diametre Velocidad 
1,20 m 15,92 m/s 
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS
El present estudi correspon a les instal·lacions per calefacció de l'aigua de les 
piscines, aigua calenta sanitària, tractament de l’aire ambient interior, així com 
calefacció dels espais. 
 
DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI
Les instal·lacions disposen de plan
La planta soterrani distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 
vestidors per homes i dones, servei i sales de judo, escacs i tenis taula.
La planta baixa distribuïda en vestidors per abonats, controls
secretaria, saunes i jacuzzi, espais mèdics i per a monitors i piscines.
La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris.
La sala de piscines amb piscines
 
INSTAL·LACIÓ DE GAS 
Descripció general i característiques del subminist rament de Gas
El gas del subministrament a l'edifici es gas natural amb un Poder Calorífic Superior 
(P.C.S.) de 10.200 Kcal/ Nm
13.459 i un índex de Delbourg de 51, distribuït a baixa pressió
 
Els comptadors s’instal·laran en un armari normalitzat per la companyia 
subministradora, situat en el mur de tancament al final de la rampa d’accés al 
soterrani. 
 
La instal·lació comuna estarà 
fins arribar a la línia de l'edifici on i a través d'una peç
passarà a realitzar la instal·lació en coure; tub de coure estirat sense soldadura, 
protegit contra corrosió i pintat posteriorment.
 
Determinació del cabal 
El cabal vindrà determinat per l'expressió:

Qv = A + B + (C + D + 
on “A” i “B” son els dos consums mes grans a la instal·lació i “C”,”D”,.. la resta.

En el nostre cas en el subministrament hi ha una previsió al subministrament a la sala 
de calderes d'una potencia nominal 
climatització) pel que instal·lem una potencia de 
per caldera de 37,80 m3/hora.

QT = 3 x 37.80 = 113,4
 
Determinació del diàmetre de les canonades
Essent un subministrament únic, la pèrdua de càrrega màxima admissible en la 
instal·lació serà de 25 mm.c.d.a. des de la sortida de comptador fins al punt de
consum mes desfavorable.
 
Per al càlcul del diàmetre de la canonada emprarem la fórmula de Renouard:
 

D = ( 2 3 2 0 0 0* a *Q
on “D” es el diàmetre en mm. “a”
es la pèrdua de càrrega per metre e
 
En el nostre cas i ja que hem considerat un PCS del gas de 10200 Kcal/Nm , els 
cabals valdran: 
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS  
El present estudi correspon a les instal·lacions per calefacció de l'aigua de les 
piscines, aigua calenta sanitària, tractament de l’aire ambient interior, així com 

DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 
Les instal·lacions disposen de planta soterrani, planta baixa i primera. 
La planta soterrani distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 
vestidors per homes i dones, servei i sales de judo, escacs i tenis taula.
La planta baixa distribuïda en vestidors per abonats, controls, vestíbul principal, 
secretaria, saunes i jacuzzi, espais mèdics i per a monitors i piscines. 
La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris.
La sala de piscines amb piscines; 25x16 m, 16x8 m i jacuzzi. 

Descripció general i característiques del subminist rament de Gas  
El gas del subministrament a l'edifici es gas natural amb un Poder Calorífic Superior 
(P.C.S.) de 10.200 Kcal/ Nm3, una densitat relativa de 0,6 i un índex de Wobbe de 

e Delbourg de 51, distribuït a baixa pressió, 500 m.c.d.a.

’instal·laran en un armari normalitzat per la companyia 
en el mur de tancament al final de la rampa d’accés al 

La instal·lació comuna estarà construïda en polietilè d'alta densitat en el tram soterrat, 
'edifici on i a través d'una peça de transició polietilè 

passarà a realitzar la instal·lació en coure; tub de coure estirat sense soldadura, 
corrosió i pintat posteriorment. 

El cabal vindrà determinat per l'expressió: 
= A + B + (C + D + ...) / 2 

on “A” i “B” son els dos consums mes grans a la instal·lació i “C”,”D”,.. la resta.
En el nostre cas en el subministrament hi ha una previsió al subministrament a la sala 
de calderes d'una potencia nominal 750.000 kcal/h (Justificació a memòria de 
climatització) pel que instal·lem una potencia de  340 kW per caldera, amb un cabal 

/hora.  
113,40 m3/hora 

Determinació del diàmetre de les canonades  
Essent un subministrament únic, la pèrdua de càrrega màxima admissible en la 
instal·lació serà de 25 mm.c.d.a. des de la sortida de comptador fins al punt de
consum mes desfavorable. 

Per al càlcul del diàmetre de la canonada emprarem la fórmula de Renouard:

( 2 3 2 0 0 0* a *Q 1.82/ J ) 0.207 
D” es el diàmetre en mm. “a” es la densitat relativa, “Q” es el cabal en Nm

es la pèrdua de càrrega per metre en mm.c.d.a. 

En el nostre cas i ja que hem considerat un PCS del gas de 10200 Kcal/Nm , els 

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

El present estudi correspon a les instal·lacions per calefacció de l'aigua de les 
piscines, aigua calenta sanitària, tractament de l’aire ambient interior, així com per la 

 
La planta soterrani distribuïda en sala de calderes i espais per instal·lacions, 
vestidors per homes i dones, servei i sales de judo, escacs i tenis taula. 

, vestíbul principal, 

La planta primera dedicada a restaurant, local social, gimnàs, saunes i vestuaris. 

 
El gas del subministrament a l'edifici es gas natural amb un Poder Calorífic Superior 

, una densitat relativa de 0,6 i un índex de Wobbe de 
500 m.c.d.a. 

’instal·laran en un armari normalitzat per la companyia 
en el mur de tancament al final de la rampa d’accés al 

construïda en polietilè d'alta densitat en el tram soterrat, 
a de transició polietilè - coure es 

passarà a realitzar la instal·lació en coure; tub de coure estirat sense soldadura, 

on “A” i “B” son els dos consums mes grans a la instal·lació i “C”,”D”,.. la resta. 
En el nostre cas en el subministrament hi ha una previsió al subministrament a la sala 

(Justificació a memòria de 
340 kW per caldera, amb un cabal 

Essent un subministrament únic, la pèrdua de càrrega màxima admissible en la 
instal·lació serà de 25 mm.c.d.a. des de la sortida de comptador fins al punt de 

Per al càlcul del diàmetre de la canonada emprarem la fórmula de Renouard: 

es la densitat relativa, “Q” es el cabal en Nm3/hora “J” 

En el nostre cas i ja que hem considerat un PCS del gas de 10200 Kcal/Nm , els 
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QC1-B = 37,80
QC2-B = 37,80
QC3-A = 37,80
QA-B = 75,60 Nm
QA-G100 = 113,40 Nm

 

La pèrdua de càrrega la 
metres fins a la darrera caldera de la sala.
 

J = 10 /1,2 * 33 = 0,2
 
El factor 1,2 representa la longitud equivalent 
 
Els fulls de càlcul donen els resultats dels diàmetres a considerar.
 

DC1-B = 60,8 
DC2-B = 60,8 
DC3-A = 60,8 
DA-B = 78,9 
DA-G100 = 91,9 mm.

 
Instal·lació de les canonades
El tram de la instal·lació comuna exterior serà soterr
rasa de soterrament de la canonada 
amplada mínima de 40 cm. El rebliment de 
contacte amb la canonada, fins a una alçada de 15 cm per damunt de la mateixa, on 
col·locarem la banda de senyalització.
 
Un cop arribats a la línia de façana per on puja la canonada i a través d'una pega 
especial de transició es passarà a instal·lació de coure, aquesta anirà en muntatge 
superficial fins a l'armari del comptador.
 
A partir d'aquest punt, el muntatge serà superficial a la paret. El tub de coure es fixarà 
a la paret mitjançant grapes, cada 2 m com a mà
capes d'imprimació i dues capes de pintura epoxi. Les unions i peces especials aniran 
soldades. 
 
Quan les canonades travessin murs o envans, es col·locarà un tub passa murs de 
fibrociment amb un diàmetre superior en 10 mm co
s’omplirà després amb màstic plàstic.
 
Comptadors 
El comptador subministrament a sala de calderes serà normalitzat del tipus G
a un cabal nominal de 100 m
 
A mes disposarem d'un compt
l'altre comptador i muntat en el mateix armari, segons plànols.
El centre del totalitzador del comptador anirà a una altura màxima de 1,80 m del terra.
L'entrada del comptador estarà prevista de la seva cor
Cadascuna de les claus de pas portarà indicació gravada en placa d'acer o alumini de 
la instal·lació a que correspon.
 
El comptador anirà instal·lat en un armari construït d'obra de fàbrica, amb porta 
metàl·lica, construït segons normes, i instal·lat al muret de tancament de l'edifici.
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37,80  Nm3/hora 
37,80  Nm3/hora 

37,80  Nm3/hora 

0 Nm3/hora 

,40 Nm3/hora 

La pèrdua de càrrega la determinem pel punt mes desfavorable, que serà de 3
metres fins a la darrera caldera de la sala. 

= 0,25 mm.c.d.a. / m 

El factor 1,2 representa la longitud equivalent per pèrdues singulars de la instal·lació.

ls resultats dels diàmetres a considerar. 

 mm.  = 2,36 ”   � 2,5 ” polsades
 mm.  = 2,36 ”   � 2,5 ” polsades
 mm.  = 2,36 ”   � 2,5 ” polsades
 mm.  = 3,07 ”   � 3 ” polsades

,9 mm.  = 3,58 ”   � 4 ” polsades

Instal·lació de les canonades  
El tram de la instal·lació comuna exterior serà soterrat en polietilè d'alta densitat. 

de la canonada tindrà una profunditat mínima de 70 cm 
amplada mínima de 40 cm. El rebliment de la rasa es farà amb sorres en la capa en 
contacte amb la canonada, fins a una alçada de 15 cm per damunt de la mateixa, on 
col·locarem la banda de senyalització. 

Un cop arribats a la línia de façana per on puja la canonada i a través d'una pega 
e transició es passarà a instal·lació de coure, aquesta anirà en muntatge 

superficial fins a l'armari del comptador. 

A partir d'aquest punt, el muntatge serà superficial a la paret. El tub de coure es fixarà 
a la paret mitjançant grapes, cada 2 m com a màxim i estarà protegida amb dues 
capes d'imprimació i dues capes de pintura epoxi. Les unions i peces especials aniran 

Quan les canonades travessin murs o envans, es col·locarà un tub passa murs de 
fibrociment amb un diàmetre superior en 10 mm com a mínim al de la canonada, que 
s’omplirà després amb màstic plàstic. 

El comptador subministrament a sala de calderes serà normalitzat del tipus G
a un cabal nominal de 100 m3/h i un màxim de 160 m3/h. 

A mes disposarem d'un comptador independent pel restaurant, emplaçat al costat de 
l'altre comptador i muntat en el mateix armari, segons plànols. 
El centre del totalitzador del comptador anirà a una altura màxima de 1,80 m del terra.
L'entrada del comptador estarà prevista de la seva corresponent vàlvula de tancament.
Cadascuna de les claus de pas portarà indicació gravada en placa d'acer o alumini de 
la instal·lació a que correspon. 

El comptador anirà instal·lat en un armari construït d'obra de fàbrica, amb porta 
egons normes, i instal·lat al muret de tancament de l'edifici.

  Projecte d’Instal·lacions 
  d’u n Club Esportiu 

determinem pel punt mes desfavorable, que serà de 33 

pèrdues singulars de la instal·lació. 

2,5 ” polsades 
2,5 ” polsades 

2,5 ” polsades 

3 ” polsades 

4 ” polsades 

at en polietilè d'alta densitat. La 
profunditat mínima de 70 cm i una 

la rasa es farà amb sorres en la capa en 
contacte amb la canonada, fins a una alçada de 15 cm per damunt de la mateixa, on 

Un cop arribats a la línia de façana per on puja la canonada i a través d'una pega 
e transició es passarà a instal·lació de coure, aquesta anirà en muntatge 

A partir d'aquest punt, el muntatge serà superficial a la paret. El tub de coure es fixarà 
xim i estarà protegida amb dues 

capes d'imprimació i dues capes de pintura epoxi. Les unions i peces especials aniran 

Quan les canonades travessin murs o envans, es col·locarà un tub passa murs de 
m a mínim al de la canonada, que 

El comptador subministrament a sala de calderes serà normalitzat del tipus G-100 per 

, emplaçat al costat de 

El centre del totalitzador del comptador anirà a una altura màxima de 1,80 m del terra. 
responent vàlvula de tancament. 

Cadascuna de les claus de pas portarà indicació gravada en placa d'acer o alumini de 

El comptador anirà instal·lat en un armari construït d'obra de fàbrica, amb porta 
egons normes, i instal·lat al muret de tancament de l'edifici. 
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Les mides del armari seran com a mínim:
 

Comptador G-100  
 
La porta obrirà cap a fora i disposarà de dispositiu de tanca normalitzat per la 
companyia subministradora.
 
Disposarà de dues obertures que 
part inferior de 200 cm2 comunicada amb l'exterior de forma directa i una altra a la part 
superior de 200 cm2  comunicada també directament amb l'exterior.
 
SALA DE CALDERES 
La instal·lació de calefacció disposarà d'una sala exclusivament per la ubicació de les 
calderes, representada en els plànols adjunts, que serà de seguretat elevada.
 
En la sala de calderes s’instal·larà la totalitat dels elements de regulació, se
control de la instal·lació, així com el dipòsit acumulador d'ACS.
 
La sala disposarà d'un desguàs sifònic de 100 mm. de diàmetre com a mínim.
 
A la sala de calderes arribarà la conducció d'aigua freda per l'alimentació de la 
instal·lació de calefacció i la instal·lació d'aigua calenta sanitària.
 
La sala de calderes disposarà de manera visible en el seu interior de dos cartells, un 
amb l’esquema de principi de la instal·lació i un altre amb les següents indicacions :
 

- Instruccions per parar la ins
- Nom, adreça i telèfon de l'empresa de manteniment de la instal·lació.
- Telèfon del servei de bombers mes pròxim.

 
La sala de calderes a mes portarà en cadascuna de les portes d'accés en lloc i forma 
visible d'un cartell indicador amb la següent 
 

PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI
 
 
Instal·lació elèctrica 
Es disposarà d'un quadre elèctric, en muntatge superficial, amb línia de terra i 
protecció magnetotèrmica i diferencial per cada línia elèctrica indiv
receptor. El quadre elèctric estarà ubicat al costat de la porta d'accés i disposarà a 
mes dels circuits de consum d'un circuit de reserva.
 
S’instal·larà un interruptor general fora de la sala i al costat de la porta d'accés.
L'enllumenat de la sala serà fluorescent i estanc, així com també disposarà 
d'enllumenat d’emergència i senyalització.
superficial i amb protecció metàl·lica.
 
Instal·lació contra - incendis
Les portes d'accés s'obriran cap a l'
contra el foc mínim RF-90. 
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Les mides del armari seran com a mínim: 

 � 2000 x 1800 x 600 

La porta obrirà cap a fora i disposarà de dispositiu de tanca normalitzat per la 
companyia subministradora. 

Disposarà de dues obertures que garanteixin la perfecta ventilació de l'armari, una a la 
comunicada amb l'exterior de forma directa i una altra a la part 

comunicada també directament amb l'exterior. 

La instal·lació de calefacció disposarà d'una sala exclusivament per la ubicació de les 
calderes, representada en els plànols adjunts, que serà de seguretat elevada.

En la sala de calderes s’instal·larà la totalitat dels elements de regulació, se
control de la instal·lació, així com el dipòsit acumulador d'ACS. 

La sala disposarà d'un desguàs sifònic de 100 mm. de diàmetre com a mínim.

A la sala de calderes arribarà la conducció d'aigua freda per l'alimentació de la 
acció i la instal·lació d'aigua calenta sanitària. 

La sala de calderes disposarà de manera visible en el seu interior de dos cartells, un 
amb l’esquema de principi de la instal·lació i un altre amb les següents indicacions :

Instruccions per parar la instal·lació. 
Nom, adreça i telèfon de l'empresa de manteniment de la instal·lació.
Telèfon del servei de bombers mes pròxim. 

La sala de calderes a mes portarà en cadascuna de les portes d'accés en lloc i forma 
visible d'un cartell indicador amb la següent inscripció : 

CALDERES A GAS 
PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI

Es disposarà d'un quadre elèctric, en muntatge superficial, amb línia de terra i 
protecció magnetotèrmica i diferencial per cada línia elèctrica indiv
receptor. El quadre elèctric estarà ubicat al costat de la porta d'accés i disposarà a 
mes dels circuits de consum d'un circuit de reserva. 

S’instal·larà un interruptor general fora de la sala i al costat de la porta d'accés.
la sala serà fluorescent i estanc, així com també disposarà 

d'enllumenat d’emergència i senyalització. La instal·lació elèctrica serà en muntatge 
superficial i amb protecció metàl·lica. 

incendis  
Les portes d'accés s'obriran cap a l'exterior de la sala i tindran un grau de protecció 
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La porta obrirà cap a fora i disposarà de dispositiu de tanca normalitzat per la 

la perfecta ventilació de l'armari, una a la 
comunicada amb l'exterior de forma directa i una altra a la part 

La instal·lació de calefacció disposarà d'una sala exclusivament per la ubicació de les 
calderes, representada en els plànols adjunts, que serà de seguretat elevada. 

En la sala de calderes s’instal·larà la totalitat dels elements de regulació, seguretat i 

La sala disposarà d'un desguàs sifònic de 100 mm. de diàmetre com a mínim. 

A la sala de calderes arribarà la conducció d'aigua freda per l'alimentació de la 

La sala de calderes disposarà de manera visible en el seu interior de dos cartells, un 
amb l’esquema de principi de la instal·lació i un altre amb les següents indicacions : 

Nom, adreça i telèfon de l'empresa de manteniment de la instal·lació. 

La sala de calderes a mes portarà en cadascuna de les portes d'accés en lloc i forma 

PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 

Es disposarà d'un quadre elèctric, en muntatge superficial, amb línia de terra i 
protecció magnetotèrmica i diferencial per cada línia elèctrica individual de cada 
receptor. El quadre elèctric estarà ubicat al costat de la porta d'accés i disposarà a 

S’instal·larà un interruptor general fora de la sala i al costat de la porta d'accés. 
la sala serà fluorescent i estanc, així com també disposarà 

La instal·lació elèctrica serà en muntatge 

exterior de la sala i tindran un grau de protecció 
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Es disposarà dos extintors a l'interior de la sala i un mes fora de la sala i al costat de la 
porta d'accés, els graus d’eficàcia deis extintors seran 89B i 21B respectivament.
 
La sala de calderes, a mes, tindrà 
central contra – incendis. D
gas, que actuarà sobre una vàlvula de dues vies motoritzada instal·lada en la 
canonada principal d'alimentació de gas a la sala de calderes.
 
Ventilació 
La ventilació de la sala serà natural i directament a l'exterior.
dues reixes de renovació i una d'extracció instal·lades en la part superior de la sala.
 
Reixes de renovació : 
La sala disposarà de dues reixes de ventilaci
ventilació exterior es construirà amb secció mínima de 5 cm2 per cada kW. de 
potencia calorífica instal·lada en les calderes, amb un coeficient c
reixa de ventilació interior estarà instal·lada inferior i a menys de 50 cm. del terra 
de superfície mínima de 7,5 cm2. per cada kW. de potencia calorífica instal·lada en la 
caldera. 
 
La potencia nominal total instal·lada entre l
potencia calorífica, per tant la secció del conducte i superfície mínima de les reixes de 
ventilació és: 
 

S = 1.020 x 5 x 1,5 = 7.
 
La superfície de ventilació s'ha dividit en dues reixes de renovació de 100x50 
cadascuna, amb una superfície total de la sala de calderes és de 10.000 cm2 superior 
a la mínima reglamentaria i instal·lades a menys de 50 cm. del terra de la sala de 
calderes. 
 
Reixa d'extracció : 
La reixa d'extracció comunicarà directament a l'exter
30 cm. del sostre i la seva superfície serà superior en cm
planta de la sala en m2). En el nostre cas si 
superfície mínima seria de 60
400x25 cm. Superfície 10
instal·lada a menys de 30 cm. del sostre.
 
CALDERA 
Calderes 
Les calderes seran d'alt rendiment, amb cos d'acer, cremador incorporat a gas 
natural de dues etapes de potència, encesa electrònica i control de flama per 
ionització. 
 
El quadre de comandament de cada caldera tindrà els següents components :
- Interruptor aturada/marxa.
- Termòstat de regulació. 
- Termòstat de seguretat. 
- Rearmament. 
- Termòmetre de la temperatura d'impulsió.
- Termòmetre de la temperatura de retorn.
- Comptador horari. 
- Pilot de demanda de calor.
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Es disposarà dos extintors a l'interior de la sala i un mes fora de la sala i al costat de la 
porta d'accés, els graus d’eficàcia deis extintors seran 89B i 21B respectivament.

La sala de calderes, a mes, tindrà instal· lat un detector de fums, que actuarà sobre la 
. Disposarà també de central de detecció de gas i detector de 

gas, que actuarà sobre una vàlvula de dues vies motoritzada instal·lada en la 
canonada principal d'alimentació de gas a la sala de calderes. 

La ventilació de la sala serà natural i directament a l'exterior. La sala disposarà de 
dues reixes de renovació i una d'extracció instal·lades en la part superior de la sala.

La sala disposarà de dues reixes de ventilació natural en la paret exterior, 
es construirà amb secció mínima de 5 cm2 per cada kW. de 

potencia calorífica instal·lada en les calderes, amb un coeficient corrector de 1,5. La 
reixa de ventilació interior estarà instal·lada inferior i a menys de 50 cm. del terra 

,5 cm2. per cada kW. de potencia calorífica instal·lada en la 

La potencia nominal total instal·lada entre les tres calderes és de 1.0
potencia calorífica, per tant la secció del conducte i superfície mínima de les reixes de 

x 1,5 = 7.650 cm2. 

La superfície de ventilació s'ha dividit en dues reixes de renovació de 100x50 
cadascuna, amb una superfície total de la sala de calderes és de 10.000 cm2 superior 
a la mínima reglamentaria i instal·lades a menys de 50 cm. del terra de la sala de 

La reixa d'extracció comunicarà directament a l'exterior, estarà instal·lada a menys de 
30 cm. del sostre i la seva superfície serà superior en cm2. a Sx10 (S = superfície en 
planta de la sala en m2). En el nostre cas si la superfície de la sala és de 60

ima seria de 60x10 = 600 cm2, la reixa de ventilació superior serà de 
00.000 cm2 superior a la mínima reglamentaria i estarà 

instal·lada a menys de 30 cm. del sostre. 

Les calderes seran d'alt rendiment, amb cos d'acer, cremador incorporat a gas 
natural de dues etapes de potència, encesa electrònica i control de flama per 

El quadre de comandament de cada caldera tindrà els següents components :
Interruptor aturada/marxa. 

 

Termòmetre de la temperatura d'impulsió. 
Termòmetre de la temperatura de retorn. 

Pilot de demanda de calor. 
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Es disposarà dos extintors a l'interior de la sala i un mes fora de la sala i al costat de la 
porta d'accés, els graus d’eficàcia deis extintors seran 89B i 21B respectivament. 

un detector de fums, que actuarà sobre la 
isposarà també de central de detecció de gas i detector de 

gas, que actuarà sobre una vàlvula de dues vies motoritzada instal·lada en la 

La sala disposarà de 
dues reixes de renovació i una d'extracció instal·lades en la part superior de la sala. 

ó natural en la paret exterior, la reixa de 
es construirà amb secció mínima de 5 cm2 per cada kW. de 

orrector de 1,5. La 
reixa de ventilació interior estarà instal·lada inferior i a menys de 50 cm. del terra i serà 

,5 cm2. per cada kW. de potencia calorífica instal·lada en la 

es tres calderes és de 1.020 kW. de 
potencia calorífica, per tant la secció del conducte i superfície mínima de les reixes de 

La superfície de ventilació s'ha dividit en dues reixes de renovació de 100x50 cm. 
cadascuna, amb una superfície total de la sala de calderes és de 10.000 cm2 superior 
a la mínima reglamentaria i instal·lades a menys de 50 cm. del terra de la sala de 

ior, estarà instal·lada a menys de 
. a Sx10 (S = superfície en 

la superfície de la sala és de 60 m2 la 
eixa de ventilació superior serà de 

uperior a la mínima reglamentaria i estarà 

Les calderes seran d'alt rendiment, amb cos d'acer, cremador incorporat a gas 
natural de dues etapes de potència, encesa electrònica i control de flama per 

El quadre de comandament de cada caldera tindrà els següents components : 



 
 
Universitat de Girona. 
Escola Politècnica Superior  

 
- Pilot d'obertura de la vàlvula de gas.
- Pilot de manca de pressió de gas.
- Pilot de sobreescalfament.
 
Les característiques de les 
 
Potència calorífica útil: 
Cremador principal:  
Caudal gas natural:   
Pressió:    
Fums:   
Pressió hidràulica màxima: 
Capacitat d’aigua:   
Caudal aigua:   
Connexió elèctrica:   
Dimensions:  
 
La rampa de gas incorpora, estabilitzador de pressió, vàlvula principal d'obertura lenta, 
vàlvula de seguretat i pressòstat de mínima.
 
Per la regulació del funcionament en cascada de les tres calderes 
centraleta de regulació seqüencial amb sis etapes de potència total, control de les 
temperatures d'impulsió i de retorn, programable i amb inversió de seqüència, que 
permetrà adaptar la potència calorífica subministrada per les calderes a
reals de la instal·lació. 
 
Cada caldera serà estable en les seves parts, que podran dilatar
conservant estanquitat i sense produir sorolls. Disposarà dels estris necessaris per la 
seva neteja i estarà instal·lada sobre una 
 
La caldera disposarà de sortida de fums individual i col·lector general a fumera 
principal. 
 
La instal·lació de les tres calderes disposarà d'un dipòsit tampó de 500 litres de 
capacitat amb col·lector i bomba cir
 
Evacuació de fums 
La sortida de fums de cada cald
de cada caldera embocarà a la fumera general.
La fumera general serà d'acer inoxidable, de 600 mm. de diàmetre, 
llana de roca. El seu disseny serà modular garantint una estanquitat total.
 
El traçat de la fumera serà vertical.
disposa de cap obstacle per edificacions a la vora, el tram vertical 
sobreeixirà un mínim d'1,10 m. per damunt de l’alçada de l'edifici.
 
Per la determinació de la secció i diàmetre de la fumera, han estat considerats els 
següents factors : 
 

Diàmetre 0,3 m � 0,07 m
 546 / 0,07 = 7800 m/h
 1638 / 7800 = 0,21 m
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Pilot d'obertura de la vàlvula de gas. 
Pilot de manca de pressió de gas. 

ment. 

Les característiques de les calderes seran (Duplex 360): 

1ª Etapa 208 kW,   2ª Etapa 340 kW. 
5 Rampes,   40 Injectors,   1 Injector piloto
37,8 m3/h 
Normal 37 mbar,   Mínima 25 mbar, Màxima 45 mbar
90 - 120°C,   546 m 3/h,   Conducte 300 mm de diàmetre  

Pressió hidràulica màxima:  4,85 bar 
88 litres 
∆T=10ºC � 29,24 m3/h,   ∆T=12ºC � 24,4 m
Potencia 600 W,   Tensió 230 V,   50 Hz 
670 x 715 x 1285 mm,   300 kgs 

La rampa de gas incorpora, estabilitzador de pressió, vàlvula principal d'obertura lenta, 
vàlvula de seguretat i pressòstat de mínima. 

Per la regulació del funcionament en cascada de les tres calderes 
centraleta de regulació seqüencial amb sis etapes de potència total, control de les 
temperatures d'impulsió i de retorn, programable i amb inversió de seqüència, que 
permetrà adaptar la potència calorífica subministrada per les calderes a

Cada caldera serà estable en les seves parts, que podran dilatar
conservant estanquitat i sense produir sorolls. Disposarà dels estris necessaris per la 
seva neteja i estarà instal·lada sobre una base incombustible construïda amb formigó.

La caldera disposarà de sortida de fums individual i col·lector general a fumera 

La instal·lació de les tres calderes disposarà d'un dipòsit tampó de 500 litres de 
capacitat amb col·lector i bomba circuladora individual per a cada caldera.

La sortida de fums de cada caldera serà de 300 mm. de diàmetre. La sortida de fums 
de cada caldera embocarà a la fumera general. 
La fumera general serà d'acer inoxidable, de 600 mm. de diàmetre, amb aïllament de 
llana de roca. El seu disseny serà modular garantint una estanquitat total.

El traçat de la fumera serà vertical. Considerant que la sortida de fums a l'exterior no 
disposa de cap obstacle per edificacions a la vora, el tram vertical final exterior 
sobreeixirà un mínim d'1,10 m. per damunt de l’alçada de l'edifici. 

Per la determinació de la secció i diàmetre de la fumera, han estat considerats els 

0,07 m2  Fums: 546 m3/h 
0,07 = 7800 m/h   546 x 3 = 1638 m/h 

1638 / 7800 = 0,21 m2  Diàmetre 0,52 m � 0,07 m2
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5 Rampes,   40 Injectors,   1 Injector piloto 

Normal 37 mbar,   Mínima 25 mbar, Màxima 45 mbar 
/h,   Conducte 300 mm de diàmetre   

24,4 m3/h 

La rampa de gas incorpora, estabilitzador de pressió, vàlvula principal d'obertura lenta, 

Per la regulació del funcionament en cascada de les tres calderes s'instal·larà una 
centraleta de regulació seqüencial amb sis etapes de potència total, control de les 
temperatures d'impulsió i de retorn, programable i amb inversió de seqüència, que 
permetrà adaptar la potència calorífica subministrada per les calderes a les necessitats 

Cada caldera serà estable en les seves parts, que podran dilatar-se lliurement, 
conservant estanquitat i sense produir sorolls. Disposarà dels estris necessaris per la 

base incombustible construïda amb formigó. 

La caldera disposarà de sortida de fums individual i col·lector general a fumera 

La instal·lació de les tres calderes disposarà d'un dipòsit tampó de 500 litres de 
culadora individual per a cada caldera. 

. La sortida de fums 

amb aïllament de 
llana de roca. El seu disseny serà modular garantint una estanquitat total. 

Considerant que la sortida de fums a l'exterior no 
final exterior 

Per la determinació de la secció i diàmetre de la fumera, han estat considerats els 

 
2 
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Diàmetre del col·lector de fums 0,52, contemplem un increment del 15% 
conducte d’evacuació. Diàmetre col·lector 600 mm 
 
La fumera disposarà d'un limitador de la temperatura
control següent : 
- Termòmetre indicador d'escala 50°C a 350°C.
- Termòstat limitador amb dispositiu de bloqueig del cremador, al sobrepassar la 
temperatura màxima autoritzada. El rearmat serà manual, amb desconnexió del 
cremador. 
 
Vasos d'expansió 
Els vasos d'expansió dels circuits de calderes i
d'alta qualitat, pintat exteriorment i previstos de membrana elàstica especial.
 
S'ubicaran en la sala de calderes
clau de pas o accessori que pugui interrompre la circulació al conducte de retorn, així 
com que en aquest tram no es puguin produir bosses d'aire. El diàmetre mínim de 
connexió del vas serà d'1".
 
Per la determinació dels vasos d

- Temperatura de càlcul mitja de l'aigua.
- Altura manomètrica de la instal·lació.
- Pressió absoluta màxima de treball (PM)
- Pressió mínima absoluta de treball (Pm)
- Volum d'aigua interna de la instal·lació (Vi)
- Volum d'aigua dilatada (Vu)
- Coeficient de dilatació de l'aigua a 80°C de 2,9% ( fd).
- Factor de pressió (fp).
- Volum de càlcul del dipòsit 
 

La capacitat del vas s'ha determinat en funció de la següent expressió:
V = (0,738 t - 33,48) Vi x PM/PM
 

La capacitat dels dos vasos d'expansió serà de :
- Circuit de cada caldera
- Circuit ACS .................

 
Vàlvules de seguretat 
Les vàlvules de seguretat per descàrrega impedirà que es creïn sobrepressions 
superiors a les de treball.
calderes, una per cada circuit de refrigeració, que estarà incorporada en cada planta 
de refrigeració i un pel circuit d'ACS.
 
Tractament de l'aigua de  
La instal·lació disposarà d'una unitat de t
a la sala de calderes. La unitat estarà composta dels següents components :
- Un regulador de pressió. 
- Un descalcificador per tractar l'aigua de la xarxa abans d'entrar en el circuit.
- Un dosificador de producte 
- Un dipòsit per la fàcil i ràpida introducció inhibidor.
- Un comptador d'aigua per a controlar la quantitat d'entrada d'aigua.
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Diàmetre del col·lector de fums 0,52, contemplem un increment del 15% 
conducte d’evacuació. Diàmetre col·lector 600 mm  

La fumera disposarà d'un limitador de la temperatura de sortida dels fums, amb el doble 

Termòmetre indicador d'escala 50°C a 350°C.  
Termòstat limitador amb dispositiu de bloqueig del cremador, al sobrepassar la 

temperatura màxima autoritzada. El rearmat serà manual, amb desconnexió del 

dels circuits de calderes i del circuit d'ACS, seran tancats, d'acer 
d'alta qualitat, pintat exteriorment i previstos de membrana elàstica especial.

ubicaran en la sala de calderes. La instal·lació es farà de manera que no porti cap 
clau de pas o accessori que pugui interrompre la circulació al conducte de retorn, així 
com que en aquest tram no es puguin produir bosses d'aire. El diàmetre mínim de 
connexió del vas serà d'1". 

Per la determinació dels vasos d'expansió han estat considerats els factors :
Temperatura de càlcul mitja de l'aigua. 
Altura manomètrica de la instal·lació. 
Pressió absoluta màxima de treball (PM) 
Pressió mínima absoluta de treball (Pm) 
Volum d'aigua interna de la instal·lació (Vi) 

d'aigua dilatada (Vu) 
Coeficient de dilatació de l'aigua a 80°C de 2,9% ( fd). 
Factor de pressió (fp). 
Volum de càlcul del dipòsit (V). 

La capacitat del vas s'ha determinat en funció de la següent expressió:
33,48) Vi x PM/PM-Pm 

capacitat dels dos vasos d'expansió serà de : 
Circuit de cada caldera  280 litres. 

.................    140 litres. 

Les vàlvules de seguretat per descàrrega impedirà que es creïn sobrepressions 
superiors a les de treball. S'instal·laria una vàlvula de seguretat per cada circuit de 
calderes, una per cada circuit de refrigeració, que estarà incorporada en cada planta 
de refrigeració i un pel circuit d'ACS. 

 la instal·lació 
La instal·lació disposarà d'una unitat de tractament de l'aigua d'alimentació, 

La unitat estarà composta dels següents components :
 

Un descalcificador per tractar l'aigua de la xarxa abans d'entrar en el circuit.
Un dosificador de producte químic, inhibidor de corrosió i incrustació. 
Un dipòsit per la fàcil i ràpida introducció inhibidor. 
Un comptador d'aigua per a controlar la quantitat d'entrada d'aigua. 
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Diàmetre del col·lector de fums 0,52, contemplem un increment del 15% longitud del 

de sortida dels fums, amb el doble 

Termòstat limitador amb dispositiu de bloqueig del cremador, al sobrepassar la 
temperatura màxima autoritzada. El rearmat serà manual, amb desconnexió del 

seran tancats, d'acer 
d'alta qualitat, pintat exteriorment i previstos de membrana elàstica especial. 

de manera que no porti cap 
clau de pas o accessori que pugui interrompre la circulació al conducte de retorn, així 
com que en aquest tram no es puguin produir bosses d'aire. El diàmetre mínim de 

'expansió han estat considerats els factors : 

La capacitat del vas s'ha determinat en funció de la següent expressió: 

Les vàlvules de seguretat per descàrrega impedirà que es creïn sobrepressions 
una vàlvula de seguretat per cada circuit de 

calderes, una per cada circuit de refrigeració, que estarà incorporada en cada planta 

ractament de l'aigua d'alimentació, emplaçada 
La unitat estarà composta dels següents components : 

Un descalcificador per tractar l'aigua de la xarxa abans d'entrar en el circuit. 
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR
Aquest estudi correspon a la instal·lació de aprofitament d’energia solar situat a les 
instal·lacions de Piscina Coberta, Vestuaris i Local Social situada al carrer Gaudí a 
Reus. La instal·lació serà realitzada per l’empresa Gamesa Solar que va realitzar u
estudi per comprovar l’aprofitament que es podia obtenir de la instal·lació. 
 
INSTAL·LACIÓ SOLAR 
La instal·lació convencional per escalfar l’aigua de la piscina i l’ aigua calenta sanitària 
és de gas natural. La nostre proposta és rebaixar el consum de 
la despesa econòmica que això comporta, amb la instal·lació de plaques solars 
tèrmiques a la coberta de l’edifici. Aquesta instal·lació es complementarà amb la 
convencional. Es pretén una cobertura mitja anual de 56,8 % amb energia 
resta amb gas natural. Per raons tècniques i de manteniment, s'ha decidit fer una 
instal·lació solar dedicada a escalfar l’aigua de les piscines i una altre per donar servei 
de aigua calenta sanitària. 
 
CONDICIONS DE CÀLCUL
Condicions exteriors 

 
Necessitats energètiques:
Les necessitats energètiques mensuals són les 

 
El consum energètic anual per escalfar l’ aigua és de 
 
Aportació d’energia solar:
L’energia solar que ens arriba a la placa solar no la podem aprofitar el 100%. De la
radiació solar només en podem 
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MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR  
Aquest estudi correspon a la instal·lació de aprofitament d’energia solar situat a les 
instal·lacions de Piscina Coberta, Vestuaris i Local Social situada al carrer Gaudí a 
Reus. La instal·lació serà realitzada per l’empresa Gamesa Solar que va realitzar u
estudi per comprovar l’aprofitament que es podia obtenir de la instal·lació. 

La instal·lació convencional per escalfar l’aigua de la piscina i l’ aigua calenta sanitària 
és de gas natural. La nostre proposta és rebaixar el consum de gas natural i per tant, 
la despesa econòmica que això comporta, amb la instal·lació de plaques solars 
tèrmiques a la coberta de l’edifici. Aquesta instal·lació es complementarà amb la 
convencional. Es pretén una cobertura mitja anual de 56,8 % amb energia 
resta amb gas natural. Per raons tècniques i de manteniment, s'ha decidit fer una 
instal·lació solar dedicada a escalfar l’aigua de les piscines i una altre per donar servei 

 

CONDICIONS DE CÀLCUL  

 T. EXTERIOR   
Gener  9 ºC 
Febrer  11 ºC 
Març  13 ºC 
Abril  14 ºC 
Maig  17 ºC 
Juny  21 ºC 
Juliol  24 ºC 
Agost  25 ºC 
Setembre  22 ºC 
Octubre  17 ºC 
Novembre  14 ºC 
Desembre  11 ºC 

Necessitats energètiques:  
cessitats energètiques mensuals són les següents: 

 DEMANDA   
Gener  30.690  tèrmies 
Febrer  27.720 tèrmies 
Març  29.760 tèrmies 
Abril  27.900 tèrmies 
Maig  26.970 tèrmies 
Juny  10.935 tèrmies 
Juliol  10.463 tèrmies 
Agost  10.463 tèrmies 
Setembre  24.300 tèrmies 
Octubre  26.970 tèrmies 
Novembre  27.900 tèrmies 
Desembre  29.760 tèrmies 

El consum energètic anual per escalfar l’ aigua és de 283.830 tèrmies . 

Aportació d’energia solar:  
L’energia solar que ens arriba a la placa solar no la podem aprofitar el 100%. De la
radiació solar només en podem aprofitar una part, d’aquesta, el captador tampoc la pot
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Aquest estudi correspon a la instal·lació de aprofitament d’energia solar situat a les 
instal·lacions de Piscina Coberta, Vestuaris i Local Social situada al carrer Gaudí a 
Reus. La instal·lació serà realitzada per l’empresa Gamesa Solar que va realitzar un 
estudi per comprovar l’aprofitament que es podia obtenir de la instal·lació.  

La instal·lació convencional per escalfar l’aigua de la piscina i l’ aigua calenta sanitària 
gas natural i per tant, 

la despesa econòmica que això comporta, amb la instal·lació de plaques solars 
tèrmiques a la coberta de l’edifici. Aquesta instal·lació es complementarà amb la 
convencional. Es pretén una cobertura mitja anual de 56,8 % amb energia solar i la 
resta amb gas natural. Per raons tècniques i de manteniment, s'ha decidit fer una 
instal·lació solar dedicada a escalfar l’aigua de les piscines i una altre per donar servei 

L’energia solar que ens arriba a la placa solar no la podem aprofitar el 100%. De la 
aprofitar una part, d’aquesta, el captador tampoc la pot 
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aprofitar el 100% ja que aquest té un rendiment i per últim, aquesta energia captada, 
una part és perd per pèrdues en el conjunt de la instal·lació.
L’energia disponible de la radiació solar per 

 
La cobertura mensual és la següent:

 
Gràfic Energètic: 
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aprofitar el 100% ja que aquest té un rendiment i per últim, aquesta energia captada, 
part és perd per pèrdues en el conjunt de la instal·lació. 

L’energia disponible de la radiació solar per escalfar l’aigua és: 
 APORTACIÓ   
Gener  9.579 tèrmies 
Febrer  13.479 tèrmies 
Març  17.108 tèrmies 
Abril  18.487 tèrmies 
Maig  18.845 tèrmies 
Juny  10.935 tèrmies 
Juliol  10.463 tèrmies 
Agost  10.463 tèrmies 
Setembre  17.558 tèrmies 
Octubre  15.005 tèrmies 
Novembre  10.972 tèrmies 
Desembre  8.264 tèrmies 

La cobertura mensual és la següent: 
 APORTACIÓ  
Gener  31,2% % 
Febrer  48,6% % 
Març  57,5% % 
Abril  66,3% % 
Maig  69,9% % 
Juny  100,0% % 
Juliol  100,0% % 
Agost  100,0% % 
Setembre  72,3% % 
Octubre  55,6% % 
Novembre  39,3% % 
Desembre  27,8% % 
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aprofitar el 100% ja que aquest té un rendiment i per últim, aquesta energia captada, 
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Plaques solars: 
S’ha optat per la instal·lació de 220

Dimensions exteriors: 1.050 x 2.120 x 86.2 mm
 Superfície útil de captació: 2.2 m2
 Pes en buit: 38 Kg 

Capacitat del captador: 1.85 l
Caudal recomanat: 120

 
Funcionament de la instal·lació:
La instal·lació la dividim en 3 parts:

- Circuit primari. 
- Circuit secundari. 
- Circuit auxiliar. 
 

El circuit primari forma part de tota la instal·lació de les 
connexió, accessoris i el intercanviador.
circuit gràcies a una bomba circuladora. El fluid s’escalfa a les plaques solars, a unes 
temperatures que poden arribar entre els 70 i 80 ºC, 
intercanviadors de plaques per intercanviar el calor
un intercanviador per el vas principal i un altre per el vas secundari.
 
Un cop el calor es transferit el circuit secundari, aquest ca
l’escalfament de les piscines.
l’aigua d’una de les piscines no és la correcte, aquesta dona ordres d’actuar el sistema 
auxiliar. En cas que hi hagués la impossibilitat 
raons de manteniment o avaria, es posaria en marxa un ventilador
de protegir tot el circuit primari.
 
El sistema auxiliar, és el sistema que permet complementar o suplir el 100 % l’energia 
solar tèrmica per energia convencional.
 
Esquema de la instal·lació:

Captador solar

Electrocirculador

Purgador automático

Intercambiador de placas

Agua caliente sanitaria

Agua fría sanitaria

Termómetro

Manómetro
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ha optat per la instal·lació de 220 plaques solars 5000 S; 
Dimensions exteriors: 1.050 x 2.120 x 86.2 mm 
Superfície útil de captació: 2.2 m2 

 
captador: 1.85 l 

: 120- 150 l/h captador 

Funcionament de la instal·lació:  
La instal·lació la dividim en 3 parts: 

 

El circuit primari forma part de tota la instal·lació de les plaques solars, tubs de 
connexió, accessoris i el intercanviador. El fluid caloportador circula a través d’aquest 
circuit gràcies a una bomba circuladora. El fluid s’escalfa a les plaques solars, a unes 
temperatures que poden arribar entre els 70 i 80 ºC, llavors, aquest, és enviat els 
intercanviadors de plaques per intercanviar el calor obtingut, el circuit secundari. Hi ha 
un intercanviador per el vas principal i un altre per el vas secundari. 

Un cop el calor es transferit el circuit secundari, aquest calor ja es pot aprofitar per 
l’escalfament de les piscines. Si la centraleta electrònica detecta que la temperatura de 
l’aigua d’una de les piscines no és la correcte, aquesta dona ordres d’actuar el sistema 

En cas que hi hagués la impossibilitat de transferir el calor de les plaques per 
raons de manteniment o avaria, es posaria en marxa un ventilador-dissipador per tal 
de protegir tot el circuit primari. 

El sistema auxiliar, és el sistema que permet complementar o suplir el 100 % l’energia 
èrmica per energia convencional. 

instal·lació:  

LEYENDA

Captador solar

Electrocirculador

Purgador automático

Intercambiador de placas

Agua caliente sanitaria

Agua fría sanitaria

Termómetro

Manómetro

M

Válvula de seguridad

Vaso de expansión cerrado

Filtro asiento inclinado

Válvula de tres vías

Válvula antirretorno

Válvula de corte

Válvula de vaciado
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plaques solars, tubs de 
El fluid caloportador circula a través d’aquest 

circuit gràcies a una bomba circuladora. El fluid s’escalfa a les plaques solars, a unes 
llavors, aquest, és enviat els 

obtingut, el circuit secundari. Hi ha 

lor ja es pot aprofitar per 
Si la centraleta electrònica detecta que la temperatura de 

l’aigua d’una de les piscines no és la correcte, aquesta dona ordres d’actuar el sistema 
de transferir el calor de les plaques per 

dissipador per tal 

El sistema auxiliar, és el sistema que permet complementar o suplir el 100 % l’energia 

Vaso de expansión cerrado
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PROJECTE INSTAL·LACIONS D’UN CLUB ESPORTIU

 
ÍNDEX PLÀNOLS  
 
D.  Plànols descriptius 

D.1. Situació 
D.2. Planta soterrani
D.3. Planta baixa
D.4. Planta primera

 
1. Instal·lació contra incendis

1.1. Planta soterrani
1.2. Planta baixa
1.3. Planta primera

 
2. Instal·lació sanejament

2.1. Planta soterrani
2.2. Planta baixa
2.3. Planta primera
2.4. Planta coberta

 
3. Instal·lació climatització i ventilació

3.1. Planta soterrani
3.2. Planta baixa
3.3. Planta primera
3.4. Planta coberta

 
4. Instal·lació electricitat i il·luminació

4.1. Planta soterrani
4.2. Planta baixa
4.3. Planta primera

 
5. Instal·lació aigua calenta i aigua freda sanitària

5.1. Planta soterrani
5.2. Planta baixa
5.3. Planta primera

 
6. Instal·lació filtració i recirculació

6.1. Planta soterrani
6.2. Planta baixa

 
7. Instal·lació gas natural 

7.1. Planta soterrani
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Planta soterrani      
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CONCLUSIONS 
 
Generals 
Tot i haver el problema de l’escassetat d’aigua, no hi ha 
manera, reguli aquestes construccions, de manera que el tècnic hauria de ser la 
persona que alhora de realitzar el projecte d’una piscina tingui en compte els 
paràmetres ambientals per tal que la construcció de piscines sigui ca
sostenibles. Per que no podem regular la quantitat de piscines que es construeixen, 
però si podem fer que l’impacte sobre el medi ambient sigui mínim.
 
Protecció Contra Incendis
Les especificacions arquitectòniques
sectors de superfície inferior a 2500m
permeten complir les condicions de 
sectoritzar utilitzant aquest tancaments definits a projecte s
d’aigua sobre aquestos tancaments que 
 
Sanejament 
Pel sanejament a mes de contemplar la 
s’han tingut que distingir aigües
cota d’evacuació desemboca a un pou negre amb dues bombes 
tractament de bactèries per la 
 
Climatització 
La climatització de l’aire de 
dimensionament incorrecte pot provocar unes condicions de confort molt molestes en 
un ambient en el que nomes es vesteix un banyador.
La impulsió de l’aire s’ha de realitzar de manera que cobreixi 
sala i s’evitin les condensacions superficials 
conductes d’impulsió es col·locaran difusors lineals orientats cap als finestrals i toveres 
orientades cap al centre de la piscina.
 
Electricitat 
La instal·lació elèctrica està repartida en diferents quadres secundaris.
Es dotarà la instal·lació elèctrica de dos tipus de subministrament, un de normal i un 
de reserva, el qual alimentarà als circuits d’enllumenat en ca
subministrament normal. El subministrament normal provindrà de la companyia 
subministradora i el subministrament de reserva el subministrarà un grup electrogen.
 
Aigua Freda i Calenta Sanitaria
Al ser un recinte tan gran aquesta 
línies segons els aparells que alimenten
una línia de fluxors independent a l
xarxa d’abastament per a piscines controlada amb 
de una xarxa de acs complimentada amb una xarxa de retorn que mante
derivacions generals amb aigua 
 
Aigua Filtratge i Recirculació
Per les instal·lacions de filtratge i 
s’han escollit uns elements de filtratge.
que ens interessi i el sistema que prefereixi la persona realitza el 
elements de filtratge i el sistema de tractament 
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Tot i haver el problema de l’escassetat d’aigua, no hi ha cap normativa, que d’alguna 
manera, reguli aquestes construccions, de manera que el tècnic hauria de ser la 
persona que alhora de realitzar el projecte d’una piscina tingui en compte els 
paràmetres ambientals per tal que la construcció de piscines sigui cada vegada més 

Per que no podem regular la quantitat de piscines que es construeixen, 
però si podem fer que l’impacte sobre el medi ambient sigui mínim. 

Protecció Contra Incendis  
arquitectòniques del projecte fan inviable la sectoritzacio en 
inferior a 2500m2. Apareixen uns tancaments de vidre que no 

les condicions de resistència al foc dels elements divi
sectoritzar utilitzant aquest tancaments definits a projecte s’ha d’instal·lar

aigua sobre aquestos tancaments que permetrà considerar-los divisió

Pel sanejament a mes de contemplar la separació de aigües pluvials de les negres 
aigües negres sobre i sota cota d’evacuació. La xarxa de 

desemboca a un pou negre amb dues bombes submergibles
per la dissolució de sòlids.  

La climatització de l’aire de les piscines cobertes és un paràmetre molt important, un 
incorrecte pot provocar unes condicions de confort molt molestes en 

un ambient en el que nomes es vesteix un banyador. 
La impulsió de l’aire s’ha de realitzar de manera que cobreixi tota la superfície de la 

les condensacions superficials als finestrals. Per aquesta raó, als 
conductes d’impulsió es col·locaran difusors lineals orientats cap als finestrals i toveres 
orientades cap al centre de la piscina. 

està repartida en diferents quadres secundaris. 
Es dotarà la instal·lació elèctrica de dos tipus de subministrament, un de normal i un 

reserva, el qual alimentarà als circuits d’enllumenat en cas de fallida del 
normal. El subministrament normal provindrà de la companyia 

subministrament de reserva el subministrarà un grup electrogen.

Sanitaria  
Al ser un recinte tan gran aquesta instal·lació s’ha hagut de des composar

lls que alimenten. Una línia d’abastament d’aigua freda 
luxors independent a l’aigua freda per evitar caigudes de pressió

abastament per a piscines controlada amb electrovàlvules. També
de una xarxa de acs complimentada amb una xarxa de retorn que mante

amb aigua calenta. 

Recirculació  
de filtratge i recirculació s’han adoptat unes condicions

han escollit uns elements de filtratge. Aquestes condicions poden variar segons el 
i el sistema que prefereixi la persona realitza el projecte

el sistema de tractament químic descrit han estat extrets de 
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cap normativa, que d’alguna 
manera, reguli aquestes construccions, de manera que el tècnic hauria de ser la 
persona que alhora de realitzar el projecte d’una piscina tingui en compte els 

da vegada més 
Per que no podem regular la quantitat de piscines que es construeixen, 

fan inviable la sectoritzacio en 
. Apareixen uns tancaments de vidre que no 

foc dels elements divisors. Per poder 
d’instal·lar una cortina 

divisió entre sectors. 

de les negres 
. La xarxa de sota 

submergibles i 

les piscines cobertes és un paràmetre molt important, un 
incorrecte pot provocar unes condicions de confort molt molestes en 

tota la superfície de la 
finestrals. Per aquesta raó, als 

conductes d’impulsió es col·locaran difusors lineals orientats cap als finestrals i toveres 

 
Es dotarà la instal·lació elèctrica de dos tipus de subministrament, un de normal i un 

s de fallida del 
normal. El subministrament normal provindrà de la companyia 

subministrament de reserva el subministrarà un grup electrogen. 

des composar en diferents 
aigua freda general, 

pressió i una 
També es disposa 

de una xarxa de acs complimentada amb una xarxa de retorn que mante les 

condicions de càlcul i 
Aquestes condicions poden variar segons el 

projecte. Els 
han estat extrets de 
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catàlegs comercials. Una variació
línia de aigua calenta, sinó
això s’aconsegueix una temperatura uniforme a tota la piscina
dosifiquen també al dipòsit
l’aigua tractada no ha de fer tot el cicle per poder tornar a ser 
que els elements de anàlisis
evitar que partícules circulin a 
 
Gas 
La instal·lació de gas no te cap peculiaritat
a un armari exterior i s’ha h
dicta la normativa. 
 
Aprofitament Solar 
Amb una instal·lació solar d
per escalfar aigua en mes del 55%
necessari desconnectar part de les 2
100% de la demanda, sinó
les piscines o que el circuit 
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variació a considerar es el fet de no contemplar a la piscina 
sinó que s’aplica directament al dipòsit de compensació

aconsegueix una temperatura uniforme a tota la piscina. El clor i 
dipòsit, així s’aconsegueix controlar millor les propi

aigua tractada no ha de fer tot el cicle per poder tornar a ser analitzada
anàlisis i calefacció de l’aigua s’instal·lin just darrera del filtre
circulin a traves d’ells. 

de gas no te cap peculiaritat, simplement s’han instal·lat 
habilitat un espai, sala de calderes, amb les mesures 

solar d’aquestes característiques es cobreix la demanda d
per escalfar aigua en mes del 55%. Inclús es possible que els mesos d

part de les 220 plaques instal·lades per no sobrepassar
sinó es desconnecten es podria produir que sobreescalféssim

les piscines o que el circuit primari el circuit primari llenci aigua per sobre

de anys anteriors de la biblioteca 

comercials d’ ASTRAL POOL 

comercials de CARRIER 

comercials de ESPA 

Edificació 

Electrotècnic de Baixa Tensió 

vigents 
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redacció d’aquest projecte, moltes gracies per la informació

han aconseguit. 

que tot i ser un projecte molt extens m’ha agradat poder
que es el que m’agrada. Al començament no veia mai 

 que potser m’havia passat en escollir unes instal·lacions
en cap moment m’he penedit de la decisió, he tingut moltes hores de 

m’agradava fer. 
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a considerar es el fet de no contemplar a la piscina 
compensació, amb 

. El clor i l’àcid es 
aconsegueix controlar millor les propietats de l’aigua, 

analitzada. Es important 
just darrera del filtre per 

 els comptadors 
a de calderes, amb les mesures que 

la demanda d’energia 
que els mesos d’estiu sigui 

sobrepassar el 
sobreescalféssim 

per sobreescalfament.    

col·laborat amb mi per fer 
informació que 

ha agradat poder-lo 
Al començament no veia mai quan 

instal·lacions de 
he tingut moltes hores de 


