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NORMATIVA D’INSTAL·LACIONS.
TÍTOL 1. Disposicions generals.
ARTICLE 1. Classificació de les instal·lacions.
1.
La present normativa estableix les condicions mínimes d’ús per a la realització d’entrenaments i
competicions per a la pràctica de les disciplines de Natació, Waterpolo, Natació artística i Salts en l’àmbit de la
Federació Catalana de Natació, sent competència exclusiva d’aquesta federació l’homologació de cada instal·lació
per a l’organització de competicions oficials de caràcter nacional.
2.
L’homologació de resultats en l’àmbit estatal i internacional quedarà subjecte a les corresponents
normatives d’homologació d’instal·lacions de la RFEN i FINA respectivament.

ARTICLE 2. Tramitació de les homologacions.
1.
Per a l’obtenció de l’homologació de les instal·lacions, l’entitat interessada s’haurà d’atenir al contingut
d’aquest reglament tant pel que fa a les característiques tècniques de les instal·lacions com al procediment per a
la seva tramitació.

ARTICLE 3. Instal·lacions de nova construcció.
1.
Caldrà demanar l’homologació de qualsevol instal·lació en la que es vulgui desenvolupar competicions
oficials per la FCN.

ARTICLE 4. Reforma d’instal·lacions.
1.
Aquelles instal·lacions homologades o no amb anterioritat, que hagin fet modificacions substancials
estructurals i/o d’equipament esportiu, hauran de procedir a l’actualització de l’homologació segons s’estableix en
el present reglament.

ARTICLE 5. Adequació de les instal·lacions als canvis de Reglament.
1.
Les instal·lacions hauran d’adequar-se als canvis de Reglament de la FCN, RFEN i FINA que s’estableixin per
a poder validar l’organització de competicions en l’àmbit territorial que es desitgi.

DIRECCIÓ ESPORTIVA
ARTICLE 6. Despeses.
1.
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La FCN fixarà les despeses d’homologació de les instal·lacions atenent als següents criteris:
a. Per a instal·lacions de nova construcció.
b. Per a la reforma d’instal·lacions o equipament esportiu.
c. Per a l’adequació als canvis de reglament.

2.
Les despeses ocasionades s’establiran a la Normativa Econòmica vigent per la FCN, aprovada en l’Assemblea
General de la FCN.

ARTICLE 7. Procediment.
1.
Sol·licitud: L’entitat interessada remetrà el Full de sol·licitud d’homologació degudament omplert a la
Direcció Esportiva de la FCN per a que es desenvolupin els tràmits d’homologació, així com la següent
documentació:
a. Plànols de situació, plantes de distribució, seccions longitudinals i transversals i demés dades d’interès de
les instal·lacions.
b. Memòria descriptiva de superfícies i capacitats d’usuaris.
c. Memòria descriptiva dels sistemes d’instal·lacions (tractament d’aigua, climatització i il·luminació).
2.
Tramitació: Un cop rebuda la documentació, el Comitè d’Homologacions obrirà expedient i havent estudiat
la documentació, realitzarà la visita a la instal·lació per a complimentar l’informe – fitxes tècniques d’homologació.
3.
Homologació: Conjuntament amb la Fitxa tècnica d’homologació i la documentació aportada per l’entitat, el
Comitè d’Homologacions estudiarà la documentació, podrà demanar informes complementaris i emetrà un
certificat d’homologació a on es facin constar els aspectes homologats per a la pràctica competitiva segons el
present Reglament.
4.
Inscripció en registres: Un cop homologada una instal·lació o reforma de la mateixa, s’inclourà la
documentació en el Registre d’homologacions de la FCN i s’emetrà la informació a la RFEN per a que l’incloguin
en el registre estatal d’homologacions.
5.
Validació: El tràmit d’homologació s’acabarà amb la presentació i aprovació de la documentació de
l’expedient a la Junta Directiva i Assemblea de la FCN.
6.

Publicació: La FCN farà públic a través de la seva pàgina web el registre d’instal·lacions homologades.

DIRECCIÓ ESPORTIVA
ARTICLE 8. Comitè d’homologacions.
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1.

El Comitè d’Homologacions serà el responsable de validar tots els processos i tràmits d’homologació en
l’àmbit territorial de la Federació Catalana de Natació.

2.

La FCN designarà un Comitè d’homologacions format pels següents integrants:
a. President del Comitè d’àrbitres de la FCN.
b. Jutge responsable de les homologacions.
c. Director Esportiu de la FCN.

ARTICLE 9. Àmbit d’aplicació.
1.
El present Reglament serà d’aplicació a les piscines de l’àmbit territorial català que vulguin dur a terme
activitat en alguna de les disciplines del esports aquàtics de regula aquesta federació.
2.
Serà competència d’aquesta federació l’homologació de cada instal·lació segons s’estableix en l’Article 7, de
Procediment, d’aquest Reglament.

ARTICLE 10. Reglament FINA.
1.
Per tot allò que no estigui previst en el present Reglament serà d’aplicació el Reglament d’instal·lacions de
FINA (Facility Rules).
2.
En cas de discrepància entre els dos reglaments en referència a paràmetres numèrics i en categoria absoluta,
prevaldrà el Reglament d’instal·lacions de FINA.
TÍTOL 2. Homologació d’instal·lacions per a la pràctica de la Natació.
ARTICLE 11. Forma i dimensions del vas.
a.

Dimensions i característiques.

1.
El vas de la piscina estarà format per quatre murs o parets verticals paral·leles dos a dos, i formant un
rectangle recte entre elles. Els murs estaran construïts amb una superfície no lliscant que s’estengui fins a 0,80
metres per sota el nivell de l’aigua.
2.
Els vasos de 50 metres podran disposar d’un mur mòbil per diferenciar varies activitats a l’hora. Aquest mur
mòbil podrà lliscar sobre la platja de piscina per mitjà de rails i/o rodes. La seva amplada haurà de ser entre 1,00 i
1,15 metres per poder ubicar les plataformes de sortida, les plaques de toc i els ancoratges de les surades. Els murs
mòbils hauran de complir la normativa de seguretat UNE-EN 13451-11:2004.
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3.
La superfície de làmina d’aigua vindrà donada per les dimensions del següent quadre en funció de l’àmbit de
pràctica:
Dimensions
Longitud (m)
Amplada (m)
Profunditat mínima (m)
Profunditat màxima (m)
Num carrers
Ample carrers (m)
Bandes exteriors (m)

N1
25,00
12,50
1,4-1,8
2,25
6
2,00
2 x 0,25

N2
25,00
16,50
1,80
2,25
8
2,00
2 x 0,25

N3
25,00
21,00
1,80
2,25
8
2,50
2 x 0,50

N4
25,00
25,00
2,00
2,25
8
2,50
2 x 2,50

N5
50,00
16,50
1,80
2,50
6
2,50
2 x 0,75

N6
50,00
21,00
1,80
2,50
8
2,50
2 x 0,50

N7
50,00
25,00
2,00
2,50
8
2,50
2 x 2,50

Font NIDE 2005

Àmbit d'activitat
Entrenament
Competicions FCN
Cts. Provincials FCN
Campionats FCN
Campionats RFEN
Campionats Internacionals

b.

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Longitud del vas.

1.
Per a piscines de 50 metres la longitud del vas, mesurada per la distància entre les cares interiors dels murs
frontals ha de ser tal que quan es col·loquin plaques de toc de cronometratge electrònic, quedi assegurada una
distància mínima de 50,00 metres entre les plaques de toc.
2.
Per a piscines de 25 metres la longitud del vas, mesurada per la distància entre les cares interiors dels murs
frontals ha de ser tal que quan es col·loquin plaques de toc de cronometratge electrònic, quedi assegurada una
distància mínima de 25,00 metres entre les plaques de toc.
c.

Profunditat del vas.

1.
La profunditat mínima del vas haurà de ser d’1,80 metres, sent recomanable una profunditat mínima per a
competicions de 2,00 metres.
2.
Només en vasos de piscines N1, polivalents per a activitat d’esbarjo i d’entrenament i competicions d’àmbit
provincial, es permetrà fondàries entre 1,80 i 1,40 metres, sent sempre 1,80 metres l’àrea entre el frontal del vas
que disposi dels blocs de sortida fins a 8 metres de la paret del frontal.

DIRECCIÓ ESPORTIVA

Act.26.01.2021
pàg 8 de 51

d.

Toleràncies dimensionals.

1.

Les toleràncies permeses en les dimensions del vas seran les següents:
Tolerància
En longitud (m)
En amplada (m)
En profunditat mínima (m)

Màxima
+0,03
+0,01
+0,01

Mínima
-0,00
-0,00
-0,00

2.
La presa de mesures de les toleràncies es prendran entre 0,3 metres per sobre del nivell de l’aigua i 0,8
metres per sota del nivell de l’aigua.
3.
Conseqüentment les dimensions de les piscines sense plaques de toc hauran de ser de 50,030 metres en
piscines de 50 metres i de 25,030 metres per a piscines de 25 metres ja que les plaques de toc tenen uns gruixos
d’entre 0,01 y 0,02 metres.

e.

Carrers.

1.

Els carrers hauran de tenir una amplada mínima de 2,00 metres i recomanada de 2,50 metres.

2.
El número de carrers podrà ser entre 6 per a competicions d’àmbit provincial fins a 8 i 10 per la resta de
competicions.
3.
Les bandes exteriors, que defineixen l’espai entre el mur lateral del vas i la primera surada, tindrà una
amplada entre 0,20 metres i 2,50 metres segons el tipus de competició, per tal de disminuir l’efecte de l’onatge al
nedador.

DIRECCIÓ ESPORTIVA
ARTICLE 12. Elements annexes.
a.
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Surades.

1.
Les surades són els elements físics que separen els carrers de nado. Estan formades per una successió de
flotadors de secció transversal circular, amb un diàmetre entre 0,05 metres i 0,15 metres, enfilats per un cable
tensor subjectes pels extrems per ganxos als encoratges encastats a les parets frontals del vas. Entre carrers
només es col·locarà una surada.
2.

El color de les surades es distribuirà de la següent forma:
a. Els 5 primers metres de cada extrem, de color vermell.
b. La part central serà d’un color diferent del vermell i incorporarà una marca a la distància de 15 metres
de cada extrem i una altra marca a la meitat del vas.

3.

La distribució de colors de la part central de les surades en competicions internacionals serà la següent:
•
•
•

Extrems exteriors dels carrers 1 i 8 de color verd (2 surades).
Surades que delimiten els carrers 2 i 7, de color blau (4 surades).
Surades que delimiten els carrers 4 i 5, de color groc (3 surades).

4.
Als dos extrems de les surades es podran col·locar numeracions dels carrers d’un material
tou.

DIRECCIÓ ESPORTIVA
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Els requisits de seguretat de les surades seran:

Disseny

S'estendrà sobre tota la longitud del carrer. Els flotadors s'han d'estendre a
tota la línia, en una sèrie ininterrompuda sense buits.
Integritat estructural Les línies de carrer, els seus components i el dispositiu de tensat han de
suportar una força de tensió de 15 kN.
Dispositiu de tensat Després del seu muntatge, s'haurà d’acoblar a la línia de carrer un dispositiu
perquè mantingui una posició recta.
Anella de seguretat A cada carrer s'ha d'acoblar una anella de seguretat dissenyada per a la
seva ruptura quan s’apliqui una força de 7,5 a (±) 1,2 kN.
Atrapament
Les dimensions de qualsevol obertura variable han de complir els requisits
de la norma UNE A 13.451-1
Aixafament
Si es fan servir flotadors, han d’acoblar un dispositiu perquè aquests
mantinguin
la seva continuïtat sense buits.
Flotabilitat
Ha de romandre surant sobre la superfície de l'aigua un mínim de la meitat i
un màxim de dos terços.
Seguretat
Les línies de carrer, el dispositiu de tensat i els acoblaments, han d'estar
de funcionament
dissenyats de manera que s'impossibiliti el seu destensat.

DIRECCIÓ ESPORTIVA
b.
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Línies de senyalització.

1.
Cada carrer estarà senyalitzat en el fons del vas mitjançant una línia de senyalització en paral·lel als murs
laterals del vas i perpendicular als murs frontals.
2.
Les línies d’arribada son les línies de senyalització de carrers en els murs frontals. Es traçaran en el centre de
cada carrer i amb el seu eix central vertical. Seran continues i es traçaran també sobre les plaques de toc.
3.
Les línies d’arribada, situades en els murs frontals del vas, aniran des de la vora del vas (límit superior del mur
vertical) fins al fons (límit inferior en la seva aresta de trobament amb el plano del fons). En aquesta línia es traçarà
una creueta (línia perpendicular) de 0,50 metres ± 0,05 metres de llarg i situat el seu eix a 0,30 metres ± 0,05
metres sobre a làmina d’aigua.
4.
Es recomana que les línies de senyalització tinguin una amplada de 0,25 metres i siguin de color fosc que
contrasti amb el color del terra. En les piscines de 50 metres es traçarà una perpendicular a 15 metres de cada
paret frontal i una altra al centre de la piscina, d’una amplada d’1,00 metres.

DIRECCIÓ ESPORTIVA
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Resum línies de senyalització:
Ample
Llarg

Recomanat
Límits
vas de 25 metres
vas de 50 metres

Extrems

En vasos de 50 metres
Color
c.

0,25 ± 0,05
0,20 - 0,30
21 metres
46 metres
A 2 metres ± 0,05 dels murs frontals del vas
amb una perpendicular d'1 metre ± 0,05
de longitud i el mateix ample
Senyalització a 15 metres dels murs frontal
i a mitja piscina.
Fosc contrastant el del fons del vas.

Platja de piscina.

1.
Per a possibilitar la circulació d’usuaris al voltant del vas, pel control de la competició i per separar la làmina
d’aigua d’altres espais amb participants, es preveurà un perímetre de seguretat de 2 metres des de la vora de la
làmina d’aigua. En els frontals del vas amb plataformes de sortida, l’amplada mínima serà de 3 metres, sent
recomanat 3,5 metres (segons Normas NIDE 2005). En el cas de competicions estatals l’amplada mínima en el
frontal de les plataformes de sortida serà de 5 metres En el cas de competicions on hi hagi filmació de TV, l’amplada
del perímetre s’adaptarà a les necessitats del cas.
2.

Si existeixen altres vasos de piscines, la distància de separació entre els dos vasos serà de 5 metres

3.
Quan es disposi de graderia per a espectadors, l’ample del perímetre s’adaptarà per assolir una visibilitat
perfecte del vas des de les graderies, quedant limitada la platja de piscina d’ús exclusiu per a nedadors, jutges i
personal tècnic.

DIRECCIÓ ESPORTIVA
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4.
La superfície de la platja de piscina tindrà una pendent d’un mínim del 2% en direcció perpendicular i oposada
al vas cap a les canaletes de recollida d’aigua perimetral, independent i allunyada del vas.

d.

Plataformes de sortida.

1.
Les plataformes de sortida són els elements elevats sobre el nivell general de la platja de piscina des dels
quals es realitzen les sortides de cada prova.
2.

Haurà d’haver una plataforma per a cada carrer, situant-se sobre la vora d’un dels murs frontals.

3.
Les plataformes hauran d’estar fixes sobre el mur, ser rígides i que no generin efecte trampolí. Compliran
amb els requisits de seguretat de les normes UNEEN 13451 “Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de
Seguridad y métodos de ensayo” i UNEEN 13451-4 “Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales
para plataformas de salida”.
4.
L’alçada de les plataformes respecte el nivell de l’aigua estarà entre 0.50 i 0.75 metres. Aquestes plataformes
podran anar col·locades sobre la pròpia vorera de la piscina o sobre un bancada, sempre amb una alçada inferior a
0,40 metres.
5.
La base superior de recolzament dels peus tindrà una superfície mínima de 0.50 metres x 0,50 metres
formant un pla inclinat cap el vas amb una pendent a 10 graus i paral·lela als murs laterals del vas.
6.
La superfície de la base superior de la plataforma tindrà un acabat antilliscant amb resistència al lliscament
de forma que obtindrà un angle mínim de 24 graus segons la Norma UNE-EN 13451-4. L’esglaó o superfície
horitzontal de la bancada tindrà les mateixes característiques antilliscants. Totes les arestes hauran de ser
arrodonides per a que no resultin perilloses.
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7.
Per a que l’esportista s’agafi per la part frontal o pels laterals de la plataforma en les sortides endavant, si la
plataforma té un gruix superior als 0,04 metres, existiran uns agafadors a 0,03 metres des de la superfície de la
plataforma d’una amplada mínima a cada costat de 0,10 metres i de 0,40 metres de longitud al front.
8.
Per a possibilitar les sortides de les proves d’esquena, existiran uns agafadors de mà col·locats
horitzontalment i verticalment a una alçada entre 0,30 metres i 0,60 metres d’alçada del nivell de l’aigua. Aquests
agafadors estaran fixats a la plataforma de sortida. La seva posició serà paral·lela al mur frontal corresponent i
sense sobresortir de la vertical del mur. La secció transversal dels agafadors serà arrodonida, ovalada o el·líptica
de dimensions entre 0.025 i 0.040 metres

9.
Cada plataforma estarà numerada en les seves 4 cares laterals de forma que sigui clarament visible pels
jutges. La numeració per a vasos de 8 carrers serà de l’1 al 8 i per vasos de 10 carrers, del 0 al 9, i sempre la
numeració anirà ordenada de dreta a esquerre mirant el vas des de l’extrem de les sortides.
10. Les plataformes de sortides compliran amb els requisits d’integritat estructural de la norma UNEEN 134514, tenint tots els elements metàl·lics inoxidables o protegits contra l’oxidació de l’aigua i seran inalterables a les
condicions climatològiques més adverses.
11. Per a competicions de caire internacional, les plataformes hauran de disposar de taloneres ajustables sobre
la superfície de la plataforma per les sortides endavant, i d’un mecanisme de recolzament dels peus (regleta) en
les sortides d’esquena. Aquesta regleta ha de tenir una longitud de 0,65 metres i 0,08 metres d’alçada i 0,02 metres
a la base amb un angle d’inclinació de 10º. El dispositiu ha de poder ajustar-se des de +0,04 a -0.04 metres per
sobre/sota del nivell de l’aigua.

DIRECCIÓ ESPORTIVA
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Plataforma de sortida amb talonera de recolzament
ajustable en la part superior i regleta de
recolzament dels peus ajustable per a les sortides
d’esquena.

e.

Indicadors de viratges.

1.
Per a indicar els viratges en les proves d’esquena es col·locaran a 5 metres i disposades en paral·lel dels murs
frontals unes banderoles suspeses sobre el vas a una alça mínima de 1,80 metres sobre la superfície de l’aigua. Es
recomana una alçada de 2,50 metres
2.
Aquestes banderoles quedaran unides a dos suports verticals (tubs) encastats a terra amb la suficient
profunditat que permeti donar estabilitat al tub. La seva col·locació no ha d’impedir la correcta circulació de
persones per la platja de piscina durant les competicions.
3.
Els tubs verticals metàl·lics hauran d’estar protegits contra l’acció oxidant de l’aigua i seran inalterables a les
condicions meteorològiques més adverses.
4.
A part de les banderoles de 5 metres també es col·locaran senyals distintives a 15 metres de cada mur frontal
si las surades no porten aquesta senyalització.
f.

Plaques de toc.

1.
En aquells vasos amb sobreeixidors desbordants pels quatre costats i que no permetin l’existència d’una
franja de 0,30 metres de mur frontal vertical per sobre la làmina d’aigua, es preveurà la instal·lació d’unes plaques
de toc que permetran per sobre de l’aigua, el toc dels nedadors en els viratges i arribades.
2.
Les plaques de toc tindran 0,30 metres d’alçada per sobre la làmina d’aigua i una amplada igual a la dels
carrers.
3.
Les plaques de toc compliran amb els requisits de seguretat de les normes UNEEN 13451 “Equipamientos
para piscinas. Requisitos generales de Seguridad y métodos de ensayo” i UNEEN 13451-6 “Requisitos específicos de
seguridad y métodos de ensayo adicionales para placas de giro”.
4.
Cada placa de toc estarà formada per una xapa perforada o reixeta adequada que permeti el pas de l’aigua a
través fins a una alçada de 100 mm des de la seva part inferior.
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5.
Les plaques de toc aniran subjectes al mur vertical, a la platja o a les plataformes de sortida de forma que
quedin absolutament immòbils.
6.
Les plaques de toc tindran la integritat estructural de resistència a càrregues que indica la norma UNEEN
13451-6 citada anteriorment. Les vores superiors i laterals han de ser dissenyades de mode que siguin aptes per
ser agafades, amb un gruix entre 25 mm i 50 mm.
7.
Les obertures entre les plaques de toc per a col·locar les línies flotants o surades, tindran una amplada
inferior a 8 mm, en cas de que l’obertura sigui major hauran d’anar proveïdes d’un dispositiu per a evitar riscos
d’atrapament. Els forats en les plaques de toc i platja o mur vertical tindran una amplada inferior a 8 mm.
8.
Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran protegits contra l’acció oxidant de l’aigua i seran
inalterables a les condicions climatològiques més adverses.

g.

Plaques de toc electròniques.

1.
Per a competicions internacionals o campionats nacionals i/o estatals haurà d’haver col·locades en els
extrems frontals del vas les plaques de toc electròniques pel control de temps parcials i finals amb registres
electrònics.
2.
L’equip electrònic de cada carrer haurà d’estar connectat independentment, de forma que pugui ser
controlat per separat.
3.
Les plaques de toc electròniques tindran unes dimensions de 2,40 metres d’ample per 0,90 metres d’alçada
i un gruix de 0,01 m ± 0,002 m i estaran instal·lades en posició fixe en el centre de cada carrer, quedant 0,30 metres
per sobre del nivell màxim de la làmina d’aigua i 0,60 metres per sota d’aquest nivell. En piscines de 25 metres amb
carrers de 2 metres d’amplada podran utilitzar-se plaques de toc electròniques de 1,90 metres d’ample per 0,90
metres d’alçada.
4.
L’activació de les plaques de toc electròniques es farà per una pressió mínima de 0,002 m., de forma que quan
el gruix de la placa es redueix a 0,010 m. s’activa el dispositiu.
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5.
La superfície de les plaques de toc electròniques ha de ser de color brillant i sobre ella haurà de quedar
dibuixada la línia d’arribada de senyalització dels carrers. El perímetre i vores de les plaques de toc electròniques
haurà de ser de color negre i amb un gruix de 0,025 metres.

6.

Les plaques de toc electròniques podran ser fixes o portàtils per a ser retirades quan no hi hagi competició.

7.
Les plaques de toc electròniques hauran d’estar protegides contra el riscs de descàrrega elèctrica i no hauran
de tenir les vores tallants. Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran protegits contra l’acció oxidant
de l’aigua i seran inalterables a les condiciones climatològiques més adverses.
h.

Sistema de cronometratge electrònic.

1.
Per a competicions internacionals o campionats nacionals i/o estatals haurà d’haver un equip de classificació
automàtic i semiautomàtic que registri el temps de cada nedador i determini la seva classificació en cursa segons
normativa FINA.
2.
La classificació i cronometratge serà amb 2 decimals (1/100 de segon). L’equip que s’instal·li no haurà de
molestar a les sortides i viratges dels nedadores.
3.
L’equip de classificació automàtica haurà de ser activat per qui doni la sortida i no tindrà cap cablejat sobre
la platja de piscina.
4.
Pel registre de temps, el sistema de cronometratge electrònic haurà de disposar de les plaques de toc
electròniques, segons s’estableix en el punt anterior.
5.
El centre de control disposarà d’aire condicionat, de dimensions mínimes de 6 metres x 3 metres i situat
entre 3 i 5 metres de la línia de les arribades, amb visió lliure i sense obstruccions durant tota la competició.
ARTICLE 13. L’Aigua.
a.

Subministrament i característiques.

1.
L’aigua utilitzable en un vas de Natació procedirà de la xarxa general de subministrament públic. En el cas
que la procedència sigui de rius, llacs, fonts, corrents subterrànies, etc . . . és necessària la realització dels estudis i
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anàlisis pertinents per a garantir la qualitat i obtenir l’autorització sanitària oportuna. L’aigua del vas tindrà les
condicions sanitàries admissibles, per tant complirà en tot moment els requisits exigibles d’acord amb la legislació
en vigor que sigui d’aplicació i disposarà de l’autorització sanitària corresponent.
2.
Per mantenir l’aigua del vas amb la qualitat exigida caldrà un sistema de depuració que filtrarà i realitzarà el
tractament de desinfecció de l’aigua per a eliminar microorganismes i impedir el creixement d’algues i bacteris. El
sistema de depuració es farà mitjançant la recirculació de l’aigua del vas, dins dels temps màxims autoritzats i amb
les aportacions d’aigua nova necessàries per a mantenir la qualitat i nivell de l’aigua del vas.
Els equips de tractament de l’aigua compliran els requisits de seguretat de les normes UNE-EN 13451
“Equipamientos para piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo” y UNE-EN 13451-3 “Requisitos
específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para accesorios de piscinas destinados al tratamiento de agua”.
3.
La làmina d’aigua durant la competició i l’ús ordinari de la piscina, haurà d’estar constantment al seu nivell
màxim i sense moviments ni turbulències apreciables que puguin estar causades pels equips de tractament de
l’aigua.
4.

Els rècords i mínimes establerts en aigua salada no seran vàlids.

b.

Temperatura de l’aigua.

1.
La temperatura de l’aigua de tot el vas de Natació per a competició i entrenaments haurà d’estar entre 25º
C ± 28º C.
ARTICLE 14. L’Aire.
1.
L’aire ambient de tota la piscina coberta que inclogui un vas de Natació, ha d’estar constantment a una
temperatura entre 1º i 2º graus superior a la de l’aigua del vas, per raons tècniques i fisiològiques, amb un màxim
de 30ºC.
2.
La humitat relativa deu estar compresa entre el 55% i 65% sent recomanable utilitzar com a valor de disseny
60%. El manteniment de la humitat relativa de l’ambient dins dels límits indicats pot assolir-se mitjançant una
bomba de calor, refredant, des- humectant i reescalfant l’aire al mateix temps.
3.

L’ús de recuperadors o bombes de calor és obligatori per a piscines cobertes climatitzades.

ARTICLE 15. Il·luminació.
1.
La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels nedadors, jutges,
cronometradors ni dels espectadors i no ha de provocar reflexes en la làmina d’aigua.
2.
Els focus de llum no hauran de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d’aigua. En el cas que sí es col·loquin,
hauran de disposar de passarel·les d’accés per al seu manteniment.
3.
Complirà la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” i assolirà els següents nivells
mínims de il·luminació:
Nivells mínim de il·luminació (interior i exterior):
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Luminància horitzontal
Uniformitat
Emed (lux)
Emin/Emed
1500
0,7

Nivell de competició
Competicions internacionals (1)
Competicions estatals (2), nacionals i
entrenament alt nivell
Competicions locals, entrenament i ús
escolar i recreatiu

600

0,7

300

0,5

(1) En tot l'àmbit de la piscina (vas) resta 750 lux
(2) Valor mínim mesurat sobre les plataformes de sortida de sortides i
als extrems de viratges 600 lux
4.
Per a retransmissions de TV i gravació de pel·lícules es requereix un nivell mínim de luminància de 800 lux,
podent augmentar en funció de la distància de la càmera a l’objecte.
ARTICLE 16. Resum mesures per l’homologació d’un vas per a la pràctica de la Natació.

Nivell d'homologació
Classificació NIDE
Àmbit d'activitat
Entrenament
Competicions FCN
Cts. Provincials FCN
Campionats FCN
Campionats RFEN
Campionats Internacionals
Dimensions vas
Longitud (m)
Amplada (m)
Profunditat mínima (m)
Profunditat màxima (m)
Número carrers
Ample carrers (m)
Bandes exteriors (m)
Elements annexos
Surades
Diàmetre (m)
Distribució de colors

FCN-1
N1
N5

FCN-2
N2

RFEN
N3
N6

LEN-FINA
N4
N7

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

25,00
12,50
1,401,80
2,25
6
2,00
2x
0,25

50,00
16,50

25,00
16,50

25,00
21,00

50,00
21,00

25,00
25,00

50,00
25,00

1,80

1,80

1,80

1,80

2,00

2,00

2,50
6
2,50
2x
0,75

2,25
8
2,00
2x
0,25

2,25
8
2,50
2x
0,50

2,50
8
2,50
2x
0,50

2,25
8
2,50
2x
2,50

2,50
8
2,50
2x
2,50

0,05
Art.9,
a,2

0,15
Art.9,
a,2

0,15
Art.9,
a,2

0,15
Art.9,
a,3
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Línies de senyalització
Dimensions segons article 9,b
Platja piscina
Perímetre mínim (m)
Frontals de sortida
Plataformes de sortida
Dimensions segons article 9,d
Taloneres de sortida
Regleta sortides esquena
Indicadors de viratges
Segons especificacions article
9,e
Plaques de toc
Estructurals o efímeres
metàl·liques
Per cronometratge electrònic
Il·luminació
Luminància horitzontal (lux)

Si

Si

Si

Si

2,00
3,00

2,00
3,50

2,00
3,50

2,00
5,00

Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

300

600

600

1500

TÍTOL 3. Homologació d’instal·lacions per a la pràctica de Waterpolo.
ARTICLE 17. Dimensions del camp de joc.
1.

El camp de joc serà un rectangle definit en el vas de la piscina amb les següents dimensions:
Competició
Longitud entre línies de gol (m)
Amplada del camp (m)
Profunditat (m)

Màxima
Mínima
Màxima
Mínima
Mínima
Mínima recomanada

Femenina Masculina
25,00
30,00
20,00
20,00
12,50
1,80
2,00

2.
El límit del camp estarà situat a 0,30 metres darrera de la línia de gol, de forma que la longitud del camp de
joc serà de 30,60 metres per a la competició masculina i 25,60 metres per a la competició femenina.
3.

La distància mínima des de la línia de gol fins a la paret del vas es recomana que sigui de 1,66 metres.

ARTICLE 18. Piscines per a jugar a Waterpolo.
1.
Son aptes per a la pràctica del Waterpolo els vasos definits per les dimensions del següent quadre en funció
de l’àmbit de pràctica:
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N1
25,00
12,50
1,80
2,00

N2
25,00
16,50
1,80
2,00

N3
25,00
21,00
1,80
2,00

N4
25,00
25,00
2,00
2,00

N5
50,00
16,50
1,80
2,00

N6
50,00
21,00
1,80
2,00

N7
50,00
25,00
2,00
2,00

Font NIDE 2005

2.
També seran aptes per a la pràctica del Waterpolo altres mesures de vas existents en instal·lacions como 33
x 25 metres o 34,50 x 25 metres, o d’altres sempre respectant la profunditat mínima de 1,80 metres i recomanada
de 2,00 metres, i podent disposar d’un perímetre mínim per a instal·lar el camp de joc, segons la normativa de la
competició que es desenvolupi.

ARTICLE 19. Elements annexes.
a.

Surades - Delimitació del camp de joc.

1.
Per a delimitar el camp de joc es disposaran línies flotants, també anomenades surades, formades per una
successió de flotadors de secció transversal circular, amb un diàmetre entre 0,05 metres i 0,15 metres, enfilats
per un cable tensor subjectes pels extrems per ganxos als encoratges encastats a les parets del vas.
2.

Les surades que delimiten lateralment el camp de joc tindran la següent distribució de colors:
a. Color vermell, des de la línia de gol fins a 2 metres.
b. Color groc, 3 metres a continuació del vermell, és a dir de 2 a 5 metres de la línia de gol.
c. Color verd la resta de la surada, corresponent a la part central del camp que serà de 20 metres per als
partits masculins en camp de 30 metres i 15 metres per als femenins en camp de 25 metres. A la meitat
de la part verda hi haurà una senyal blanca que indiqui el centre del camp de joc.

3.
El límit del camp de joc en els dos extrems deu estar situat a 0,30 metres pel darrera de la línia de gol,
delimitat per una surada de color blanc excepte la zona d’entrada de jugadors, de color vermell i de 2 metres de
longitud, que es col·locarà a les dues cantonades del costat de la piscina oposades al costat on es situa la taula
d’oficials.
b.

Senyalitzacions del camp de joc.

1.
Es disposaran senyals als dos costats del camp de joc per a identificar les línies de gol, de 2 metres, de 5
metres, de 6 metres i el mig camp. Aquestes senyals hauran de ser clarament visibles durant tot el partit, de
següent forma:
a. Senyal blanca, alineada amb la línia de gol.
b. Senyal vermella, a 2 metres de la línia de gol.
c. Senyal vermella, a 5 metres de la línia de gol.
d. Senyal groga, a 6 metres de la línia de gol.
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1.
L’alçada entre la superfície de l´aigua o la platja de piscina i l’obstacle més proper (cara inferior del sostre,
bigues, o altres elements de la instal·lació) haurà de quedar totalment lliure d’obstacles i tindrà un mínim de 4
metres.
2.
Quan hi hagi graderia per a espectadors, l’alçada s’adequarà per a assolir una visibilitat òptima del vas des
de la graderia.
d.

Platja de piscina.

1.
Pel control de la competició i possibilitat de la circulació al voltant del vas, es preveurà un perímetre mínim
de 2 metres en els costat longitudinals del camp i de 3,00 metres, recomanat 3,50 metres, en els frontals del camp.
Si existeixen altres vasos confrontants haurà d’haver una separació mínima de 5 metres entre vasos.
2.
En competicions internacionals i en estatals quan es prevegi la filmació de TV, l’amplada de la platja de
piscina s’adequarà a les necessitats.
3.
La publicitat ubicada a la instal·lació no molestarà la visibilitat dels espectadors, ni el control i seguiment del
joc per parts dels àrbitres ni la taula, ni als propis jugadors tant en la visió com en l’accés al camp de joc.
4.
Quan es disposi de graderies per a espectadors, l’amplada s’adequarà per a assolir una visibilitat òptima del
vas des de la graderia, quedant l’espai de platja de piscina exclusiu per a la competició.
5.
La superfície de la platja de piscina serà plana i tindrà una pendent mínima del 2% en direcció perpendicular
i oposada al vas cap a les canaletes de recollida d’aigua perimetral, independent i allunyada de la del vas.
e.

Espai arbitral.

1.
Es disposarà d’un espai suficient en els dos laterals longitudinals del camp per a ubicada en un d’ells la taula
arbitral (marcador, cronòmetre, secretari, etc...) i el moviment dels àrbitres a cada lateral en tota la longitud del
camp de joc, i en les línies de gol, així com els extrems pels jutges de gol i les banquetes dels jugadors.
f.

Les porteries.

1.
Compliran la norma UNEEN 13451-7 “Requisitos específicos de Seguridad y métodos de ensayo adicionales para
porterías de Waterpolo”.
2.
Es col·locaran en la línia de porteria a igual distància de les dues línies laterals i a no menys de 0,30 metres
del final del camp de joc, en posició vertical i de forma rígida.
3.

Les seves mesures son 0,90 metres d’alçada per 3,00 metre d’amplada.

4.

Les porteries poden ser de dos tipus:
a. Porteries de Waterpolo tipus A: de flotació lliure, amb flotador i mantingudes en la seva posició
mitjançant les línies de final del camp.
b. Porteries de Waterpolo tipus B: subjectes al vas.

5.
Compliran els requisits d’integritat estructural, flotabilitat, estabilitat, xarxa, sortints i ubicació que exigeix
la norma UNEEN 13451 abans nomenada.
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La porteria consta d’un marc amb flotador o suport segons els tipus i de la xarxa amb les seves fixacions.
a. El Marc: composat per dos pals i un travesser, construïts del mateix material (fusta, metall o plàstic
rígid) no corrosiu o protegit de la corrosió.
Serà de secció rectangular de 0,075 metres i pintat de color blanc. Els pals han de ser fixes, rígids i
perpendiculars a la línia de porteria.
Les cares internes dels pals tindran una separació de 3 metres i la cara inferior del travesser estarà a
0,90 metres de la làmina d’aigua.
b. La Xarxa: subjecta als pals i al travesser de forma ferma però folgada tancant completament la
porteria sense deixar forats ni permetre que la pilota pugui rebotar en la part posterior de
l’estructura de la porteria i torni al camp de joc.
L’espai entre la línia de la porteria i la part posterior de la xarxa serà com a mínim de 0,30 metres.
La xarxa serà de malla quadrada, amb unes separacions de com a màxim 0,10 metres i d’un color que
contrasti amb la porteria.
Complirà les característiques de resistència de trencament que indica la norma UNEEN 13451-7
abans citada.
Les subjeccions de la xarxa als pals i travesser estaran en la part posterior del marc, no sobresortiran
més de 12 mm i sense envair la zona lliure de la porteria.
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Sistema d’alliberament de la pilota.

1.
Consistirà en un dispositiu que contingui un flotador circular adaptat a la mesura de la pilota i unit per un
extrem al lateral de la piscina a través d’una corda fixada al mur i fons del vas per a evitar elements en la superfície
de l’aigua.

h.

Marcador automàtic.

1.
En competicions internacionals i estatals de divisió d’honor haurà d’haver un equip automàtic que registri
els resultats de la competició dirigit tant a espectadors com a participants. Haurà d’estar en un lloc visible per a les
banquetes i espectadors.
i.

Subministres generals.

1.
La instal·lació haurà de disposar d’alimentació elèctrica per a connectar un ordinador i connexions pel
marcador general, amb accés des de la taula arbitral així com una connexió a línia ADSL o a WIFI des de la mateixa
taula.
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2.
També haurà de disposar d’un equip de megafonia per a les presentacions dels equips i ambientació musical
de la instal·lació.

ARTICLE 20. L’Aigua.
1.
L’aigua utilitzable en un vas de piscina per a la pràctica del Waterpolo complirà amb els mateixos requisits
que s’indiquen en l’apartat corresponent de les normes de Natació. (Article 13).
2.

La temperatura de l’aigua per a competicions i entrenaments ha d’estar entre 26º C ± 1º C.

ARTICLE 21. L’Aire.
1.
L’aire ambient de tota la piscina coberta que inclogui un vas de piscina per a la pràctica del Waterpolo,
complirà amb els mateixos requisits que s’indiquen en l’apartat corresponent de les normes de Natació. (Article
14).
ARTICLE 22. Il·luminació.
1.
La il·luminació artificial de la piscina complirà amb els mateixos requisits que s’indiquen en l’apartat
corresponent de les normes de Natació. (Article 15), amb els següents nivells mínim d’il·luminació:
Nivells mínim de il·luminació (interior i exterior):

Nivell de competició
Competicions internacionals (1)
Competicions estatals, nacionals i
entrenament alt nivell
Competicions locals, entrenament i ús
escolar i recreatiu

Luminància horitzontal
Uniformitat
Emed (lux)
Emin/Emed
1500
0,7
500

0,7

300

0,5
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ARTICLE 23. Resum mesures per l’homologació d’un vas per a la pràctica de Waterpolo.
Nivell d'homologació
Classificació NIDE
Dimensions vas
Longitud (m)
Amplada (m)
Profunditat mínima (m)
Profunditat recomanada (m)
Àmbit d'activitat
Entrenament
Categories de formació
Competició FCN
Competició RFEN
Campionats Internacionals
Elements annexos
Surades
Diàmetre (m)
Distribució de colors
Senyalitzacions del camp
Colors i ubicacions
Alçada lliure d'obstacles
Alçada mínima
Platja piscina
Perímetre mínim (m)
Frontals del camp (mínim)
Frontals del camp
(recomanat)
Dimensions porteries
Amplada (m)
Alçada (m)
Il·luminació
Luminància horitzontal (lux)

FCN-1 FCN-2
N1
N2

N3

RFEN
N5

N6

25,00
21,00
1,80
2,00

50,00
16,50
1,80
2,00

50,00
21,00
1,80
2,00

LEN-FINA
N4
N7

25,00
12,50
1,80
2,00

25,00
16,50
1,80
2,00

25,00
25,00
2,00
2,00

50,00
25,00
2,00
2,00

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

0,05

0,05

0,05
Segons estableix Art.17,a

0,15

Segons estableix Art.17,b
4,00

4,00

4,00

4,00

2,00
3,00

2,00
3,00

2,00
3,00

2,00
3,00

3,50

3,50

3,50

3,50

3,00
0,90

3,00
0,90

3,00
0,90

3,00
0,90

300

500

500

1500
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TÍTOL 4. Homologació d’instal·lacions per a la pràctica de la Natació artística.
ARTICLE 24. Dimensions del vas.
1.
El vas de la piscina per a la pràctica de Natació artística requerirà diferents dimensions per a la realització de
les proves de figures i rutines, de la següent forma:
a. Figures: el vas haurà de disposar de dos zones de 10,00 metres de llarg per 3,00 metres d’ample amb el
costat de 10,00 metres de llarg paral·lel a la paret del vas i separat a una distància no superior a 1,50
metres amb una profunditat mínima de 1,80 metres, malgrat sigui recomanable que una de les zones
tingui 2,50 metres de profunditat i l’altre 3,00 metres.
b. Rutines: per a la realització de rutines s’haurà de disposar d’una zona d’entre 25,00 i 30,00 metres de
llarg per entre 12,0 i 20,00 metres d’ample i una profunditat mínima de 1,80 metres, sent recomanat que
en l’interior de la zona hi hagi un quadrat de 12,00 metres x 12,00 metres amb una profunditat mínima
de 3 metres i la resta de 2,50 metres amb una distància en pendent per a salvar les dues profunditats de
8,00 metres com a mínim.
2.
La zona per a la competició de figures pot ocupar el mateix espai de la piscina que s’utilitza per a la competició
de rutines.
3.
La zona per a les competicions de Solo i Duet tindrà una amplada màxima de 16,00 metres i una longitud
màxima de 25,00 metres.
4.
Seran aptes per a la pràctica de la Natació artística els vasos N1 a N7 identificats en l’Article 11 d’aquest
Reglament, modificant la seva dimensió màxima amb elements mòbils (N5, N6 i N7) i amb les profunditats mínimes
exigides. En aquest cas també són aptes per a realitzar competicions estatals. Els vasos N6 i N7, modificant la seva

DIRECCIÓ ESPORTIVA

Act.26.01.2021
pàg 29 de 51

dimensió màxima amb elements mòbils i les profunditats exigides, són aptes per a realitzar competicions
internacionals FINA.

5.
Quan es disposi de fons del vas mòbils o elements mòbils en els vasos de Natació per a adequar la profunditat
o la resta de dimensions del vas a Natació artística, aquests elements compliran la norma UNEEN 13451-1
“Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para fondos móviles de piscina y muros
móviles”.

ARTICLE 25. Elements annexes.
a.

Línies de senyalització.

1.
Si no existeixen línies de senyalització segons s’indica en la norma de Natació, el terra del vas de la piscina ha
de marcar-se amb línies de color contrastat amb el fons en la direcció longitudinal del vas de la piscina.
b.

Alçada lliure d’obstacles.

1.
L’alçada entre la superfície de l´aigua o la platja de piscina i l’obstacle més proper (cara inferior del sostre,
bigues, o altres elements de la instal·lació) haurà de quedar totalment lliure d’obstacles i tindrà un mínim de 4
metres.
2.
Quan hi hagi graderia per a espectadors, l’alçada s’adequarà per a assolir una visibilitat òptima del vas des
de la graderia.
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Control de jutges.

1.
Pel control de la competició i possibilitat la circulació al voltant del vas, es preveurà un perímetre mínim de
2 metres.
2.
Les cadires dels jutges hauran d’estar a una alçada d’entre 1,50 i 2,00 metres per sobre la superfície de
l’aigua.
d.

Equip de so i equip automàtic per a la competició.

1.
En competicions internacionals, estatals i campionats de Catalunya en que les proves ho requereixin, haurà
d’haver un equip de so amb tots els accessoris necessaris per a la utilització de música en competició.
2.
També haurà d’haver un equip automàtic que registri els resultats dirigit als esportistes i als espectadors,
d’acord amb la reglamentació FINA.
3.

L’equip de so inclourà com a mínim els següents elements:
a. Sistema amplificador – mesclador de so.
b. Lector de CDs i unitats de recanvi.
c. Micròfons d’alta qualitat.
d. Altaveus de qualitat, potència, quantitat i ubicació suficients per a obtenir un so clar i uniforme tant en
la zona de competició com en la zona dels espectadors.
e. Altaveus subaquàtics per a obtenir un so clar i uniforme sota l’aigua per sobre de qualsevol soroll
d’interferència i amb nivells acceptables pels esportistes.
f.

Sistemes de transformadors d’aïllament i impedància concordants, quan s’utilitzin altaveus amb
recobriment metàl·lic.

g. Aparell de mesura del volum sonor (decibels) per a controlar els nivells sonors de la música.
h. Cablejat i equipament corresponent.
i.

Fusibles per a la protecció dels altaveus i resta de l’equip.

j.

Línies de terra per a garantir la seguretat de totes les persones i equips.

k. Materials de seguretat per a reduir al mínim el risc de lesions de persones o deteriorament del material.
l.

Cronòmetre.

m. Sistema de comunicació entre el personal i la cabina de so.
n. Sistema de control del so sota de l’aigua de forma contínua.
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ARTICLE 26. L’Aigua.

1.
L’aigua utilitzable en un vas de piscina per a la pràctica de la Natació artística complirà amb els mateixos
requisits que s’indiquen en l’apartat corresponent de les normes de Natació. (Article 13).
2.

La temperatura de l’aigua per a competicions i entrenaments ha d’estar entre 27ºC±1ºC.

3.

L’aigua serà lo suficientment clara per a permetre la visibilitat del fons de la piscina.

ARTICLE 27. L’Aire.
1.
L’aire ambient de tota la piscina coberta que inclogui un vas de piscina per a la pràctica de la Natació artística,
complirà amb els mateixos requisits que s’indiquen en l’apartat corresponent de les normes de Natació. (Article
14).

ARTICLE 28. Il·luminació.
1.
La il·luminació artificial de la piscina complirà amb els mateixos requisits que s’indiquen en l’apartat
corresponent de les normes de Natació. (Article 15), amb els següents nivells mínims d’il·luminació:
Nivells mínim de il·luminació (interior i exterior):

Nivell de competició
Competicions internacionals (1)
Competicions estatals, nacionals i
entrenament alt nivell
Competicions locals, entrenament i ús
escolar i recreatiu

Luminància horitzontal
Uniformitat
Emed (lux)
Emin/Emed
1500
0,7
500

0,7

300

0,5

DIRECCIÓ ESPORTIVA

Act.26.01.2021
pàg 32 de 51

TÍTOL 5. Homologació d’instal·lacions per a la pràctica de Salts.
ARTICLE 29. Generalitats dels fossars de Salts.
1.
Els fossars de Salts per l’alta competició estaran preferentment inclosos en piscines cobertes que permetin
una continuïtat en l’entrenament anual dels Salts independentment de les condicions climatològiques més
adverses.
2.
Els fossars de Salts no podran simultaniejar l’ús amb l’entrenament o competició de Natació, Waterpolo,
Natació artística o salvament i socorrisme.
3.

Els fossars de Salts podran estar en un mateix recinte amb altres vasos, però en qualsevol cas aïllats.

4.
En piscines descobertes hauran d’estar protegits de vents dominants que puguin molestar els saltadors,
proximitat d’arbres de fulla caduca que puguin embrutar l’aigua, i d’ombres sobre el vas que limitin l’acció solar.
Es recomana que els trampolins i plataformes estiguin orientats de cada al Nord.

ARTICLE 30. Dimensions generals per a les instal·lacions de Salts.
a.

Dimensions instal·lació.

1.
Les dimensions de vols respecte la vora del fossar, separació horitzontal entre plataformes i trampolins,
distància a l’extrem del fossar, distàncies laterals a la vora del fossar, profunditat, etc., s’indiquen a la següent taula
i es presenten en els dibuixos i esquemes corresponents.
2.
Les dimensions mínimes són obligatòries però es recomana utilitzar mesures indicades com a preferibles per
a instal·lacions d’alt nivell. Com a punt de referència s’utilitzarà la línia de plomada, que és la línia vertical que passa
per la vora frontal de cada trampolí o plataforma. Les dimensions en la taula com a “C” i que es refereixen a “des
de plomada a plomada adjacent” s’apliquen a plataformes amb amples com els que s’indiquen en la taula. Si
s’augmenten els amples de la plataforma, les dimensions “C” hauran d’incrementar-se en la meitat de l’ample
addicional.
3.
L’alçada sobre el nivell de l’aigua dels trampolins i de cada plataforma, sols podrà variar entre 0,00 metres i
+0,05 metres respecte l’alçada establerta en la norma.
4.
El final de les plataformes 5, 3 i 1 metre no han de projectar-se més endavant del final dels trampolins de 3 i
1 metre quan siguin adjacents. En cas de discrepància referent als paràmetres numèrics prevaldrà el reglament
FINA.
b.

Dimensions del fossar.

1.
Els fossars de Salts tindran una forma rectangular. Els tipus de fossars de Salts i les seves dimensions es
troben en el següent quadre. L’elecció del tipus es basarà en el càlcul de necessitats de l’àmbit servit pel fossar,
així com els tipus de competicions que es vagin a desenvolupar.
2.
En cap punt la profunditat de l’aigua serà inferior a 1,8 metres i es verificarà que la profunditat compleixi les
dimensions H, J, K, L, M, requerides, en el quadre adjunt.
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3.
El pendent superficial del fons no superarà el 6% i serà com a mínim del 2%, en qualsevol de les línies que
puguin recolzar-se sobre ell, desenvolupant-se una línia de màxim pendent perpendicular o paral·lelament als
murs frontals del fossar.
Dimensions instal·lacions de Salts

Piscines construïdes a partir de
26/09/2013

A

A/A

B

C

D

E

F

G

H

J, K

L, M
N

Longitud
Amplada
Alçada

Des de la plomada fins a la vora de
la piscina per a la plataforma
concreta
Des de la plomada fins a la vora de
la piscina per a columnes o
elements metàl·lics
Des de la plomada fins a la
plataforma. Plomada directament a
sota

Mínima
Recomanada
Mínima
Recomanada

Trampolí
1 metre
3 metres
4,80
4,80
0,50
0,50
1,00

3,00

1 metre
5,00
1,00
2,90
0,60
1,00

3 metres
5,00
1,00
2,00
2,60
3,00

Plataforma
5 metres 7,5 metres
6,00
6,00
2,69
2,00
5,00

7,50

10 metres
6,00
3,00
10,00

Designació
Mínim
Recomanat
Mínim

Horiz Vert Horiz Vert Horiz Vert Horiz Vert Horiz Vert Horiz Vert Horiz Vert
A-1
A-3
A-1 pl
A-3 pl
A-5
A-7,5
A-10
2,22
2,22
0,75
1,25
1,25
1,25
1,5
2,22
2,22
0,75
1,25
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5

Recomanat

1,80

Designació
Mínim
Recomanat
Designació
B-1
Des de la plomada fins a la vora
Mínim
2,50
lateral de la piscina
Recomanat 2,50
C-1-1
Designació
Des de la plomada fins a plomada
Mínim
2,00
adjacent
Recomanat 2,00
Designació D-1
Des de la plomada fins a la paret de
Mínim
9,00
la piscina per davant
Recomanat 9,00
Designació
E-1
A la plomada, des de la taula al
Mínim
5
sostre
Recomanat
5
Designació
F-1 E-1
Esapi lliure, darrera i a cada costat
Mínim
2,50 5,00
de la plomada
Recomanat 2,50 5,00
Designació G-1 E-1
Espai lliure, davant de la plomada Mínim
5,00 5,00
Recomanat 5,00 5,00
Designació
H-1
Profunditat de l'aigua, a la plomada Mínim
3,40
Recomanat
3,50
Designació
J-1 K-1
Distància i profunditat per davant a
Mínim
5,00 3,30
la plomada
Recomanat 5,00 3,40
Designació
L-1 M-1
Distància i profunditat a cada costat
Mínim
1,50 3,30
de la plomada
Recomanat 2,00 3,40
Pendent màxim per reduir les dimensions més enllà dels requisits
complets per a la profunditat de la piscina i l'alçada del sostre

1,98

B-3
3,50
3,50
C-3-3,3-1
2,20
2,60
D-3
10,25
10,25
E-3
5
5
F-3 E-3
2,50 5,00
2,50 5,00
G-3 E-3
5,00 5,00
5,00 5,00
H-3
3,70
3,80
J-3 K-3
6,00 3,60
6,00 3,70
L-3 M-3
2,00 3,60
2,50 3,70

B-1 pl
2,50
2,50
C-1-1- pl
1,85
2,15
D-1 pl
8,00
8,00
E-1 pl
3,25
3,5
F-1 pl E-1 pl
2,75 3,25
2,75 3,50
G-1 pl E-1 pl
5,00 3,25
5,00 3,50
H-1 pl
3,20
3,30
J-1 pl K-1 pl
4,50 3,10
4,50 3,20
L-1 pl M-1 pl
1,40 3,10
1,90 3,20

B-3 pl
3,00
3,60
C-3-3pl 1pl
2,20*
2,35*
D-3 pl
9,50
9,50
E-3 pl
3,25
3,5
F-3 pl E-3 pl
2,75 3,25
2,75 3,50
G-3 pl E-3 pl
5,00 3,25
5,00 3,50
H-3 pl
3,50
3,60
J-3 pl K-3 pl
5,50 3,40
5,50 3,50
L-3 pl M-3 pl
1,80 3,40
2,30 3,50

30 graus

* NOTA: La distància mínima entre plataformes adjacents ha de ser com a mínim de 0,25 metres.

A/A 5/1
0,75
1,25
B-5
4,00
4,50
C-5-3, 5-1
2,85*
2,85*
D-5
10,25
10,25
E-5
3,25
3,5
F-5 E-5
2,75 3,25
2,75 3,50
G-5 E-5
5,00 3,25
5,00 3,50
H-5
3,70
3,80
J-5 K-5
6,00 3,60
6,00 3,70
L-5 M-5
3,00 3,60
3,50 3,70

A/A 7,5/3/1 A/A 10/5/3/1
0,75
0,75
1,25
1,25
B-7,5
B-10
4,50
5,75
4,75
5,75
C-7,5-5,3,1 C-10-7,5-5-3-1
2,75*
3,00*
2,75*
3,00*
D-7,5
D-10
11,00
13,50
11,00
13,50
E-7,5
E-10
3,25
4
3,5
5
F-7,5 E-7,5 F-10 E-10
2,75 3,25 2,75 4,00
2,75 3,50 2,75 5,00
G-7,5 E-7,5 G-10 E-10
5,00 3,25 6,00 4,00
5,00 3,50 6,00 5,00
H-7,5
H-10
4,10
4,50
4,50
5,00
J-7,5 K-7.5 J-10 K-10
8,00 4,00 11,00 4,25
8,00 4,40 11,00 4,75
L-7,5 M-7,5 L-10 M-10
3,75 4,00 4,50 4,25
4,50 4,40 5,25 4,75
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Dimensions del vas
Longitud (m)
Amplada (m)
Profunditat (m)
Àmbit d'activitat
Entrenament
Competicions FCN i RFEN
Cts. Internacionals
Cts. Internacionals JJOOMundials
Elements annexos
Platja piscina
Perímetre mínim (m)
Perímetre recomanat (m)
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FS-1
21,00
15,00
5,00

FS-2
25,00
15,00
5,00

FS-3
25,00
21,00
5,00
Font NIDE/ CSD

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

2,00
3,50

2,00
3,50

2,00
5,00

ARTICLE 31. Elements annexes.
a.

Els trampolins.

1.
Tindran com a mínim unes dimensions de 4,80 metres de longitud per 0,50 metres d’amplada i estaran
recoberts per una superfície antilliscant homologada.
2.

Estaran proveïts de fulcres mòbils fàcilment ajustables pel saltador.

3.
Per a trampolins modificats o construïts en plataformes de formigó després de l’1 d’octubre de 2013 caldrà
tenir previstos els següents requisits:
a. La distància vertical des del nivell de la plataforma que suporta el fulcre del trampolí i el nivell superior
de trampolí ha de ser de 0,35 metres.
b. La distància entre la vora frontal del rodet del fulcre (que és de 0,741 metres de llargada) fins la vora
frontal del suport de la plataforma ha de ser com a màxim de 0,44 metres.
c. Si la vora frontal de la plataforma es projecta per davant d’aquest punt, el conjunt del mecanisme del
fulcre ha d’avançar-se per a obtenir una distància màxima de 0,44 metres entre el frontal de la
plataforma i la part davantera del fulcre.
d. La distància mínima recomanada des de la part posterior a l’eix del fulcre serà la que recomani el
fabricant del trampolí.
e. Els trampolins hauran d’estar instal·lats completament horitzontals en la part davantera
independentment de la posició del fulcre.
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Els trampolins han de col·locar-se a un costat o als dos costats de la plataforma. Per a salts sincronitzats
és preferible que, almenys dos trampolins de la mateixa alçada es col·loquin un al costat de l’altre i que
no hi hagi cap objecte que obstrueixi la visibilitat entre els saltadors en cap moment.

Les Plataformes.

1.
Les plataformes es col·locaran a 10,00 metres, 7,50 metres, 5,00 metres i 3,00 metres sobre el nivell de
l’aigua. La plataforma de 3,00 metres és opcional i aconsellable la seva instal·lació només per a competicions
estatals).
2.

Cada plataforma ha de ser rígida i horitzontal.

3.

Les dimensions mínimes de les plataformes seran:

Plataforma 1m
Plataforma 3m
Plataforma 5m
Plataforma 7,5m
Plataforma 10m

Amplada (m)
1,0 Recomanat 2,0
1,0 Recomanat 2,0
2,0
2,0
3,0

Longitud (m)
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
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4.
La vora frontal de la plataforma tindrà un gruix preferible de 0,20 metres sense excedir els 0,30 metres i serà
vertical o amb una inclinació no superior als 10º respecte la vertical a l’interior de la línia de la plomada.
5.
La superfície i la vora frontal de la plataforma estaran recoberts totalment d’una superfície antilliscant i
elàstica. Les dues superfícies estaran recobertes per separat i no de forma contínua per assolir un angle perfecte
de 90º entre els dos plans de la plataforma i la vora, segons s’especifica en el paràgraf anterior. Primer s’aplicarà a
la superfície del frontal i després la part superior.
6.
Les plataformes estaran cobertes per un material antilliscant que marqui la ruta de pas i que proporcioni la
suficient tracció tant en condicions humides com en seques, de forma que els saltadors estiguin protegits del
lliscament en realitzar salts en totes les direccions. El gruix mínim ha de ser de 6 mm (±1 mm) i d’un color que
contrasti amb la decoració circumdant. El material haurà de ser de fàcil neteja per a mantenir la funció antilliscant
del producte. La instal·lació de la plataforma de revestiment antilliscant respectarà lo establert en el paràgraf
anterior.
7.

El vol mínim de les plataformes respecte la vora del fossar de salts serà el següent:

Plataforma 1m
Plataforma 3m
Plataforma 5m
Plataforma 7,5m
Plataforma 10m

Volada respecte el fossar
0,75
1,25
1,25
1,25
1,50

8.
Si una plataforma es troba directament per sota d’una altra, la plataforma superior haurà de volar com a
mínim 0,75 metres i preferentment 1,25 metres respecte la plataforma inferior.
9.
Els costats i la part posterior de cada plataforma, excepte la d’1,00 metre d’alçada o menys, estaran
envoltades de baranes fins a 1 metre de la vora de la plataforma, d’una alçada mínima d’1,00 metre, amb una
separació mínima entre barrots verticals d’1,80 metres. Tindran com a mínim dos barres transversals col·locades
a l’exterior de la plataforma i començant a 1,00 metre de la vora frontal de la mateixa.
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10. Per a accedir a cada plataforma haurà d’haver unes escales adequades (no escales de mà), segons
requeriments constructius del país i/o normes de salut i seguretat aplicables.
11. És preferible que les plataformes no estiguin directament col·locades una sota l’altra. En aquells casos en
que no sigui possible evitar-ho s’haurà de tenir en compte el diagrama següent:
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Requisits per a l’estructura portant.

1.
Per a les plataformes i estructures portants de trampolins, haurà de considerar-se una càrrega de projecte
de 350 quiloponds (kilograms de força) per metre lineal. Pel confort i la seguretat dels saltadors, a més dels
requisits estàtics, hauran de considerar-se els següents límits de moviment de les torres en relació amb les
plataformes i estructura de suport dels trampolins:
a. Freqüència fonamental de les plataformes: 10 Hz.
b. Freqüència fonamental de la torre: 3,5 Hz
c. Oscil·lació total de l’estructura: 3,5 Hz.

La deformació espacial de la vora frontal de les plataformes com a resultats de les següents forces: Px= Py= Pz=
100 quiloponds (Kilograms força) serà com a màxim d’1 mm. El comportament dinàmic haurà de verificar-se
conjuntament amb els càlculs estàtics de l’estructura total.

d.

Platja piscina.

1.
Pel control de la competició, per a possibilitat la circulació dels usuaris al voltant del fossar, així com per a
separar la làmina d’aigua d’altres zones, es preveuran bandes exteriors al fossar o platges pavimentades en tot el
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seu perímetre. Les amplades mínimes mesurades des de la vora de la làmina d’aigua seran de 2 metres i
recomanada de 3,5 metres. Si existeixen altres vasos confrontants, l’amplada mínima serà de 5 metres.
2.
A la vora de plataformes i trampolins, l’amplada serà la necessària per a la disposició de la seva estructura
portant i escales d’accés.
3.

En piscines per a competicions internacionals l’amplada mínima serà de 5 metres.

4.
Quan es disposi de graderies per a espectadors, l’amplada s’adequarà per a tenir una visibilitat perfecte del
fossar des de les graderies, quedant l’espai de les platges d’ús exclusiu per als saltadors, jutges, personal tècnic,
etc.
5.
La superfície de les platges serà horitzontal, i tindrà una pendent mínima del 2% en direcció perpendicular i
oposada al vas cap a la canaleta de recollida d’aigües perimetral, independent i allunyada de la del vas.
e.

Murs laterals.

1.
Els fossars de Salts estaran formats per quatre murs o parets verticals paral·leles dos a dos i formant un
rectangle. La construcció dels murs i fons del fossar serà sòlida quedant assegurada perfectament la seva
estabilitat, resistència i estanqueïtat.
f.

Sobreeixidors i accessos al vas.

1.
Tot fossar de Salts haurà de disposar d’un sobreeixidor – vorera en tot el perímetre. Una part d’aquest es
dedicarà a accés a l’interior de la làmina d’aigua, podent-se fer per escales verticals o situades a les cantonades
dels costats laterals, que es col·locaran a una distància no superior a 20 metres entre sí. En el mur més baix, les
plataformes i trampolins es podran disposar escales d’accés al fossar per a facilitar la sortida dels saltadors. Les
escales verticals no sobresortiran del plànols generals dels murs, de mode que s’evitin possibles cops entre els que
les utilitzen i els que estan dins l’aigua. Es recomana que una escala, al menys, arribi al fons per a possibilitar l’accés
del personal encarregat de la neteja i conservació.
2.
Les escales verticals tindran les dimensions i característiques que s’indiquen en la norma NIDE de Natació i
compliran les Normes UNEEN 13451 “Equipamientos para piscines. Requisitos generales de Seguridad y métodos de
ensayo” i UNEEN 13451-2 “Requisitos específicos de Seguridad y métodos de ensayo adicionales para escaleras y
barandillas”.
3.
La resistència al lliscament dels esglaons serà tal que s’obtingui un angle mínim de 24º segons la norma UNE
13451 abans citada.
4.
Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran convenientment protegits contra l’acció oxidant de
l’aigua.
g.

Tipus de paraments.

1.
El revestiment dels paraments del vas serà d’un material impermeable, que permeti una fàcil neteja i de
característiques antilliscants, de forma que la resistència al lliscament sigui tal que s’obtingui un angle mínim de
24º (Classe C) en voreres de sobreeixidors i escales de piscina, segons el mètode d’assaig descrit a la Norma DIN
51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.
2.

La pavimentació de les platges possibilitarà la circulació de peus descalços per la seva superfície.
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3.
L’acabat superficial tindrà un estat sec i humit, un caràcter antilliscant que impedeixi les relliscades. Per altre
costat, la rugositat no haurà de causar danys o ferides a les plantes dels peus. La resistència al lliscament del
paviment de les platges tindrà un angle màxim de 18º (Classe B) segons el mètode d’assaig descrit en la Norma
DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.
4.
El paviment haurà de tenir resolt el desguàs superficial d’aigües pluvials, de forma que es dirigeixi a la
canaleta independentment del sobreeixidor del vas al destí corresponent.
h.

Mobiliari per a jutges.

1.
Es disposarà del mobiliari necessari per a que els jutges desenvolupin la seva tasca. Les cadires del jutges
tindran les alçades apropiades per a les competicions d’1 metre, i una alçada mínima 2 metres per sobre de la
superfície de l’aigua per a competicions de 3 metres i per a les competicions de 10 metres es podran utilitzar les
alçades de cadires per a salts de 3 metres però és recomanable utilitzar alçades superiors.
i.

Equip electrònic per a la competició.

1.
Per a competicions internacionals o campionats de nacionals i/o estatals haurà d’haver un equip de
classificació automàtic i semiautomàtic que reculli les puntuacions de cada saltador i determini la seva classificació
segons normativa FINA.
2.

Preferiblement l’equip electrònic haurà de:
a. Registrar les puntuacions dels jutges en punts enters i mig punts.
b. Mostrar tota la informació registrada i calculada per a cada saltador abans i després de cada salt.
c. Mostrar les puntuacions de tots els saltadors abans i després de cada salt.
d. Mostrar la classificació i puntuació de tots els saltadors després de cada ronda de salts.
e. L’equip electrònic haurà de subministrar a cada jutge un dispositiu electrònic que els permeti introduir
la nota i veure-la en pantalla. Després que el Jutge àrbitre hagi acceptat les notes dels jutges, totes es
mostraran en cada dispositiu electrònic dels jutges.
f.

Subministrar, a la conclusió de cada competició o sèrie de salts, un anàlisi dels jutges.

g. L’àrbitre ha de disposar d’un monitor en el qual pugui veure les puntuacions dels jutges abans de que
les mateixes es mostrin en pantalla.
h. Ha de ser possible imprimir la següent informació:
•
•
•
•
•
j.

El sorteig de l’ordre de sortida.
L’ordre de sortida definitiu de cada sessió o competició.
La classificació al final de cada ronda.
La classificació al final de cada competició.
Puntuació dels jutges i resultats de cada saltador al final de cada sessió o competició.

Posició del jurat.

Per a salts individuals.
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L’àrbitre col·locarà els jutges en línia, un al costat de l’altre, en cada costat del trampolí o plataforma.

2.
Quan hi hagi 5 o 7 jutges en línia, 4 o 3 jutges, respectivament, es situaran en el costat més proper a la
competició.
NOTA: L’àrbitre pot decidir situar a 4/ 3 jutges més allunyats de la competició depenent de la situació a la piscina.
3.

Cap jutge podrà situar-se darrera de la vora davantera del trampolí o plataforma.

4.
La numeració de les cadires dels jutges es farà segons el sentit de les agulles del rellotge, de cara al trampolí
o a la plataforma.
5.
Per a ajudar als jutges en les competicions de trampolí de 3 metres i plataforma de 10 metres, les cadires
dels jutges es situaran tan enrere com sigui possible de la vora de la piscina.
Per a salts sincronitzats.
1.

L’àrbitre col·locarà a 3/ 2 jutges d’execució a cada costat del trampolí o plataforma.

2.
La numeració de les cadires dels jutges es farà segons el sentit de les agulles del rellotge, de cara al trampolí
o a la plataforma, és a dir, E1, E2, E3 (o E1 i E2), en el costat esquerre i E4, E5, E6 (o E3 i E4) al costat dret.
3.
Entre mig dels jutges d’execució, a cada costat de la piscina, es situaran els jutges de sincronització. Tres
jutges de sincronització es col·locaran al costat més proper al trampolí o plataforma de competició, i els altres dos
al costat oposat.
4.
La numeració de les cadires dels jutges de sincronització començarà al costa esquerre de la piscina amb la
numeració més baixa S1, i la més alta S5, al costa dret.
5.
En les competicions de salts sincronitzats, els jutges de sincronització més propers a la vora de la piscina han
d’estar a una alçada no inferior als 2 metres per sobre del nivell de l’aigua. Les subsegüents alçades per a la resta
de jutges de sincronització, han d’incrementar-se almenys en 0,50 metres per cadira.
6.

No haurà d’haver moviments o interferències enfront de les cadires dels jutges.

7.

Les recomanacions anteriors en els diagrames annexes.

ARTICLE 32. L’aigua.
1.
L’aigua utilitzable en un vas de piscina per a la pràctica del Waterpolo complirà amb els mateixos requisits
que s’indiquen en l’apartat corresponent de les normes de Natació. (Article 13).
2.

La temperatura de l’aigua per a competicions i entrenaments ha d’estar entre 26ºC±1ºC.

3.
Per assolir que els saltadors tinguin una bona percepció visual de la superfície de l’aigua, haurà d’existir un
dispositiu d’agitació superficial de l’aigua. També podran utilitzar-se matalassos d’aire de seguretat durant
l’aprenentatge i entrenament, consistents en la formació de bombolles d’aire des del fons generades mitjançant
un compressor d’aire i distribuïdes mitjançant canonades i difusors d’aire en el fons del vas sota les zones de
caiguda. Han de disposar d’un sistema de control per a activar-lo abans del salt i aturar-lo després del mateix.
4.
Tindran com a mínim unes dimensions de 4,80 metres de longitud per 0,50 metres d’amplada i estaran
recoberts per una superfície antilliscant homologada.
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ARTICLE 33. L’Aire.

1.
L’aire ambient de tota la piscina coberta que inclogui un vas de piscina per a la pràctica dels Salts, complirà
amb els mateixos requisits que s’indiquen en l’apartat corresponent de les normes de Natació. (Article 14).

ARTICLE 34. Il·luminació.
1.
La il·luminació artificial de la piscina complirà amb els mateixos requisits que s’indiquen en l’apartat
corresponent de les normes de Natació. (Article 15), amb els següents nivells mínims d’il·luminació:
Nivells mínim de il·luminació (interior i exterior):

Nivell de competició
Competicions internacionals (1)
Competicions estatals, nacionals i
entrenament alt nivell
Competicions locals, entrenament i ús
escolar i recreatiu

Luminància horitzontal
Uniformitat
Emed (lux)
Emin/Emed
1500
0,7
600

0,7

300

0,5
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Dimensions per a instal·lacions de Salts, SAL-2A
Diagrama de secció longitudinal.

Font Normes NIDE 2005.
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Dimensions per a instal·lacions de Salts, SAL-2B
Diagrama de secció frontal.

Font Normes NIDE 2005.
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Possible distribució de Plataformes i trampolins en Fossar de Salts, SAL-3a
Diagrama de secció frontal.

Font Normes NIDE 2005.
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Possible distribució de Plataformes i trampolins en Fossar de Salts, SAL-3b
Diagrama de secció longitudinal.

Font Normes NIDE 2005.
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Possible distribució de Plataformes i trampolins en Fossar de Salts, SAL-4a
Diagrama de secció frontal.

Font Normes NIDE 2005.
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Possible distribució de Plataformes i trampolins en Fossar de Salts, SAL-4b
Diagrama de secció longitudinal.

Font Normes NIDE 2005.
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Fossar de Salts 1 – FS1 (21 x 15) SAL 5.

Font Normes NIDE 2005.
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Fossar de Salts 2 – FS2 (25 x 15) SAL 6.

Font Normes NIDE 2005.
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Fossar de Salts 3 – FS3 (25 x 21) SAL 7.

Font Normes NIDE 2005.

