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En primer lloc, jo també vull agrair la invitació de la Societat Andorrana de Ciències en aquesta
diada i, sobretot, vull manifestar la meva admiració a la dedicació tan altruista de l’Àngels Mach
i de l’Antoni Pol, perquè sense ells de ben segur no estaríem avui presents en aquesta vila de
Prada en la 24a Universitat Catalana d’Estiu, en la Diada d’Andorra.
La meva ponència es titula La importància del disseny en la qualitat de l’aigua de la piscina. 
El disseny de la piscina i dels seus annexos és primordial si volem garantir un bany de qualitat
als usuaris de la piscina i alhora, en el cas de les piscines cobertes, poder respirar un aire inte-
rior sa. Des del punt de vista de la instal·lació, un bon disseny permet evitar l’envelliment pre-
matur de les instal·lacions i allargar-ne la vida útil. Igualment, també permet reduir els costos
d’explotació de la piscina, en disminuir el consum d’aigua, de productes necessaris per al seu
tractament i, entre d’altres llargs etcèteres, optimitzar els recursos humans.
Dissenyar correctament les instal·lacions és tan senzill com aplicar en totes les seves fases la
legislació andorrana vigent en matèria de piscines: el Reglament de piscines d’ús col·lectiu
(BOPA núm. 22 any 8), de data 27 de març de
1996, i la seva modificació de data 20 de maig
de 2009 (BOPA núm. 36 any 21).
El reglament i la seva modificació ens definei-
xen què és una aigua de qualitat. En concret,
els annexos I, II i IV del Reglament de piscines
d’ús col·lectiu ens exposen els criteris que l’ai-
gua ha de respectar perquè sigui qualificada
com a aigua apta per al bany. 
De la temperatura de l’aigua, la temperatura
ambient i la humitat en depèn la comoditat
dels banyistes. Si la temperatura ambient és
inferior a la temperatura de l’aigua i la humitat
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és baixa, el banyista tindrà sensació de fred en sortir de l’aigua. La temperatura de l’aigua
també depèn del tipus d’activitat que s’hi desenvolupi. L’aigua d’una piscina preparada per
competir serà molt més freda que l’aigua d’una piscina recreativa. La temperatura de l’aigua no
incideix de forma directa sobre la qualitat de l’aigua però sí sobre el confort del usuaris.
Els altres paràmetres fisicoquímics d’aquest annex sí que tenen una relació directa amb la qua-
litat de l’aigua de la piscina. Són paràmetres de lectura immediata i en el cas del pH i del desin-
fectant, el Reglament demana que es controlin com a mínim dues vegades al dia. 
Segons el Reglament, el rang del pH ha d’estar situat entre 6,9 i 8,2 unitats de pH. Si volem que
el clor actuï de forma òptima, el pH ha d’estar situat en valors àcids. En pH àcid, l’espècie majo-
ritària del clor és l’àcid hipoclorós en detriment de l’hipoclorit. En un pH de 7,2, el 63% del clor
està en forma d’àcid hipoclorós. 
A la taula següent es resumeix el temps necessari per destruir el 99% d’Echerichia Coli, per una
mateixa quantitat de producte:

Gràcies a aquesta taula podem entendre la
importància capital del pH en la desinfecció
de l’aigua de la piscina.
La conductivitat també és un paràmetre molt
important de vigilar. En aquest cas, una mesu-
ra mensual és suficient per poder saber si el nostre disseny permet un manteniment fàcil d’a-
quest paràmetre. Segons el reglament, la conductivitat de l’aigua de la piscina no pot incre-
mentar de més de 800 µS/cm de la conductivitat de l’aigua d’entrada. La conductivitat mesura
les sals dissoltes en l’aigua. Les sals en l’aigua de la piscina són aportades pels banyistes (suor,
orina, cremes, etc.) però també, si la piscina no està ben dissenyada, pels mateixos productes
de tractament de l’aigua. Per tant, la mesura de la conductivitat ens permet saber si el nostre
sistema de tractament de l’aigua és correcte. En efecte, si no tenim uns bons equips de dosifi-
cació dels productes i unes bones sondes de regulació, el personal de manteniment sempre
haurà d’estar pendent de controlar la concentració de clor lliure, clor total i pH per tal de recti-
ficar en tot moment les seves concentracions, i afegiran a l’aigua clor, ja que falta clor a l’aigua,
o neutralitzant, ja que s’ha afegit massa clor, un àcid o una base per regular el pH. Tot això és
una pèrdua de temps per part del personal de manteniment, ja que hauran d’estar molt pen-
dents del tractament de l’aigua. També aporta un consum important de productes químics
(clor, neutralitzador, àcid, base) i sobretot un consum important d’aigua, ja que la conductivitat
augmentarà i per contrarestar aquest augment s’haurà d’aportar aigua nova. 
L’oxidabilitat mesura la matèria orgànica dissolta en l’aigua. Cal recordar que el clor oxida la
matèria orgànica i, per tant, com més matèria orgànica hi hagi dins l’aigua més quantitat de clor
s’haurà d’afegir per neutralitzar-la. Es crearan subproductes del clor que empitjoraran la quali-
tat de l’aigua i alhora de l’aire, ja que sempre hi ha intercanvis entre l’aigua i l’aire. Els produc-
tes i subproductes que hi ha en l’aigua també es retroben en l’aire.
Els amonis provenen bàsicament dels banyistes. Igual que la matèria orgànica, el clor també
oxida els amonis i es produeixen les cloramines. Són productes amb mala premsa, ja que serien
cancerígenes. 
Per això la importància d’instal·lar uns bons equips de dosificació i de regulació dels productes
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químics en l’aigua de la piscina a fi de minimitzar l’addició de productes químics en l’aigua. Cal
recordar que el reglament prohibeix afegir directament qualsevol producte químic, a l’excep-
ció del floculant, al vas de la piscina.
L’annex II ens indica quins són els requisits
microbiològics perquè l’aigua sigui apta per
al bany.
L’annex IV ens indica quins són els productes
químics autoritzats per al tractament de l’ai-
gua.
El reglament no parla del tractament de l’ai-
gua mitjançant làmpades ultraviolades, ja que
aquest procés de desinfecció no afegeix cap
producte químic a l’aigua. 
L’aigua del vas de la piscina ha d’estar desin-
fectada i ha de ser desinfectant. Per tant, des-
prés de la desinfecció per ultraviolat, sempre
s’haurà d’afegir un desinfectant que tingui un
poder de desinfecció residual, com ara el clor
o el brom.

Què s’ha de fer per poder garantir que els
paràmetres de la qualitat de l’aigua de la
piscina compleixin aquests annexos?
En primer lloc hem d’entendre què és un bac-
teri.
Per poder viure, els bacteris necessiten que
hi hagi certes condicions ambientals. En el cas
dels bacteries que es busquen en l’aigua de la piscina, necessiten disposar de:
-Aigua: és obvi que en una piscina aquest element no faltarà, ja que és el propi de la piscina.
-Temperatura: la temperatura de l’aigua de la piscina se situa en el rang òptim de creixement
dels bacteris que busquem. Aquest factor no podem modificar-lo, ja que estaríem fora de les
temperatures de confort per als usuaris.
-pH: pels mateixos factors que la temperatura, tampoc no podem modificar el pH per tal d’eli-
minar els bacteris definits en l’annex II.
-Oxigen: l’aigua de la piscina, a causa de la recirculació, l’aportació d’aigua nova i als intercan-
vis entre aire/aigua, té una concentració d’oxigen dissolt en l’aigua suficient per permetre el
desenvolupament bacterià. 
-Nutrients: l’únic factor on podem i hem d’incidir és sobre la quantitat de nutrients en suspen-
sió o dissolts en l’aigua. Si minimitzem l’aportació de nutrients, podrem dificultar el desenvolu-
pament bacterià.
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En segon lloc hem d’entendre què és una
piscina i com fer el tractament de l’aigua.
Què és una piscina?
S’han d’integrar en totes les fases del disseny
de la piscina tots els factors que permeten el
desenvolupament bacterià per tal de dimen-
sionar les instal·lacions, de manera a dificul-
tar-ne el creixement i alhora facilitar les tas-
ques de manteniment posteriors. Vist que
l’únic factor sobre el qual podem actuar és
l’aportació de nutrients, hem de dissenyar les
instal·lacions de manera que facilitin al màxim
la higiene del banyista. Per tant, el tractament
de l’aigua de la piscina comença als vestidors.

El tractament de l’aigua de la piscina comen-
ça als vestidors. Els vestidors han de ser dis-
senyats per reduir al màxim l’aportació de
matèria orgànica mitjançant els banyistes. Un
vestidor ideal és aquell que està dividit en
dues zones, peus calçats i peus descalços, i
que està a prop del vas de la piscina. 
A la sortida dels vestidors i abans de l’entra-
da del banyista al vas, aquest ha de passar de
forma obligada per la dutxa o el túnel de dut-
xes. La dutxa permet eliminar més del 80%
dels nutrients que un banyista aportaria a l’ai-
gua de la piscina.
Els vàters han d’estar situats prop dels vasos, per tal de facilitar l’accés al banyistes.
La platja a l’entorn del vas ha de tenir un pendent dirigit cap a l’exterior per tal d’impedir que
l’aigua que cau a la platja retorni al vas i sobretot evitar que l’aigua del rentat de la platja entri
dins del vas.
Tots els paviments han de ser de fàcil neteja i desinfecció, però alhora han de ser antilliscants,
per tal d’evitar accidents entre els usuaris. Es recomana que tots els revestiments de sòl de les
platges, vestidors, lavabos i qualsevol altra superfície que estigui en contacte amb els banyistes
siguin conformes a la norma DIN 51.097. Nivell A per als vestidors, nivell B per al terra de les
dutxes, els serveis higiènics i la platja del vas, i nivell C per al terra dels pediluvis.

Com fer el tractament de l’aigua
El tractament de l’aigua consisteix en:
-La recirculació de l’aigua.
-L’aportació d’aigua nova.
-La filtració.

La piscina està constituïda per:



17124a Diada andorrana a l’UCE: L’aigua i Andorra

-L’escalfament.
-La desinfecció i regulació del pH.
-Retorn de l’aigua al vas.

La recirculació de l’aigua.
Segons el Reglament de piscines d’ús col·lectiu (BOPA núm. 22, any 8), el volum total d’aigua
del vas ha de recircular segons els períodes següents:
-Per als vasos de clapoteig destinats als infants: cada 30 minuts.
-Per als vasos recreatius, de competició o esportius: 2 hores per vas o part del vas, fins a 1,3 m
de fondària, i 4 hores per vas o part del vas en fondàries superiors.
-Per als vasos d’immersió i salts amb trampolí: 8 hores.
La recirculació adequada de l’aigua és indispensable per a:
-Conservar-ne la transparència.
-Fer un bon tractament.
-No fer grans aportacions d’aigua nova, ja que augmenten els costos d’explotació o gestió.
-Eliminar contínuament la contaminació aportada pels banyistes i el medi ambient.
-Efectuar una difusió homogènia del desinfectant i d’altres productes de tractament.
-Assegurar la circulació total de la làmina de superfície en benefici de la qualitat de l’aigua i de
la salut dels banyistes.

Renovació o aportació d’aigua nova
Per evitar la saturació de l’aigua, i per tant que la conductivitat augmenti, és necessari fer apor-
tacions d’aigua nova al vas. L’aportació d’aigua nova als vasos ha de ser la suficient per garantir
el manteniment de la qualitat de l’aigua i perquè es mantingui el nivell necessari per al funcio-
nament del sistema de recirculació, sempre que compleixi els paràmetres indicats als annexos
I, II i IV. (Reglament de modificació del Reglament de piscines d’ús col·lectiu (BOPA núm. 36,
any 21.)

Filtració/floculació
La filtració reté les matèries en suspensió i és la base del tractament de l’aigua de la piscina. Es
realitza abans de la desinfecció, i els seus objectius són:
-Clarificar l’aigua.
-Eliminar matèria orgànica.
-Retenir les matèries col·loïdals, prèvia addició de floculants.
La floculació permet aglutinar les partícules i en formen d’altres de mida més gran anomenats
flocs que cal filtrar.
La filtració millora i s’accelera com més grans són les partícules que cal eliminar. Si aquestes
partícules són molt petites pot ser que travessin la sorra del filtre, retornin al vas i enterboleixin
l’aigua. 
La introducció del floculant s’ha de fer a la canonada, després de la bomba d’impulsió, perquè
la força de la turbulència n’asseguri l’homogeneïtzació. Aquest punt d’introducció s’ha de situar
al més lluny possible dels filtres, per incrementar el temps de contacte de coagulant i aigua. 
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Desinfecció de l’aigua
La desinfecció permanent de l’aigua és necessària i té dues finalitats:
-Higiènica: Destruir els virus, bacteris, paràsits, etc. i eliminar-ne els riscos de contaminació grà-
cies al seu poder desinfectant.
-De seguretat: Impedir el creixement d’algues i mantenir-la neta. L’aigua sense desinfecció,
encara que no s’utilitzi, es deteriora aviat per la proliferació d’algues i bacteris.
Els productes no s’han d’addicionar directament als vasos. S’ha de disposar de sistemes de
dosificació que funcionin conjuntament amb el sistema de recirculació i permetin la dissolució
total del producte.
Per tal d’assegurar l’eficàcia dels productes desinfectants, cal que siguin afegits a l’aigua en un
punt situat després de la filtració i l’escalfament.
Tant la dosificació del desinfectant com la del regulador de pH s’ha de dur a terme automàtica-
ment, durant el cicle de filtració, mitjançant sistemes de dosificació que funcionin conjunta-
ment amb el sistema de recirculació i en permetin la dissolució total.
La regulació de les bombes dosificadores de desinfectant i de corrector de pH és delicada; cal
que es facin controls freqüents de la qualitat de l’aigua del vas.
Per assegurar aquestes concentracions convé instal·lar un sistema de regulació automàtica a
base de transductors que mesuren els paràmetres a la sortida del filtre i comanden els disposi-
tius de correcció.
Després de la desinfecció i regulació del pH, l’aigua retorna al vas i realitza el cicle complet del
tractament.

En resum, fer un bon disseny de les instal·lacions implica tenir en compte diversos factors:
-Facilitar la higiene dels banyistes: banys a prop del vas, dutxes a les entrades del  vas. 
-Recirculació homogènia de l’aigua del vas.
-Instal·lacions dimensionades a les necessitats de la piscina (filtració, ventilació, etc.). 
-Dosificació automàtica i regulada dels productes químics.
-Ventilació adequada del recinte de la piscina. 
-Facilitar les tasques de manteniment diari, amb una zona d’emmagatzematge de productes i
de material adequat. 

Moltes gràcies per la vostra atenció.
Cèlia Vendrell i Serra, 

enginyera en medi ambient i gerent d'Ambitècnia

*Altimir-Ambitècnia ha obtingut la certificació ISO 9001:2008 i 14001:2004 en els departaments de Formació i de Control
de Plagues.


