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1 OBJECTE I DADES DEL PROJECTE
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1.1

OBJECTE DEL PROJECTE

Es redacta la present memòria per tal de definir les prestacions i característiques de les instal·lacions
a implementar com a modificació de les instal·lacions de depuració de la piscina de Tàrrega.
La memòria inclou les descripcions funcionals i tècniques dels principals components, així com un
pressupost estimat per a portar a termes les obres.
Aquesta memòria és una separata del projecte de reforma integral redactat per AIA Activitats
Arquitectòniques i detalla la Fase 2.

1.2

1.2.1

DADES DEL PROJECTE

PROJECTE

Projecte Executiu de Modificació de la depuració de la Piscina de Tàrrega.

1.2.2

PROPIETAT

La propietat de l’edifici correspon a Ajuntament de Tàrrega
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DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
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1.3

REGLAMENTACIÓ

La normativa vigent a seguir per a la instal·lació de tractament i depuració de les piscines es:

1.3.1

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA:
Reglament Sanitari de les piscines d' us col·lectiu, decret 193/1987 de 19 de maig del
1987, del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
Reglament Sanitari de les piscines d' us col·lectiu, decret de l’ any 2000, del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
Reglamentació e Instruccions Tècniques RITE, segons Real Decret de juliol de 1998
Norma Bàsica de Instal·lacions Interiors d’ Aigua del Ministeri d’ Indústria i Energia.
Ordre del 9 de desembre de 1975
Norma Bàsica de la Edificació CA-81 Condiciones Acústiques en els Edificis, aprovada
per el Real Decret 1909/1981 de 24 de juliol de 1981

1.3.2

ALTRES NORMATIVES

En quant a equips i material a utilitzar, compliran el que se especifica en la Normativa Nacional,
Norma UNE, la estrangera concretament en quant a aïllaments tèrmics i acústics:
Reglament de Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. Decreto del 30 de
novembre de 1961
Ordenança Municipal per a la protecció del Medi Ambient contra les pertorbacions per
sorolls i vibracions
Els tubs de PVC encolat, seguiran les normatives UNE, en quant a toleràncies,
característiques mecàniques i condiciones tècniques de subministrament

1.4

ANTECEDENTES. BASES DE DISSENY

La instal·lació de modificació parteix d’una instal·lació existent, de la que es pretèn millorar la
seguretat i rendiment.
L’anàlisi efectuada ha previst diferents alternatives, entre elles la instal·lació d’un sistema d’ultraviolats
o solució salina. Aquestes solucions es van descartar pel seu preu, donat que ja hi havia una
instal·lació existent que s’aprofitava en part. El sobrecost que haguessin suposat aquestes
instal·lacions hagués estat de:
 Instal·lació d’ultraviolat: 21.000 €
 Instal·lació d’hidròlisi salina: 23.000 €
Pe fer-ho es centralitzarà el sistema de tractament de clor en la sala química, portant aigua entre el
sistema de depuració i aquesta sala.
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1.4.1

MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ

Tota la canonada dels Circuits de piscina serà de

1.4.2

PVC encolat.

SUPORTACIÓ

Totes les suportacions seran abraçadores Tipus isofòniques, d' acer galvanitzat amb junta de goma
que protegeixi mecànicament el plàstic del contacte amb la pròpia soportació. El seu ancoratge i tac
de subjecció estarà amb relació al pes de la canonada. Les distancies màximes entre soports s’
ajustaran a la taula següent.

TUB DE PVC
DN EN mm

1.4.3

SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SOPORTACIONS
TRAM VERTICAL

TRAM HORITZONTAL

F > 100

1.80 m

1.20 m

100 < F < 150

2.40 m

1.80 m

150 < F < 200

3.00 m

2.40 m

200 < F

3.70 m

3.00 m

QUALITAT DE L’ AIGUA

La qualitat del aigua serà tal que asseguri el bany sense cap tipus de perill. La seva transparència ha
de permetre veure un cercle fosc de 5 cm de diàmetre4 en la part més fonda. No haurà d’ irritar ni la
pell, ulls ni mucoses. No seran perceptibles olis, greixos ni partícules en suspensió. El pH estarà
compres entre 7 i 7.8, encara que segons el procés usat en aquell moment, pugui variar des del punt
de vista bacteriològic, físic, químic i biològic. Això en part vindrà donat per la distinció que fems entre:
-

Aigua d' omplenat, precedent de l' exterior
Aigua de la pileta, constantment regenerada sobre la base de tractament químic.

1.4.3.1

AIGUA D' OMPLENAT

Haurà de ser sanitàriament correcta, segons els requisits del Codi Alimentari Espanyol. Si no es així
es requerirà autorització Sanitària. No es cap inconvenient la duresa, però si que pot afectar el
sistema de escalfament.

1.4.3.2

AIGUA DE PILETA.

Amés dels requisits anteriors complirà:

1.4.3.2.1

PARÀMETRES BIOLÒGICS:

La quantitat de bactèries per cm3 en mostra presa en qualsevol lloc de la piscina i cultivada en agar a
37oC durant 24 hores serà inferior a 100 colònies.
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L' escherichia coli no ha de ser determinable en dos de cada cinc mostres de 5 cm3 preses el mateix
dia i en hores de màxima afluència de públic.
Absència de coliformes fecals i staphylococus aureus en 100 cm3 d' aigua de piscina, així com altres
gèrmens patògens.
Absència total de algues, larves i altres organismes vius de qualsevol l tipus.

1.4.3.2.2

PARÀMETRES FÍSICS:

Color

˜ 5 p.m. de Pt-Co

olor

Inodora, tret de l' olor característic del sistema de tractament

sabor

Insípida, excepte lleuger tast característic del sistema de tractament.

sólids disperssos

escuma, olis i greixos, totalment nuls.

temperatura

las indicades anteriorment.

transparència

perfecta visió del disc de Secchi š a tres metres

turbidez

JTU:˜ 0.5

1.4.3.2.3

PARÀMETRES QUÍMICS:

Oxidabilidat

No ha de superar els 4 Mg de O2 por litro.

Ph

de 7.2 a 7.8

Alcalinidat

Entre 75 - 250 p.m. expressat en CO3Ca

cloro lliure

de 1 a 3 ppm

cloro combinat

˜ 0.2 ppm

Brom

˜ 3 ppm

Ozon

˜ 0.01 ppm

Alumini

˜ 0.1 ppm

Ferro

˜ 0.01 ppm

Ácido Isocianúric

˜ 75 ppm

Alguicides basats en metalls pesats

˜ 3 ppm

Alguicides basats en amoni cuaternari

˜ 5 ppm

Clorhidrat de polihexametilè biguanadina

˜ 3 ppm

Altres derivats polímers de la biguanadina

entre 25 y 50 ppm

Peróxid de Hidrógen

30%, dosis màxima 100 ppm

Simacina líquida

Dosis màxima de 10 ppm

Altres Alguicides

segons disposi l' autoritat competent

Tots aquests paràmetres son aplicables, com és el cas, a piscines d’aigua dolça. De resultats de
investigacions oportunes es podrà aplicar altres paràmetres.
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1.5

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La zona de bany es composa dels elements descrits anteriorment. Les seves característiques seran:

1.5.1

CARACTERÍSTIQUES DE LES ZONAS

Les piscines a tractar són interiors, existint una platja perimetral al voltant de la piscina amb les seves
dutxes respectives. El paviment és ceràmic antilliscant, i les seves pendents i recollides són les
necessàries per a evitar que l’aigua dipositada en les platges, sigui de pluja o arrossegada pels
banyistes no torni a entrar en la pileta. Es troba el recinte tancat respecte la resta (piscines exteriors).

1.5.2

MOVIMENT DE L’ AIGUA

El sistema és el típic per a piscines públiques, amb recollida per canal perimetral desbordant.
Bàsicament es composa d’ un sistema de impulsió per boques de fons, recollida compensada entre
els canals perimetrals i les recollides de fons, més una alternativa per a els neteja fons, una bomba de
impulsió, un sistema de floculació, un sistema de filtrat, i un altre de coloració, correcció de pH i
alguicida, d’aquí de nou cap a la pileta. L’aportació d’aigua de xarxa es farà en el dipòsit de
compensació.
Es produeix alhora un procés paral·lel d'escalfament per convecció, ja que la mateixa aigua
impulsada és l'escalfada. Aquesta convecció fa que la temperatura de l'aigua sigui homogènia.

1.5.3

TRACTAMENT QUÍMICO I DOSIFICACIÓ DEL AIGUA.

Els sistemes previstos son floculació de l’ aigua, sistema d’esterilització sobre la base de clor i
correcció de pH.
S’ubiquen en la instal·lació en el primer tram del col·lector de impulsió. Per fer-ho, es realitzarà una
desviació d’una part del cabal, amb canonada de PVC fins a la sala química, on s’injectarà el
producte necessari.
Previ el conjunt de dosificació es posaran unes sondes per a cada grup, per a tenir un control de la
quantitat de reactius que fan falta afegir, lligat a la centraleta. Aquestes sondes s’ubicaran a la sortida
de filtres, i es cablejarà fins a les centrals de lectura que estaran properes a les bombes peristàltiques.

1.6

REGULACIÓ DEL SISTEMA

En tots els casos es farà amb un equip regulador de clor lliure i de pH Controller. Incorporarà un
interface per a la seva gestió des del sistema centralitzat. .El seu funcionament s’explica en l‘apartat
de control de les instal·lacions.

1.6.1

FLOCULACIÓ

El sistema de floculació serà previ al grup de bombament. La seva missió serà incorporar a l’ aigua
un reactiu químic que aglomeri les partícules grasses disperses en el aigua de manera que els filtres
treballin més eficaçment. Succionarà d’un tanc a través de bomba de 0.2 lts/s. El funcionament
d’aquesta bomba ve donat per la central de regulació.
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1.6.2

ESTERILITZACIÓ

El sistema de coloració se instal·larà passat el filtrat del aigua, actuant sobre el primer tram del
col·lector de impulsió. Incorpora sonda de lectura d’aigua que transmet ordre a la centraleta per a
incorporació d’additius. El producte químic utilitzat serà Clor líquid.
Succionarà d’un tanc a través de bomba de 0,2lts/s. El funcionament d’ aquesta bomba ve donat per
la central de regulació.

1.6.3

CORRECCIÓ DE PH

El sistema de regulació del pH, comprès entre 7.0 i 7.8, s’instal·larà passat el filtrat de l’aigua, actuant
sobre el primer tram del col·lector de impulsió. Incorpora sonda de lectura d’aigua que transmet ordre
a la centraleta per a incorporació d’ additiu.
Succionarà de un tanc a través de bomba de 0,2lts/s. El funcionament d’ aquesta bomba ve donat per
la central de regulació.

1.6.4

EMMAGATZAMENT DELS PRODUCTES

Se disposarà de recinte a banda correctament ventilat, i amb separacions físiques entre els diferents
dipòsits per a evitar que, en cas de trencament, entrin en contacte els diferents reactius, podent donar
lloc a explosions o emanació de gasos tòxics.
Els tancs de contenció estaran ubicats dins de cubetes capaços de recollir tot el líquid contingut en
cada un d’ ells. S’observaran les normes d’ mmagatzematge descrites per a cada producte.
General
Floculant
Esterilitzant
Corrector de pH

1.6.5

nº de dipòsits
1 uds
1 uds
1 uds

capacitat / ut.
500 lts
1.000 lts
1.000 lts

LÍMITES AUTORIZADOS DE DESINFECTANTES EN PISCINES PUBLICAS.

El màxim d’agents permissibles en les aigües de les piscines son:
Clor lliure residual

De 0.5 a 2 mg/l. El Clor total no rebassarà en més de 0.6 mg/l el
nivell de Clor residual lliure. aquest valors se expressen en Cl2

Brom

Per a valores expressant en Br2 estarà comprès entre 1 i 3 mg/l

Coure

Per a valores expressant en Cu2 serà inferior a 3 mg/l

Plata

Per a valores expressant en Ag2 serà inferior a 50 mg/l.

Àcid Isocianúric

Per a valores expressant en H3 C3 N3 O3 serà inferior a 75 mg/l

Ozó

Per a valores expressant en O3 serà igual a 0.0 mg/l en el caso del
ozó residual, Serà superior a 0.4 mg/l. abans d’ entrar al sistema,
amb un temps de contacte de 4 minuts.
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aquests valors podran ser variats en determinats casos per el Departament de Sanitat i Seguretat
Social. Altres productes seran autoritzats per organismes competents. Així mateix qualsevol canvi de
tractament ha de ser notificat a l’ organisme competent.

1.6.6

CONTROL QUALITATIU DE L’ AIGUA

Apart de lo descrit fins ara es necessari fer un control sanitari de la aigua dos cops al dia, en obrir la
instal·lació i en hores de màxima afluència, a fi de controlar que el sistema funcioni correctament. Se
controlarà el clor lliure, el residual i els isocianurats. També el pH i la terbolesa de la aigua.

1.6.7

ACONDICIONAMENT DE LA SALA DE DEPURACIÓ

La sala de depuració es tractarà amb un revestiment amb un arrebossat de morter a bona vista sobre
els paraments horitzontals. Posteriorment es pintarà amb pintura plàstica d’acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat.
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PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU MODIFICACIÓ DEPURACIÓ
PISCINA TÀRREGA

PROPIETAT:

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

REDACTORS DEL PROJECTE:
INSTAL·LACIONS

AIA Instal·lacions Arquitectòniques, S.L.
Plaça Sant Pere, 3
08003 Barcelona
Telf.: 93 412 05 14 Fax.: 93 317 41 81
aia@aia.cat

Tot el que s’estableix en aquest document, corresponent a la Memòria del Projecte Executiu de
Modificació de la depuració de la Piscina de Tàrrega, queda signat per tal de certificar la seva
validesa i autenticitat.
Barcelona, abril 2019

ENGINYERIA

PROPIETAT

AIA Instal·lacions Arquitectòniques, .

Ajuntament de Tàrrega

Des de l’any 2004 A I A SALAZAR-NAVARRO obté el certificat d’homologació a la normativa
ISO 9001:2000 amb la entitat certificadora APPLUS-ENAC. Certificat que acredita que
disposem d’un sistema de gestió de projectes i procediments de control de qualitat.

