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El Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya, ha estat publicat al DOGC 4397 de 2 de juny de 2005.   

Les Normes del PIEC es refereixen a la normativa tècnica a l’article següent:  

Article 12. Normativa tècnica d’equipaments esportius 

1. Els equipaments esportius han de complir els requeriments tècnics que s’indiquen a 
continuació: 

1.1. Tots els equipaments esportius han de complir els requeriments recollits en el 
punt 1 de l’apartat 3.3.1.3 de la memòria del PIEC.  

1.2. Tots els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu han de complir, a 
més, els requeriments del punt 2 de l’apartat 3.3.1.3 de la memòria del PIEC.   

1.3. Les instal·lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un servei 
esportiu que siguin de nova construcció han de complir, a més, els requeriments del 
punt 3 de l’apartat 3.3.1.3 de la memòria del PIEC. Les instal·lacions esportives que 
siguin objecte d’una reforma o ampliació han de complir aquests requeriments en 
relació als elements afectats per l’actuació.    

2. De manera justificada el Consell Català de l’Esport podrà reduir el grau d’exigència quan 
per assolir-lo sigui necessària una actuació desproporcionada respecte a les millores que 
s’obtindrien, i en compensació haurà d’establir mesures correctores addicionals. Aquesta 
reducció en cap cas no podrà suposar que un equipament esportiu no hagi de complir els 
requeriments del grup immediatament anterior a aquell que el defineix amb més precisió, 
atenent a l’ordenació que estableix l’apartat 1.  

 
Els apartats que fan referència a la Normativa tècnica d’equipaments esportius corresponen 
a les pàgines de la Memòria del PIEC següents:    
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3.3.1 Normativa tècnica d’equipaments esportius 

Aquesta normativa tècnica estableix els requeriments que es consideren necessaris per tal 
que els equipaments esportius compleixin els principis rectors de la política esportiva de la 
Generalitat de Catalunya, establerts en el títol preliminar de la Llei de l’esport, que té com a 
objectius bàsics el foment, la divulgació la planificació i coordinació, l’execució, 
l’assessorament i la implantació de la pràctica de l’activitat fisicoesportiva arreu de 
Catalunya. 

Com a criteri general, els equipaments esportius han d’assolir el nivell de qualitat exigible a 
tota edificació d’ús públic, han de permetre un alt grau d’utilització, ser duradors i necessitar 
un baix consum d'energia. Per aconseguir-ho s’han d’emplaçar en el lloc adequat, triat com 
a conseqüència d’una planificació que respongui als objectius que es volen assolir. S’han 
d’integrar a l’entorn, de manera que s’harmonitzin amb el paisatge i es minimitzin els 
impactes que es generen en la construcció, en l’explotació i en el procés de desconstrucció 
quan se’ls esgoti la vida útil. Han d’aprofitar els recursos naturals disponibles, reduir les 
pèrdues energètiques amb l'aïllament tèrmic, eliminar els guanys no desitjats amb les 
proteccions solars adequades, utilitzar tecnologies eficients en les instal·lacions d'energies 
convencionals, implantar energies renovables i establir uns paràmetres de confort amb 
criteris d'austeritat. Només així podran contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra 
societat. 

Per realitzar la practica fisicoesportiva es necessiten uns espais esportius de dimensions 
adequades i disseny funcional que els faci aptes. L'espai esportiu és el lloc on l'usuari té 
contacte físic i interacciona amb el seu entorn. És, per tant, definitori de la qualitat esportiva 
d'un equipament i, amb el material esportiu, són els elements principals que estableixen les 
prestacions de confort i seguretat de la pràctica. 

Per poder oferir els serveis amb higiene i confort, els espais esportius en necessiten de 
complementaris. La dimensió dels uns i dels altres ha de guardar proporció per tal d'extreure 
el màxim rendiment al potencial esportiu de l’equipament i fer-ho amb economia i eficàcia. 

La seguretat i l'habitabilitat dels equipaments esportius també depenen de les condicions de 
l'ambient, establertes principalment per les instal·lacions, que han de garantir que a cada 
espai hi hagi la il·luminació, la temperatura, la ventilació i la humitat adients. El confort de la 
pràctica necessita uns valors determinats dels paràmetres ambientals. La manca 
d'assoliment d'aquestes condicions té repercussions negatives que poden afectar la salut 
dels usuaris. 

La intensa activitat que es desenvolupa en els equipaments esportius d'ús públic requereix 
per al manteniment de la qualitat dels serveis la realització freqüent i contínua de les 
tasques de neteja i conservació. Per aquesta raó la concepció de les instal·lacions tècniques 
i la del mateix edifici han de facilitar la realització còmoda i segura d'aquests treballs, 
incorporant els espais i sistemes d'accés allà on s'hagin de realitzar tasques 
d'entreteniment. També s'han de considerar les possibilitats d'efectuar reparacions i afavorir 
la utilització de tecnologies que permetin les modificacions o ampliacions degudes als canvis 
de programa o a la millora del servei ofert. 
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Tot i que molts d’aquests aspectes ja es troben regulats per normatives de caire general, el 
Pla director determina les característiques dels equipaments esportius del seu àmbit amb 
l’objectiu general de millorar-ne la construcció, reforma i ampliació, de manera que es 
tradueixi en: 

- Una pràctica més segura, que elimini els elements perillosos, reduint tant com 
sigui possible el risc d'accidents. 

- Uns equipaments funcionals que possibilitin fer rendible l'oferta i optimitzar els 
recursos destinats a la seva construcció, reforma i ampliació. 

- Unes instal·lacions habitables que reuneixin unes condicions adequades 
d'higiene i salut, de protecció del medi ambient, de sostenibilitat i de confort. 
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3.3.1.1 Normativa general 

La gran diversitat de manifestacions esportives que podem trobar fan que per a la seva 
pràctica s’hagin de contemplar multitud d’aspectes. Així, a més d’aquesta normativa, els 
equipaments esportius es veuen regulats per altres normes de caire general que inclouen 
en el seu àmbit d’aplicació aquesta tipologia. 

L'emplaçament d'un equipament esportiu s'ha d'adequar a l'ordenació del territori establerta 
en el planejament vigent, competència del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. El PIEC, com a Pla sectorial, es troba directament vinculat a l’ordenació del Pla 
general territorial de Catalunya. La redacció dels plans territorials parcials han de vertebrar 
els diferents plans sectorials per a coordinar i fomentar les sinèrgies entre els diferents 
equipaments: esportius, educatius, de salut, d’oci, turístics, etc. Els aspectes relacionats 
amb els espais naturals, els rius, els ports, les carreteres i els transports són objecte de 
regulació específica. 

La construcció d’un equipament esportiu produirà quan es posi en servei uns nous fluxos de 
circulació dels seus usuaris que cal avaluar com encaixen en el sistema viari i els transports, 
especialment quan hi ha un nombre significatiu d’espectadors. Així, els projectes dels nous 
equipaments esportius que ho precisin hauran d’anar acompanyats d’un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada que proposi la millora dels accessos, nous vials peatonals i rodats, 
l’ampliació de la xarxa de transport públic i zones d’aparcament de vehicles que es consideri 
necessàries, també competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Un altre aspecte rellevant que ha de ser contemplat en la construcció d'equipaments és 
l'harmonia i l'equilibri amb el medi ambient, d'evident transcendència des del punt de vista 
de l'interès general. Esport i natura mantenen una estreta relació en molts àmbits i les 
instal·lacions destinades a aquest ús han de ser un model de sostenibilitat i de respecte pel 
medi ambient. En aquest sentit, existeix una regulació específica pel que fa a la construcció 
de camps de golf, especialment en els aspectes que fan referència a l’aigua de reg. 
Correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge d’establir la planificació i les 
directrius de la protecció del patrimoni natural, l’avaluació de l'impacte ambiental i la 
qualificació ambiental. Dins de la seva competència, el Consell Català de l’Esport ha 
establert les mesures que regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.  

Les instal·lacions esportives són una tipologia més dins del sector de l'edificació, que es 
troba sotmès als preceptes de la Llei d'ordenació de l'edificació (LOE). Per tant, d'acord amb 
el seu article 3, Requisits bàsics de l'edificació, el Codi tècnic de l'edificació és el marc 
normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves 
instal·lacions, que podrà completar-se amb les exigències d'altres normatives dictades per 
les administracions competents, com és el cas de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d'esport. Aquestes normes es redacten amb aquest esperit complementari, i introdueixen les 
singularitats que l'ús esportiu confereix a les edificacions. Tot i que l’ús esportiu no apareix 
de manera explícita en el redactat de la LOE, aquesta normativa tècnica estableix que els 
edificis de caràcter permanent, públics o privats, que el seu ús principal sigui esportiu s’ha 
de considerar que pertanyen al grup “a” definit en el seu àmbit d’aplicació. Fins a l’aprovació 
del Codi tècnic de l’edificació són de compliment obligat les normes bàsiques de l’edificació. 
Els aspectes que fan referència al seu manteniment i conservació venen regulats per les 
disposicions sobre el Llibre de l’edifici. 
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La necessitat d’assolir unes condicions de confort estables i de limitar el consum energètic a 
valors justificables des del punt de vista de la protecció del medi ambient, fan inqüestionable 
que els equipaments esportius que disposin de sistemes mecànics de calefacció, ventilació 
o refrigeració s’han d’aïllar tèrmicament. Per tant, en aquests espais són d’obligat 
compliment els requeriments establerts per les directives europees referent al 
condicionament tèrmic dels edificis, que estableixen les mesures que cal adoptar per aïllar 
els tancaments i les proteccions solars necessàries per reduir els guanys a l’estiu. Aquestes 
disposicions han estat incorporades al Código Tècnico de la Edificación, que ha de ser 
aprovat properament. 

També són d'aplicació normes vinculades al benestar de les persones com les de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, que exigeix a tots els edificis 
esportius d'ús públic de nova construcció, les seves ampliacions o reformes un nivell 
d'accessibilitat adaptat dels itineraris, aparcaments, escales, cambres higièniques, vestidors 
i mobiliari. Les disposicions que s'inclouen d'aquesta temàtica tenen la finalitat de facilitar la 
seva aplicació a la tipologia esportiva, sense modificar o afegir nous requeriments als ja 
establerts per la Llei vigent, competència del Departament de Benestar i Família. 

Les instal·lacions tècniques dels edificis es troben regulades pels corresponents reglaments 
d’àmbit estatal, com el de baixa tensió per a les instal·lacions elèctriques o el d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis per a la calefacció, climatització i l’aigua calenta sanitària (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementàries (ITE). La normativa tècnica del PIEC es 
limita a establir els paràmetres d’acord amb els requeriments legals vigents, que prenen en 
consideració els objectius energètics i mediambientals de la Unió Europea. Per aquests 
aspectes compta amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). 

A les piscines hi ha riscos potencials per a la salut, com l'ofegament i els contagis en medi 
aquàtic, que justifiquen la necessitat d'una regulació sanitària que tendeix a garantir que les 
condicions de les piscines d'ús públic no tinguin un efecte negatiu sobre la salut i el benestar 
de les persones que les utilitzin. Aquesta competència correspon al Departament de Salut 
que ha establert mitjançant el Decret 95/2000, de 22 de febrer, les normes sanitàries 
aplicables a les piscines d'ús públic. L’ús, manipulació i emmagatzematge dels productes 
químics que s'utilitzen en el tractament de l'aigua dels vasos s’han de fer d'acord amb la 
normativa específica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

També hi ha disposicions legals establertes pel Departament de Salut en el referent a les 
substàncies que poden generar dependència, com l’alcohol i el tabac, que regulen la seva 
venta i consum, i que afecta a la major part dels equipaments esportius. 

Un altre aspecte referent a la salut que disposa de normativa pròpia són les disposicions 
legals sobre condicions higièniques i sanitàries de la prevenció i el control de la legionel·losi, 
que afecta les torres de refrigeració, l’aigua calenta sanitària amb dutxes, les xarxes de reg, 
les instal·lacions contra incendis i en general qualsevol circuit on es produeixi la 
polvorització de l’aigua. 

Els aspectes referents als espectadors i als espais complementaris per al seu servei són 
objecte de normativa específica al Reglamento General de Polícia de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas, la Llei sobre policia d’espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments públics, i els reglaments que la desenvolupen, competència del Departament 
d’Interior. En aquells en els quals es facin apostes, activitats lúdiques o culturals, seran 
necessaris l’autorització i el control de la Direcció General del Joc i d'Espectacles. Cal tenir 
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en compte que, a més de l’activitat pròpiament esportiva, a molts equipaments es realitzen 
altres activitats d’altres tipus, com les culturals, festives o musicals que presenten uns 
requeriments específics que també cal considerar a l’hora de dimensionar els aforaments i 
comprovar el compliment de les disposicions legals vigents que siguin preceptives. 

Els equipaments esportius també tenen normes europees que regulen les instal·lacions per 
als espectadors, els paviments esportius i el material emprat. La Unió Europea (UE) 
necessita l’elaboració d’una normativa comuna per tal de permetre el mercat únic. Aquestes 
normes europees harmonitzades han de ser adoptades pels països membres. A Espanya 
l'encarregada de fer la traducció i publicació de les normes europees és la Asociación 
Española para la Normalitzación (AENOR) a través de les normes UNE. Aquesta normativa 
tècnica d’equipaments esportius incorpora i fa d'obligat compliment totes les normes UNE-
EN vigents que siguin d'aplicació. Aquelles que es redactin en un futur, també passaran a 
formar-ne part a partir de la seva aprovació. 

Els esports en els quals s'utilitzen vehicles, han d'atendre les regulacions en aquesta 
matèria establertes pels departaments de Treball i Indústria pel que fa a la maquinària i al 
d’Interior en el que respecta al trànsit, la circulació de vehicles i la seguretat viària. Quan els 
vehicles circulin per espais no urbanitzats, hauran de fer-ho d’acord amb la regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, redactada pel Departament d’Agricultura Ramaderia i 
Pesca. 

Alguns esports tenen com a protagonistes els animals i, per tant, estan subjectes a les 
directrius del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Els esports en els quals s'utilitzen armes de foc han d'atendre la normativa vigent en 
aquesta matèria. 

Els ajuntaments tenen la potestat de complementar i adequar a les seves condicions 
particulars els requeriments d'aquestes normes amb les ordenances municipals, sempre 
que no entrin en conflicte amb els preceptes que aquí s'estableixen. Ells seran els 
encarregats de la concessió de la Llicència d’obres per a la seva construcció i de la Llicència 
d'obertura de l’activitat, que totes les instal·lacions esportives d'ús públic han de tramitar i 
obtenir. 

D'altra banda, els equipaments esportius on es vulguin practicar esports de competició a 
més dels requeriments propis de la categoria a la qual pertanyin, hauran de complir les 
reglamentacions establertes per la federació esportiva corresponent, sempre que no 
contradiguin aquesta normativa o dificultin la funcionalitat dels equipaments poliesportius. 
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3.3.1.2 Àmbit d'aplicació 

La normativa tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya 
complementa la de caire general abans esmentada. És d’aplicació a tots els equipaments 
esportius de nova construcció i a les reformes i les ampliacions dels existents, en aquells 
aspectes que els afecti. Per als existents els són d’aplicació els punts 1, i 2, si escau. Els 
criteris detallats al punt 3.3.1.4 són recomanacions per a la construcció d’equipaments 
esportius, per tant no són d’obligat compliment sinó s’especifica el contrari. El termini per 
adaptar els equipaments existents als requeriments establerts en els punts 1, i 2, si escau, 
és de cinc anys a partir de la data d’aprovació del PIEC. 

Alguns dels requeriments d’aquesta normativa fan referència a aspectes ja regulats per la 
legislació vigent. En aquests casos el que es fa es estendre l’àmbit d’aplicació d’una 
normativa de caire general als equipaments esportius o es precisen aspectes que no han 
estat definits en la legislació que els contempla. 

L'espai esportiu és el lloc de realització de les diverses pràctiques fisicoesportives. Pot ser 
gairebé tot el nostre entorn, amb l'únic requeriment previ que marquin les normes o els 
estris necessaris per a la pràctica específica de cada activitat. La natura, les infrastructures, 
els carrers, els parcs o els espais específicament adaptats, són susceptibles de suportar 
pràctiques esportives. De fet, per al desenvolupament d'una pràctica fisicoesportiva, només 
es necessita un practicant, al que anomenem esportista, i un espai físic on aquesta es 
desenvolupi, que anomenarem espai esportiu. A part, podem necessitar altres espais que 
donen suport a la pràctica esportiva i permeten que l’activitat es desenvolupi òptimament, 
als que anomenem espais complementaris. 

L’equipament esportiu es l’espai adaptat al desenvolupament de les diferents pràctiques 
fisicoesportives. Aquestes adaptacions poden tenir una vocació de permanència o ser 
temporals. També les adaptacions poden ser mínimes, com es el cas de la senyalització de 
senders, o comportar la construcció d’espais esportius i complementaris. Es diferencia de la 
resta d'espais potencials de pràctica perquè s'hi ha fet una actuació concreta que permeti 
una pràctica determinada. 

Les instal·lacions esportives són equipaments que s’han construït específicament per al 
desenvolupament d’activitats fisicoesportives, ja siguin espais esportius o espais 
complementaris. Una instal·lació esportiva estarà formada por aquells espais esportius i 
complementaris que estiguin situats en un recinte comú i tinguin un funcionament 
dependent i homogeni. Varies instal·lacions esportives connexes poden formar part d’allò 
que es denomina com a complex esportiu. 

El material esportiu són tots els estris i mobiliari que s’utilitzen en les pràctiques 
fisicoesportives, com les pilotes, les porteries, les cistelles, les espatlleres, les màquines de 
musculació, etc. 

Es diferencien tres àmbits d’aplicació d’acord amb les característiques de l’equipament 
esportiu amb un grau d’exigència creixent. 

1. Tots els equipaments esportius. Pertanyen només a aquest àmbit quan no prestin cap 
servei esportiu. Així un equipament només ha de complir els requeriments d’aquest 
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àmbit si la pràctica que es realitza en ell és lliure i no es troba sotmesa a cap control, 
com als circuits de gimnàstica, les rampes de patinatge i les pistes de petanca que es 
col·loquen en un parc públic, una cistella de bàsquet d’una plaça o una pista de vòlei a la 
platja. 

2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu. Es considera que en un 
equipament esportiu es presta un servei esportiu quan es fa una activitat fisicoesportiva 
organitzada. S’inclouen en aquest grup equipaments com una zona de banys, un refugi 
a la muntanya, un camp de golf, una pista d’esquí, el recorregut d’una volta ciclista o 
d’una cursa popular, l’espai natural on es realitza una cursa d’orientació o la pista de 
vòlei a la platja on es realitza un torneig a l’estiu. 

3. Les instal·lacions esportives convencionals que ofereixen un servei esportiu. S’entén 
que una instal·lació esportiva és convencional quan ha estat construïda principalment 
per a la pràctica esportiva i correspon a les tipologies d’espais esportius més 
tradicionals. Disposen de referents reglats amb dimensions establertes encara que no 
en tots els casos s'hi ajusten. Actualment representen la gran majoria dels espais 
existents i la seva distribució és bastant homogènia pel territori. Pertanyen a aquest 
àmbit les pistes, els frontons, els camps, les pistes d’atletisme, les sales, els pavellons, 
les piscines a l’aire lliure, les piscines cobertes, els velòdroms, etc. No pertanyen a 
aquest tipus les instal·lacions amb espais esportius singulars com els camps de golf, les 
pistes d’esquí, els rocòdroms, els circuits de velocitat, etc. Tampoc ho són equipaments 
com els ports esportius, els refugis, aeròdroms les zones d’escalada, els itineraris no 
motoritzats, etc. 

Aquest requeriments són acumulatius. Així els equipaments del primer àmbit només han de 
complir els requeriments establerts per a ells. Els del segon àmbit han de complir, a més 
dels seus, els del primer. Finalment, els del tercer àmbit han de complir els requeriments 
dels tres àmbits. 

A efectes del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, les obres 
són de construcció o de condicionament. Es consideren obres de construcció les que 
generen un nou equipament esportiu i per tant comporten la construcció de nous espais 
esportius o complementaris. També es consideren obres de construcció les de reforma o 
ampliació d'instal·lacions ja existents, quan aquestes suposin el canvi de la seva tipologia, 
com per exemple el cobriment i el tancament d’una pista poliesportiva o d’una piscina a l’aire 
lliure. La resta es consideren obres de condicionament d’equipaments ja existents, per 
millorar, ampliar o reformar aspectes de seguretat, funcionals o d’habitabilitat dels espais 
esportius o complementaris. 

De manera justificada es podrà reduir el grau d’exigència d’aquells aspectes afectats per les 
preexistències, quan per assolir-lo sigui necessària una actuació desproporcionada respecte 
a les millores que s’obtindrien. En compensació s’establiran mesures correctores 
addicionals. En cap cas el nivell exigit a un equipament del tercer àmbit no podrà ser inferior 
a l'establert per als del segon àmbit, ni un equipament existent del segon àmbit no podrà 
incomplir cap precepte dels establerts per al primer àmbit, que han de complir tots sense 
excepció. 
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3.3.1.3 Requeriments tècnics 

1. Tots els equipaments esportius: 

a) Els equipaments esportius comptaran amb les mesures de seguretat, correctores i 
de protecció necessàries per tal d’evitar que les activitats que es desenvolupin pugui 
ocasionar algun perjudici a l’entorn. 

b) Els equipaments esportius hauran de disposar de les mesures de senyalització 
adequades a l’activitat prevista per tal d’advertir de manera explícita als usuaris dels 
perills als que s’hagin d’afrontar en la pràctica habitual, recomanant les pautes o 
restriccions que es consideri oportunes. 

c) Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el 
marcatge, la indicació en un plànol, l’afitament o la senyalització, de manera que els 
usuaris els reconeguin i s’eviti que la resta de la gent pugui interferir en el 
desenvolupament de l’activitat que s’hi practica o que els traspassi, quan això 
representi un risc. 

d) Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinàmiques no hi 
pot haver arestes o altres elements esmolats que puguin ser la causa de 
traumatismes en la pràctica habitual. Si no fos possible d’evitar-los, es protegiran 
convenientment. 

e) Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge de 
seguretat lliure d’obstacles o de qualsevol element que pugui ser causa de 
contusions o ferides als usuaris que superin els límits durant la pràctica prevista. La 
seva amplada s’adequarà a la dinàmica de l’activitat, essent proporcional a la 
velocitat dels esportistes. En cap cas serà inferior a 1 metre. Si no fos possible 
guardar aquesta distància es disposaran les proteccions que siguin necessàries. 

f) Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o 
escletxes a l’abast dels usuaris on puguin quedar atrapats els dits o altres parts del 
cos. 

g) Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es dimensionaran 
proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al mitjà de transport que aquests 
utilitzin. No es permetrà l’accés rodat a aquells equipaments que no tinguin resolt 
l’aparcament dels vehicles. 

h) Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l’abast dels 
subministraments i dels serveis que requereixin. 

i) En la construcció d'equipaments esportius s’adoptaran les mesures correctores 
necessàries per reparar l’impacte generat en l’entorn i el paisatge. Els talussos i/o 
desmunts s’executaran de manera que se’n garanteixi l’estabilitat, i es resolgui 
l’escorriment de les aigües recollides per les noves vessants. 
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j) Els espais tancats que disposin de sistemes mecànics de ventilació, calefacció o 
condicionament de l’aire interior compliran els requeriments establerts pel Codi 
tècnic de l’edificació en el referent a la transposició de la directiva europea referent a 
l’eficiència energètica en els edificis. 

k) Els tancaments interiors es disposaran de manera que hi hagi una separació física 
entre els locals amb diferents temperatures ambients. 

l) Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes, 
compliran els requisits mínims d’habitabilitat establerts per als edificis d’habitatges. 

m) Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mòbil, ha de garantir una pràctica 
segura d’acord amb els criteris i requisits establerts en les normes europees UNE-
EN. La instal·lació l’ha de realitzar personal qualificat, ha de ser revisada 
freqüentment i reparada quan presenti algun desperfecte de manera que mantingui 
les condicions exigides pel seu ús. Qualsevol element que sigui un perill per als 
usuaris s’ha de retirar immediatament i prohibir-ne la utilització. 

n) El material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de 
l’activitat s’ha de retirar i emmagatzemar fora de l’abast de la gent i de manera que 
no suposi un risc per al personal encarregat del seu trasllat. 

o) Els paviments construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris en 
la pràctica d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense 
sots o desnivells sobtats que facin ensopegar els usuaris i un grau de lliscament 
adequat al calçat que vesteixin, de manera que no caiguin ni s’els quedi travat el 
peu. 

p) Els paviments dels equipaments esportius que els usuaris puguin trepitjar amb el peu 
nu amb presència d’aigua no han de lliscar, de manera que s’eviti el risc de 
caigudes. 

q) Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües 
superficials i, en el seu cas, el drenatge del subsòl, dimensionat d’acord amb la 
utilització, el règim de pluges de la zona i la capacitat filtrant del terreny natural. 

r) Tots els paviments d'interior seran de neteja i manteniment fàcils. 

s) Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es 
col·loquin dins de l’espai esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es 
conservin les característiques requerides per tal d’evitar que puguin ocasionar 
ensopegades o relliscades o que alterin les condicions de pràctica. 

t) Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les 
pilotades que poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no 
han de suposar un perill per als usuaris, mantenint-se sencers i no produint 
fragments tallants. S'indicarà amb claredat la presència de tancaments i portes 
transparents amb la disposició d'elements de senyalització i/o de protecció. 
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u) Si es col·loquen cels rasos, projectors, altaveus o altres elements de les 
instal·lacions als sostres dels espais esportius d'interior on es practiquin jocs de 
pilota, aquests seran resistents als cops o es protegiran per evitar les trencadisses. 

v) Tots els elements metàl·lics situats a l’exterior o en espais humits es protegiran 
adequadament de manera que no es rovellin i seran accessibles per al manteniment 
o s’utilitzaran metalls inoxidables. En les piscines han de suportar l’ambient clorat. 

w) Les àrees de bany es trobaran senyalitzades i es diferenciaran les zones on es fa 
peu de les zones fondes, de més d’1,5 metres de profunditat. 

x) A les àrees de bany, si s’autoritza el tirar-se de cap, aquesta activitat es restringirà a 
les zones fondes i es senyalitzarà la prohibició de fer-ho a les zones d’una 
profunditat inferior a 1,5 metres. 

y) Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor 
hauran d’estar il·luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús al qual es 
destini. 

z) Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals duna 
alçada superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la instal·lació 
s’hi puguin enfilar. 

 

2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu: 

a) Disposaran d’un pla de gestió que reculli tota la informació necessària per regular-ne 
el funcionament i solucionar qualsevol problema, a més de donar les bases normatives 
per a la utilització correcta de les instal·lacions. Caldrà definir les línies generals de la 
gestió i incorporar-hi tres documents: 
- El pla d’utilització, que regula les condicions d’utilització com també una distribució 

horària del potencial de la instal·lació i estableix unes normes bàsiques d'utilització 
en forma de reglament d’ús. 

- El pla de manteniment, que estructura totes les tasques que fan referència a la 
conservació de l'edifici o l’equipament. 

- El model organitzatiu de la gestió de l’equipament des de l'òptica dels recursos 
humans i mitjançant l'estructuració del pressupost. 

b) Disposaran d’un accés per als usuaris clarament assenyalat. S'indicarà en lloc visible i 
de manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular i del gestor de la 
instal·lació, en cas que es trobi cedida. 

c) Les dimensions de l’accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, els 
subministraments i la maquinària puguin arribar als espais esportius, als magatzems i 
a les sales d’instal·lacions tècniques o es disposarà d’un segon accés de servei per 
aquest fi. 
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d) S’informarà els usuaris dels aforaments admesos en els espais esportius i en els 
vestidors, situant en un lloc de l’accés un rètol indicador fàcilment visible. 

e) L’aforament d’un vestidor requerirà de no menys de 50 cm útils de banc per plaça. A 
les trobades de dos bancs en escaire es descomptaran els primers 50 cm d'un dels 
dos costats. 

f) Es trobaran senyalitzats amb la claredat suficient per informar els usuaris dels 
diferents recorreguts, de la situació dels diferents espais, de les zones d’accés 
restringit i quan es prohibeix el pas. 

g) Es restringirà l’accés als espais que per les seves característiques requereixin una 
supervisió qualificada, un material esportiu específic o que comportin un perill 
potencial per als usuaris, i es senyalitzarà de manera permanent amb els advertiments 
oportuns. 

h) L'altura lliure del sostre de les sales especialitzades i dels recintes dels vasos de les 
piscines cobertes de menys de 200 m² de làmina d’aigua no serà menor de 3 metres. 
Es consideren sales especialitzades aquells espais esportius en recinte tancat on es 
realitza de manera quasi exclusiva un tipus concret d’activitat física, com les sales de 
musculació, de tennis taula, de bitlles, de billar, d’esgrima o de tir. 

i) L'altura lliure del sostre de les sales esportives i dels recintes dels vasos de les 
piscines cobertes de més de 200 m² de làmina d’aigua i d’una franja perimetral de 
platja de no menys d'1,5 metres d’amplada no serà menor de 4 metres. Es consideren 
sales esportives aquells espais esportius tancats i diàfans on es poden practicar 
diverses activitats fisicoesportives, com les que formen part d’una escola. 

j) L'altura lliure del sostre dels pavellons poliesportius no serà menor de 7 metres. Es 
consideren pavellons poliesportius aquelles instal·lacions que el seu espai esportiu 
és una pista en un recinte cobert i tancat i que són aptes per practicar diversos 
esports, habitualment de pilota com el bàsquet, l’handbol el futbol sala o el voleibol. 

k) La distància lliure entre dos bancs enfrontats dels vestidors no serà inferior a 1,2 
metres; la que hi ha entre l'aresta frontal d'un banc i els armaris davant seu no serà 
menor d’1 metre. 

l) L'espai útil per cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 metres, i es deixarà un pas 
lliure per accedir-hi de 0,8 metres d'amplada, com a mínim. 

m) Els terres dels espais molls, com les dutxes i les platges de les piscines, tindran 
pendents d’entre l’1 i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aigües 
d'escorrentia, de manera que no s’entollin. No s’han de col·locar plats de dutxa de 
porcellana o d’altres materials lliscants, que cal substituir per un paviment antilliscant 
en pendent cap a una canal ran de paret, sota els ruixadors. 

n) Els vasos de piscina seran accessibles en tot el seu perímetre. L’amplada de la platja 
que els envolta no serà inferior a un metre, mesurada entre el tancament o qualsevol 
element vertical i el límit de la làmina d’aigua. 
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o) Els vasos de les piscines disposaran d’un mínim de dues buneres de desguàs per a 
cada vas, separades d’una distancia no inferior a dos metres. La velocitat d'aspiració 
no superarà els 1,2 metres per segon. 

p) La recirculació de l'aigua dels vasos de les piscines es farà pel desbordament de la 
làmina d'aigua superficial amb canals de recollida de la sobreeixida en el seu 
perímetre i conducció a un dipòsit regulador de compensació, d’una capacitat 
suficient per emmagatzemar l’aigua desallotjada pels banyistes. 

q) La impulsió de l’aigua dels vasos de les piscines un cop tractada es farà de manera 
que s’en garanteixi la renovació completa, evitant les zones estancades i les 
turbulències, per a la qual cosa es situaran el nombre suficient de difusors, 
preferentment al fons per generar un corrent ascendent. 

r) Els circuits hidràulics per al tractament de l’aigua de les piscines seran independents 
per a cada vas. 

s) Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. 
Per evitar el desbordament de les canals de les cobertes es col·locaran els 
corresponents sobreeixidors per evacuar les aigües que no engoleixin els baixants. 

t) Es diferenciarà la xarxa d’aigües brutes, que es connectarà al clavegueram per a la 
seva depuració, i la d’aigües pluvials, que es poden abocar als rius o emmagatzemar 
per a ser reutilitzades. 

u) Els paraments verticals del recinte de vasos de les piscines, dels vestidors, les 
dutxes i els serveis es revestiran fins a una alçada no menor de 2 metres amb 
materials impermeables, resistents, de manteniment i reparació fàcils, amb les 
trobades i les arestes arrodonides d’un radi no inferior a 1 cm. 

v) Totes les portes seran reforçades, resistents als cops i aniran equipades amb 
manetes de fàcil accionament, amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent. 

w) Les portes dels espais humits, com els recintes dels vasos de les piscines, els 
vestidors, les dutxes i els serveis es construiran amb materials inalterables a l’aigua 
o es protegiran convenientment i s’aixecaran de terra no menys de 10 centímetres, 
tant els marcs com les fulles. 

x) Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que no 
puguin interferir en la pràctica o suposar un perill per als usuaris. 

y) El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un ús 
públic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i 
resistents a l’ús vandàlic i a la humitat. 

z) Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de l'espai esportiu 
al qual serveixin i al seu entorn, sense graons ni relleus que dificultin el moviment. 
Les dimensions seran proporcionades al material esportiu que han de contenir. La 
geometria i les dimensions i posició de les portes han de permetre emmagatzemar el 
material de manera que sigui fàcilment accessible. 
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3. Les instal·lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un servei 
esportiu: 

a) La promoció d’un nou equipament esportiu requerirà la justificació de la seva 
necessitat amb la redacció d’un estudi de viabilitat on s’establiran els objectius que es 
volen assolir, s’analitzarà l’oferta existent i la demanda que es vol atendre. 

b) La construcció d’un equipament esportiu requerirà la redacció d’un projecte de gestió 
que d’acord amb els objectius establerts en el seu estudi de viabilitat, estableixi el 
programa de les activitats que s’hi portaran a terme, definint els espais esportius i 
complementaris que es necessiten per atendre els usuaris als quals es destina, els 
recursos humans i tècnics amb que cal comptar i valorant el compte previsible de la 
seva explotació, xifrant les despeses i els ingressos. Si aquest fos deficitari, caldrà 
assumir-ne el finançament garantint la procedència de la dotació necessària per 
equilibrar-lo. 

c) En la redacció del projecte d’una instal·lació esportiva caldrà disposar de les dades 
geològiques del terreny obtingudes mitjançant l’elaboració d’un estudi geotècnic 
adequat a les característiques del solar, al tipus de construcció i als requeriments del 
paviment esportiu: estabilitat, resistència portant, grau de compactació, composició, 
drenatge, etc. 

d) L'estructura dels espais esportius coberts ha de disposar de les subestructures 
necessàries i el seu càlcul ha de considerar les càrregues produïdes de manera que 
sigui possible penjar els cortinatges divisoris, les xarxes dels gols, les cistelles, els 
projectors, els conductes de climatització, la manta tèrmica dels vasos de les 
piscines, etc. 

e) Els tancaments situats en el perímetre dels espais esportius d'interior on es realitzin 
activitats dinàmiques fins a una altura de no menys de 2 metres no seran abrasius, ni 
tindran arestes ni reclaus, resistiran l’ús i les pilotades i el seu manteniment serà fàcil. 
Les obertures d’aquests tancaments quedaran integrades al mateix pla, amb les 
portes i finestres practicables obrint enfora, de manera que no sobresurtin. 

f) Els terres dels espais humits, com els vestidors, el passadís de peus nus i els serveis, 
tindran pendents d’entre l’1 i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les 
aigües d'escorrentia, de manera que no s’entollin. 

g) Al voltant dels vasos de les piscines cobertes es disposaran galeries de servei per al 
registre d'una amplada no menor d'1,5 metres i una altura lliure no menor de 2,5 
metres. 

h) La recollida d’aigües de les platges es farà pel seu perímetre exterior, el més 
allunyada del sobreeixidor dels vasos, que constituirà el punt més alt de la platja, de 
manera que s’eviti l’abocament de l’aigua de neteja dins dels vasos. 
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i) A les instal·lacions esportives que disposin de calefacció o condicionament d’aire 
s’evitarà que al vestíbul d’accés es generin corrents d'aire disposant un cancell en 
l’entrada o d’altres sistemes que ho evitin. 

j) Els espais complementaris dels vestidors disposaran de zona de canvi, serveis 
higiènics i dutxes en un nombre proporcional al seu aforament, adaptats a les 
característiques dels seus usuaris i adequats a les activitats que s’hi practiquin. Com 
a mínim hi haurà una dutxa cada 5 persones i un vàter i un rentamans cada 25 
persones. Quan s’agrupin més d’un vàter en el vestidors d’homes, es podrà substituir 
un vàter per dos urinaris, sempre que hi resti almenys un vàter. 

k) A cada vestidor per als tècnics i/o àrbitres s’intal·larà un vàter, una dutxa i un 
rentamans, i es moblarà amb un banc per canviar-se i un pupitre, preferentment fixats 
a la paret. Si no es disposa d'un espai específic d'infermeria, almenys un d’ells serà 
adaptat i estarà equipat amb un equip de cures i una llitera. 

l) A les piscines cobertes i als pavellons poliesportius, hi haurà una infermeria 
dimensionada i equipada com a vestidor individual de gran adaptació, amb vàter, 
dutxa, rentamans i llitera. 

m) Els espais esportius tancats han de disposar de llum natural suficient per a ser 
utilitzats els dies assolellats sense haver d’encendre l’enllumenat elèctric. 

n) Els espais esportius en recintes tancats han de disposar de ventilació natural suficient 
per a ser utilitzats els dies de bonança sense haver de fer funcionar els sistemes 
mecànics de condicionament de l’aire. La ventilació serà preferentment creuada i 
modulable, amb obertures a nord i sud. 

o) Els espais esportius en recintes tancats on es facin activitats sorolloses, amb 
presència de públic o aquells on s’hagi previst la realització d’actes musicals es 
condicionaran acústicament per tal d’assolir els temps de reverberació i el grau 
d’intel·ligibilitat de la paraula requerits pel confort dels usuaris. En cap cas el temps 
de reverberació superarà els 2 segons, per a lo qual es revestirà amb acabats 
fonoabsorbents no menys d’un terç de la superfície interior dels tancaments que els 
envolten, preferentment al sostre. 

p) Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a les 
accions climàtiques i a la llum solar, de manteniment fàcil, i a les zones a l’abast de la 
gent seran reforçats i protegits de les accions vandàliques. 

q) Els paraments verticals dels vestíbuls, passos i escales seran resistents, fàcils de 
mantenir i reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un 
arrambador d'aquestes característiques. 

r) A les parets i sostres dels espais humits, dels magatzems i dels locals tècnics no es 
col·locaran guixos, escaioles o pintures no rentables. 

s) Els tancaments que envoltin les platges de les piscines seran impermeables o es 
revestiran amb acabats que ho siguin, a més de ser resistents als cops, de fàcil 
manteniment i reparació, no abrasius. 
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t) Les arestes i les trobades dels parament verticals i els paviments dels espais humits 
s’arrodoniran amb un radi no inferior a 1 cm, com a mínim fins a 2 metres d'altura. 

u) Als espais complementaris tots els paviments seran d’alta resistència al desgast, 
impermeables, imputrescibles i de manteniment fàcil. 

v) A les zones de vestidors, dutxes, serveis, als passadissos de peus nus i a les platges 
de les piscines, als locals d’instal·lacions tècniques i en aquells altres espais amb 
terres en pendent i desguassos s’instal·larà una xarxa d’aigua per a la neteja, amb 
preses per a mànega d’ús restringit al personal autoritzat. 

w) Per alimentar les dutxes dels espais complementaris, s’instal·larà una producció 
d’aigua calenta sanitària i dipòsits per a l’acumulació dimensionada d’acord amb 
l’aforament d’esportistes i el temps de preparació. 

x) La instal·lació d’aigua calenta sanitària ha de complir les exigències establertes a la 
normativa vigent sobre les condicions higienicosanitàries de la prevenció i el control 
de la legionel·losi. Així els dipòsits disposaran de registre d’accés per a la inspecció i 
manteniment i purga de fons, la temperatura del dipòsit final d’acumulació no serà 
inferior a 60 °C i la temperatura de l’aigua de les canonades de distribució no serà 
inferior a 50ºC. 

y) La temperatura de consum de l’aigua calenta de les dutxes no ha de superar els 38ºC 
a la sortida dels ruixadors, limitant-la amb vàlvules termostàtiques que barregin 
l’aigua freda i la calenta en la proporció adequada. 

z) La xarxa d’aigua calenta sanitària es dimensionarà de manera que el cabal de cada 
dutxa sigui de 0,2 litres per segon i el consum de 25 litres per persona de l’aforament 
dels vestidors. També cal considerar el nombre de torns de dutxa que hi haurà en 
funció de la proporció entre l’aforament i el nombre de dutxes del vestidor. Les dutxes 
individuals i, com a mínim, una dutxa de les de cada grup s’alimentaran també amb 
aigua freda, a més de l’aigua calenta a 38°C, amb una segona aixeta o amb una de 
mescladora. 
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3.3.1.4 Criteris per a la construcció d’equipaments esportius 

Els següents punts fan referència a diversos aspectes que es recomana considerar en el 
disseny i la construcció d’equipaments esportius que, fruit de l’experiència adquirida en 
l’obra subvencionada pel Consell Català de l’Esport, es consideren de molta utilitat per tal de 
millorar la seguretat, la funcionalitat i l’habitabilitat dels equipaments esportius: 

• Criteris de seguretat 

1) Els paviments de les sales esportives, els pavellons poliesportius, camps poliesportius i 
d’atletisme, han d’acreditar el compliment de les prescripcions establertes en la 
normativa europea UNE EN de paviments esportius amb el certificat d’un laboratori 
d’assaig, amb una absorció d’impactes moderada. Els d’elasticitat puntual de no menys 
del 25% de reducció de la força com a valor mitjà i de no menys del 40% per a la resta 
de paviments. 

2) Els paviments dels espais amb presència d’aigua no han de lliscar al peu nu i moll. 
Aquesta propietat s’ha d’acreditar amb el certificat d’un laboratori d’assaig, d’acord amb 
les normes UNE-EN que siguin d’aplicació. En tot cas seran paviments de classe 3 
d’acord amb el que estableix el Código Técnico de la Edificación – SU1 Seguridad 
frente al riesgo de caidas, assolint un valor de Rd major que 45, mesurada segons la 
norma UNE-ENVI12633. D’altres sistemes de mesura com els establerts en la 
normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen referències 
vàlides per a la tria de paviments segurs.   

3) Els vestidors s’han de situar al mateix nivell de l’espai esportiu principal, sobretot a les 
piscines, on els usuaris van molls i podrien relliscar fàcilment si haguessin de circular 
per escales o rampes. 

4) A tot el perímetre dels espais esportius d’interior on es realitzin activitats dinàmiques cal 
disposar un arrambador protector, esmorteïdor dels cops per tal que els tancaments no 
siguin abrasius, ni tinguin arestes ni reclaus, resisteixin l’ús i les pilotades i el seu 
manteniment sigui fàcil. L’alçada d’aquest revestiment no ha de ser inferior a 2,4 
metres. 

5) Quan a un pavelló poliesportiu es vulguin realitzar representacions teatrals o concerts, 
aquesta circumstància ha de ser recollida en el projecte de gestió, s’ha d’establir 
l’aforament per aquestes activitats excepcionals, definir les vies d’evacuació, preveure 
les mesures de seguretat a adoptar en el pla d’emergència i obtenir la preceptiva 
autorització amb la llicència d’activitats municipal. Per aquestes ocasions si s’ha de 
situar temporalment un escenari a l’espai esportiu, cal preveure el seu transport, 
muntatge, desmuntatge i emmagatzematge. Si l’activitat cultural es regular i es decideix 
obrir un escenari al perímetre de l’espai esportiu, s’ha de tenir en compte la legislació 
vigent que es d’aplicació als equipaments culturals. La boca de l’escenari no ha de tenir 
arestes ni buits amagats darrera els cortinatges que puguin suposar un perill pels 
usuaris. 

6) Les escales, les finestres, els balcons i els desnivells superiors a seixanta centímetres 
de les zones de pas s’han de protegir amb una tanca o barana que eviti el risc de 
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caigudes, d’una alçada no menor d’un metre, que no deixi espais buits de més de dotze 
centímetres d’amplada i que no sigui escalable. 

7) Als pavellons poliesportius on es practiqui el basquetbol les cistelles s’han de situar 
preferentment penjades de l’estructura del sostre o de les parets de l’espai esportiu, de 
manera que no es recolzin al terra i es puguin emmagatzemar plegades al sostre. 

8) Per evitar el risc de colpejar el fons del vas al tirar-se de cap des dels pòdiums de 
sortida de natació o de qualsevol element elevat, aquest material ha de ser 
desmuntable i que només s’ha de col·locar quan compti amb la supervisió d’un monitor, 
mentre duri la competició o l’entrenament. 

9) Les portes que puguin tancar-se de cop per causa de les diferències ambientals dels 
espais que separen, han de disposar de sistemes de retenció si han de romandre 
obertes i de mecanismes automàtics que esmorteeixin els seu tancament i evitin 
colpejar als usuaris. 

10) Les portes dels espais utilitzats per nens de menys de sis anys han de protegir la 
trobada entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses fins una alçada no inferior a 
un metre, de manera que no es puguin introduir els dits. 

11) Les portes de doble sentit d’obertura han de tenir un element transparent a l’alçada de 
la vista que permeti percebre si hi ha algú a l’altre costat abans d’empènyer 

12) La ferramenta de les portes ha de ser prou resistent per suportar un ús intens i 
mantenir-se ancorada a l’element on es fixi. Les frontisses no han de permetre que es 
puguin desmuntar les fulles sense utilitzar eines. Han de ser inoxidables en ambients 
humits i resistents al clor en les piscines cobertes. 

13) Els equipaments esportius han de comptar amb una instal·lació de telecomunicació que 
permeti informar de qualsevol incidència que es produeixi a qui correspongui atendre-la, 
demanar ajut a qui pugui prestar-lo i rebre avís d’allò que pugui ser del seu interès. 

14) A les instal·lacions esportives amb aforaments nombrosos, cal instal·lar un sistema de 
megafonia per tal de poder donar avisos i localitzar a un determinat usuari 

15) A les instal·lacions esportives amb un gran nombre d’usuaris, s’aconsella instal·lar un 
circuït de televisió per vigilar els espais fora del control visual del personal, les zones 
conflictives i les restriccions d’accés. Com a mesura complementària es possible 
realitzar gravacions de les imatges en determinats llocs respectant la normativa 
d’aplicació. També són d’utilitat les alarmes per evitar les intrusions. 

16) Els productes químics pel tractament de l’aigua dels vasos de les piscines s’han 
d’emmagatzemar en un recinte exclusiu, convenientment senyalitzat, amb l’accés 
restringit al personal encarregat del manteniment, separat de la sala de filtració, ventilat 
directament a l’exterior en un indret poc concorregut, ha de ser fosc per evitar la 
degradació dels productes sensibles a l’acció de la llum solar, ben il·luminat 
artificialment i equipat amb les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent 
referent a les substàncies nocives, tòxiques o perilloses. La seva localització ha de ser 
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propera a l’accés de servei de la instal·lació, per facilitar l’abastament dels productes i 
evitar situacions de risc en el seu subministrament. 

 

• Criteris de funcionalitat 

17) Tots els equipaments esportius han de situar-se tan a prop com sigui possible dels 
usuaris a qui es destinin, d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent, les condicions 
dels terrenys i el radi d’influència de l’equipament. Així aquelles que es destinin a 
activitats amb escolars, els pavellons poliesportius, han d’apropar-se als centres 
docents o encara millor formar un mateix conjunt. 

18) Es convenient l’agrupació de diversos equipaments en un mateix recinte, constituint un 
complex esportiu, de manera que s’afavoreixin les sinèrgies que es produeixen i es 
puguin compartir espais i serveis, el que es tradueix en una major eficàcia i un 
enriquiment de l’oferta esportiva. Per les mateixes raons també s’ha de potenciar la 
relació amb altres tipologies d’equipaments com els culturals, socials o de salut i la 
integració amb les zones verdes. 

19) El solar on es construeixin ha de ser prou ampli per a que les seves mides i l’orientació 
solar siguin les requerides per a realitzar les activitats esportives que s’hagi previst 
practicar. 

20) La capacitat portant del terreny damunt del qual es construeixin paviments esportius ha 
de suportar els esforços als quals els sotmetin els usuaris sense alterar-se. Per resistir-
los, la compactació del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha 
de superar el 95% del Pròctor modificat. 

21) Les activitats fisicoesportives que es fan a l’aire lliure i que tenen una direcció preferent 
de pràctica, aquesta s’ha d’orientar segons l’eix nord – sud, per evitar l’enlluernament 
del sol rasant del llevant i el ponent. Així, en els camps i les pistes on es practiquin 
esports de pilota, les porteries s’han de col·locar als costats nord i sud. Per raons 
justificades es admissible una desviació de ± 27,50 cap a l’un o l’altre costat. 

22) L’estructura de la coberta d’una instal·lació esportiva ha de modular-se d’acord amb les 
mides i les subdivisions de l’espai esportiu. 

23) Les obertures dels espais esportius en recintes tancats s’han de situar preferentment a 
les façanes nord i sud, aquestes amb protecció solar que redueixi els guanys tèrmics a 
l’estiu i eviti l’entrada de llum directa a l’espai esportiu. S’ha d’evitar l’enlluernament que 
provoquen els contrallums i el sol rasant del matí i la tarda. En els espais esportius 
interiors on la pràctica tingui una direcció definida, els finestrals de les façanes s’han 
d’obrir en els costats longitudinals, deixant cecs els fons contra els quals es fa la 
pràctica, per evitar l’enlluernament per contrast. Per aquestes raons l’orientació idònia 
dels espais esportius tancats és la que fa coincidir la direcció de pràctica amb 
l’orientació est - oest. 

24) Quan en el projecte de gestió d’una instal·lació esportiva, com en els pavellons amb un 
gran aforament de públic, es prevegi la celebració d’espectacles, la filmació de certes 
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activitats o les retransmissions per televisió, cal que els finestrals i lluernes disposin de 
sistemes d’enfosquiment per tal d’evitar amb facilitat l’entrada de llum solar. Aquest 
requeriment també s’ha de tenir en compte en el disseny de l’enllumenat artificial, de 
manera que s’assoleixin els nivells lumínics adequats i que el flux dels projectors no es 
dirigeixi cap el camp visual de les càmeres. 

25) Per a disposar d’il·luminació natural suficient, les instal·lacions que l’espai esportiu 
principal no doni a les façanes o aquestes es trobin separades més de 30 metres, han 
d’obrir lluernes a la coberta amb una superfície efectiva translúcida d’un mínim del 10% 
de la superfície de l’espai esportiu. Si la distància entre les dues façanes és inferior a 30 
metres, la il·luminació pot fer-se exclusivament amb obertures a les façanes d’una 
superfície mínima de finestres del 25%, situant-ne el doble a la façana nord que a la 
sud. 

26) Cada espai esportiu enllumenat o part en què es pugui subdividir ha de tenir una 
encesa independent. El nivell mitjà dels camps poliesportius i d’atletisme no ha de ser 
menor de 100 lux i el de les pistes, sales, pavellons poliesportius i piscines cobertes no 
menor de 200 lux, ambdós amb una uniformitat mitjana no menor del 0,5. Per a la 
competició cal una segona encesa que incrementi el nivell mitja fins als 400 lux, amb la 
mateixa uniformitat. 

27) Els bàculs de suport de l’enllumenat exterior han de permetre muntar els projectors a 
una altura no menor de la quarta part de la distància entre els bàculs oposats més 
allunyats, de manera que l’angle d’incidència de la llum no sigui inferior a 30°. 

28) Els paviments esportius d’interiors seran de color clar de manera que els marcatges es 
distingeixin amb claredat. El seu acabat serà mat per tal d’evitar que els produeixin 
reflexions de llum. 

29) La fondària dels vasos de les piscines condiciona la seva utilització. Així pels salts de 
trampolí cal que els vasos tinguin una fondària mínima de 5 metres, per a la competició 
de natació sincronitzada 3 metres, per al waterpolo, la competició de natació i 
l’entrenament de natació sincronitzada 1,8 metres, per a la natació recreativa, 
l’ensenyament i el lleure 1 metre, i pel clapoteig dels nadons 0,3 metres. 

30) Per facilitar el control de les instal·lacions esportives cal situar un taulell de recepció en 
l’entrada que tingui visió dels accessos als vestidors i a les grades i de l’espai esportiu. 

31) Cal diferenciar i restringir els recorreguts dels esportistes, dels espectadors i del 
personal, evitant els creuaments i controlant els accessos. 

32) Les mides de tots els vestidors per a grups i col·lectius han de ser adaptades. Almenys 
a dos vestidors de cada tipus s’han de muntar els elements auxiliars de suport a les 
dutxes i serveis. 

33) L’estructura dels espais complementaris ha de deixar la planta lliure, de manera que no 
es condicioni la distribució i es simplifiqui la seva modificació, si així ho requereix 
l’evolució de la pràctica esportiva i dels hàbits de la població. 
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34) Per facilitar la flexibilitat i els canvis de distribució dels espais complementaris de 
vestidors i serveis les divisions interiors s’han de muntar superposades, preferentment 
amb elements lleugers prefabricats de mobiliari desmuntable, de materials reforçats, 
resistents als cops i inalterables a l’aigua. 

35) La distribució dels espais complementaris de vestidors i serveis ha d’afavorir la 
concentració dels espais humits per tal d’alliberar la planta i simplificar els recorreguts 
de les canonades i els conductes de les instal·lacions tècniques. 

36) Als vestidors cal preveure la disposició de bancs, armaris individuals i per a grups, 
penjadors, tovallolers, miralls, saboneres, dispensadors de paper i sabó, papereres, 
eixugadors de cabells i altres complements, i els elements d’ajut a les persones de 
mobilitat reduïda, que hauran de ser aptes per a un ús públic. Cada plaça ha de 
disposar d’un mínim de dos penjadors per a la roba. 

37) Per dimensionar la xarxa d’aigua calenta sanitària cal tenir en compte que 
probablement totes les dutxes hagin de ruixar a l’hora i per tant el coeficient de 
simultaneïtat a adoptar sigui igual a 1. 

38) Els seients dels bancs dels vestidors han de tenir una amplada entre 35 i 50 cm i s’han 
de fixar a una altura entre 40 i 50 cm. 

39) Per assegurar la visibilitat òptima de l’espai esportiu des de les grades, l’accés ha de 
ser preferentment des de la part superior amb un passadís de distribució d’una amplada 
no menor d'1,8 metres. L’altura de la primera grada no ha de superar la meitat de la 
distància que la separa de la línia del marcatge principal més propera. A més cal tenir 
especial cura del disseny de la barana protectora que ha de ser el més transparent 
possible, sense perdre la seva funció protectora. Si hi ha previst muntar un escenari, 
donat que el paviment esportiu es pla, per a que els espectadors situats a la pista 
tinguin una bona visibilitat de l’escenari, se n’ha d’ajustar l’alçada i el pendent, de 
manera que els situats a les primeres files no tapin als de darrera i que es pugui veure 
les cames dels actors situats al fons. 

40) Les instal·lacions esportives s’han de sonoritzar instal·lant altaveus, micròfons al control 
i a l’espai esportiu i un equip de so amb amplificació i equalització connectat a una 
presa de terra independent. Si hi ha competició a més cal que hi hagi marcadors per 
indicar el temps, el resultat i les alineacions, dissenyats d’acord amb el reglament dels 
esports que s’hi practiquin. 

 

• Criteris d’habitabilitat 

Higiene 

41) A l’espai esportiu, la renovació de l’ambient amb aire procedent de l’exterior s’ha de fer 
amb una aportació permanent no inferior a 12 l/s per persona o 4 l/s /m² en el cas de 
gimnasos, de 2,5 l/s m² per làmina d’aigua per piscines cobertes i de 8 l/s per persona o 
de 12 l/s per m² en les zones de grades. Als espais amb grans variacions del nombre de 
persones presents la renovació d’aire exterior s’ha de fer de manera proporcional al seu 
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aforament. Als espais complementaris de vestidors, la renovació de l’aire s’ha de 
garantir de manera forçada amb un cabal 2,5 l/s m², situant l’extracció per la zona de 
les dutxes i els serveis higiènics. La velocitat de l’aire mesurada a una altura per sota 
dels 2 metres no ha superar els 0,25 metres per segon. 

42) Per garantir l’eficàcia de la depuració de l’aigua dels vasos de les piscines el circuit 
hidràulic ha de tenir el cabal suficient per recircular i filtrar tot el seu volum en un temps 
que es troba en funció de la seva fondària: 30 minuts pels vasos o part dels vasos de 
fondàries fins a 0,5 metres, 2 hores pels vasos o part dels vasos d’una fondària superior 
a 0,5 metres i inferior a 1,3 metres, 4 hores pels vasos o part dels vasos que la seva 
fondària es troba entre 1,3 i 2,5 metres, i 8 hores pels de fondàries superiors a 2,5 
metres. Les piscines amb més d’un vas han de depurar l’aigua de bany amb un circuït 
tancat independent per cada vas. 

43) En l’accés al recinte dels vasos de les piscines, s’ha de situar un espai de dutxes de 
manera que sigui visible pel personal de vigilància. Les seves mides no seran inferiors a 
1,6 metres x 1,6 metres amb dues dutxes. 

44) Els vasos de compensació de les piscines han de ser impermeables i de fàcil neteja. 
Han de tancar-se de manera que els vapors que emanen no puguin contaminar les 
galeries de serveis, disposar de boca d’accés pel manteniment i estar ventilats amb 
l’exterior. 

45) Els vàters i urinaris d’ús públic s’han d’alimentar amb fluxòmetres, no essent adequats 
els sistemes amb dipòsit de descàrrega per garantir les condicions higièniques. 

46) Els rentamans s’han de muntar volats, recolzats a les parets i sense peus, de manera 
que es faciliti el registre del desguàs i la neteja del terra. 

47) Per garantir la neteja dels serveis, els vestidors i les piscines d’ús públic cal establir un 
calendari de neteja de manera que aquests espais humits es mantinguin en les 
condicions higièniques requerides per a ser utilitzats. Per controlar el seu compliment 
s’ha de situar en un lloc visible de l’accés el full de treball on s’indiqui la data, l’hora i la 
persona que l’ha realitzat. 

Confort 

48) Els tancaments dels espais esportius coberts i la disposició de les seves obertures han 
de garantir que les condicions ambientals interiors siguin en tot cas més favorables per 
a la pràctica esportiva a que es destina que les de l’aire lliure del seu entorn. 

49) La fusteria exterior i les lluernes han de ser estanques, inalterables a les accions 
climàtiques i sense ponts tèrmics que originin la formació de condensacions. Aquestes 
propietats s’acreditaran amb el certificat de compliment de les normes UNE EN que 
defineixen l’avaluació d’aquests aspectes. 

50) La temperatura de confort dels espais esportius que disposin de calefacció no ha de ser 
inferior a 14°C. 



Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya 
130 / Memòria 

51) La temperatura de confort espais complementaris que disposin de calefacció no ha de 
ser inferior a 20°C. 

52) La temperatura de confort de l’aigua del vasos de les piscines cobertes depèn de 
l’activitat que s’hi faci. Així per a la natació i el waterpolo es requereix una temperatura 
de 26ºC. Per l’ensenyament i el lleure 28ºC. Pel clapoteig dels nadons cal una 
temperatura de 30ºC. Les variacions respecte les temperatures de confort no han de 
ser superiors en més o en menys a 1ºC. 

53) La temperatura de l’aire dels recintes dels vasos ha de ser 2ºC superior a la 
temperatura de l’aigua. 

54) La humitat relativa dels espais esportius d’interior no ha de ser inferior a 40% ni superior 
al 70%. 

55) Les làmpades per il·luminar els espais esportius han de ser de vapor de mercuri amb 
halogenurs metàl·lics o fluorescents de color corregit. 

56) Aquells espais esportius o complementaris on es realitzin activitats que ocasionen la 
sudoració dels seus usuaris han d’oferir la possibilitat de beure aigua potable. 

Manteniment 

57) En l’accés als vestidors des dels espais esportius a l’aire lliure amb paviments naturals 
s’ha de preveure un espai per netejar el calçat dels usuaris desprès de la pràctica, 
equipat amb aixetes d’aigua i raspalls. 

58) Si l’espai esportiu es troba a una cota inferior a la del carrer, cal disposar desguassos 
que evitin l’entrada d’aigua per les portes de les façanes o per les sortides 
d’emergència, essent preferible que aquests accessos es trobin a cobert. En cap cas la 
cota dels espais complementaris de vestidors i serveis o del desguàs de les piscines 
s’ha de situar per sota de la cota del clavegueram, fet que requeriria d’un sistema de 
bombeig per evacuar l’aigua. 

59) L’accés als espais esportius amb paviments que requereixin un calçat específic s’ha de 
fer de manera que els esportistes es trobin obligats a passar prèviament pels vestidors. 
Per això han d’arribar des de l’entrada pel passadís de calçat de carrer i desprès de 
canviar-se han de sortir a l’espai de pràctica a través d’un segon passadís de calçat 
esportiu. 

60) Cal resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària necessària pel manteniment 
i les reparacions des del exterior als espais esportius, als magatzems i a les sales 
d’instal·lacions tècniques. 

61) Cal disposar els sistemes d’accés i els elements de seguretat necessaris per realitzar 
les tasques de manteniment i neteja de la coberta i dels tancaments de manera segura i 
còmoda. 

62) Les finestres i els sòcols de les façanes a l’abast des de l’exterior s’han de protegir de 
les possibles accions vandàliques. 
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63) L’estructura dels espais esportius coberts ha de ser de fàcil accés per a la inspecció i el 
manteniment, per la qual cosa preferentment es deixarà a la vista. Si es col·loquen cel 
rasos, aquests han de ser fonoabsorbents per millorar les condicions acústiques, 
permetre el registre dels elements constructius que ho requereixin, no alterar-se amb la 
humitat, resistir les pilotades i ser fàcils de mantenir i reparar. 

64) Si el paviment esportiu és de fusta, s’ha de disposar d’un higròmetre per a mesurar la 
humitat i d’un sistema de climatització de l’espai esportiu que permeti controlar-la dins 
d’uns valors relatius superiors al 50% i inferiors al 70%. 

65) Els comandaments d’encesa de l’enllumenat s’han de centralitzar en el control i tindran 
l’accionament restringit al personal autoritzat. 

66) Les xarxes i equips de les instal·lacions tècniques dels equipaments esportius han de 
ser fàcilment de registrar, preferentment vistes, de manera que es simplifiquin les 
tasques de manteniment i reparació, així com la seva modificació. Els trams a l’abast 
dels usuaris es disposaran de manera que quedin protegits d’accions vandàliques. 

67) Tota la instal·lació d’aigua s’ha d’aïllar tèrmicament. La freda per evitar les 
condensacions i la calenta per reduir les pèrdues d’escalfor. 

68) La instal·lació d’aigua calenta sanitària s’ha de protegir de la corrosió i les incrustacions: 
conductes, acumuladors, bescanviadors, vàlvules, etc. 

69) Cada recinte d’aigües s’ha de sectoritzar disposant a la xarxa vàlvules de tall que en 
cas d’avaria permetin tancar-la parcialment i vàlvules antiretorn que evitin la barreja a 
les canonades de l’aigua freda i la calenta. 

70) Per poder controlar l’estanquitat dels vasos de les piscines, aquests han de ser 
totalment registrables, tant pels laterals com pel fons. Un punt especialment problemàtic 
per on es produeixen filtracions són les buneres de fons. També és important 
independitzar el vas de l’estructura de l’edifici per tal que els possibles moviments dels 
fonaments no el fissurin i que els canvis de l’estat de càrregues quan s’omple d’aigua 
no transmetin esforços als pilars. 

Respecte al medi ambient 

71) Per tal de no ocasionar importants alteracions en l’entorn o en el paisatge, la topografia 
de l’emplaçament de les instal·lacions esportives s’ha de adequar a la planimetria 
requerida de manera que no s’hagi fer grans modificacions topogràfiques. 

72) Per fomentar la mobilitat sostenible cal situar zones d’aparcament de bicicletes 
properes als accessos de les instal·lacions esportives. 

73) Per aprofitar els recursos naturals de l’entorn, el disseny de les instal·lacions esportives 
ha de tenir en compte els principis de l’arquitectura sostenible. Per tant cal cercar 
l’orientació solar adequada, controlar el coeficient de forma, minimitzar el volum 
construït i il·luminar i ventilar de manera natural els espais interiors, tant esportius com 
complementaris de vestidors dutxes i serveis, preferiblement de manera zenital. 
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74) Per limitar les emissions de biòxid de carboni i donar compliment als acords de Kioto, es 
prioritzarà la disposició de sistemes passius d’aïllament tèrmic i de protecció solar per 
l’estalvi del consum energètic de les instal·lacions esportives. 

75) Per facilitar l’explotació de l’edifici des del punt de vista d’ús racional de l’energia i aigua, 
i la implementació d’una metodologia d’anàlisis de cost en la política de preus, 
s’aconsella introduir comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aigües interns a la 
instal·lació esportiva en els principals conceptes consumidors. 

76) Per reduir la petjada ecològica de les instal·lacions esportives, l’escalfament d’aigua i el 
condicionament tèrmic, higiènic i lumínic de l’ambient s’ha de fer amb sistemes d’alta 
eficiència energètica, d’acord amb els objectius energètics i mediambientals de la Unió 
Europea. Així s’ha de donar prioritat a la instal·lació de calderes d’alt rendiment, 
refredadors amb recuperació de calor del condensador, recuperadors de calor, 
climatitzadors amb free-cooling, fluorescència trifòsfor, reactàncies electròniques, 
reactàncies electròniques regulables en funció llum exterior,etc. 

77) Les instal·lacions esportives que donin servei tot l’any hauran d’implementar sistemes 
d’energies renovables quan s’acrediti la seva rendibilitat considerant un temps 
d’amortització inferior a quinze anys, principalment per a la producció d’aigua calenta 
sanitària, escalfar l’aigua de les piscines i calefactar els espais interiors. 

78) La construcció d’equipaments esportius s’ha de fer preferentment amb sistemes que 
minimitzin els residus i el consum energètic considerant el cicle de vida dels materials 
que s’utilitzin, facilitin les obres de reforma, d’ampliació i la manera de desconstruir-los 
un cop esgotada la seva vida útil, de manera que es redueixi la motxilla ecològica que 
comporten les obres. Els que es situïn en zones no urbanitzables seran desmuntables, 
de manera que puguin retirar-se per restituir l’entorn al seu estat original. 

79) En la construcció d’equipaments esportius s’utilitzaran preferentment materials 
respectuosos amb el medi ambient, reciclats i reciclables, que certifiquin les seves 
propietats amb un segell de qualitat acreditat. 

80) Les fustes utilitzades en la construcció de equipaments esportius acreditaran la seva 
procedència amb el segell internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat 
extreta d’un bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantar. 

81) L’enllumenat dels espais esportius ha de concentrar-se dins dels seus límits i no pot 
dirigir la seva llum per damunt del pla horitzontal situat a l’alçada de muntatge de les 
làmpades. 




