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RESUM  

El present projecte té com a objecte definir les instal�lacions necessàries per al 
funcionament del Centre d’Atenció Primària de la població d’Amer i exposar les 
condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les 
solucions adoptades. 

Aquest projecte conté el disseny de les instal�lacions d’electricitat, d’enllumenat, 
subministrament d’aigua, producció d’aigua calenta sanitària mitjançant energia 
solar, climatització i ventilació, evacuació d’aigües residuals i pluvials, protecció 
contra incendis, senyals febles i la gestió dels residus generats al centre mèdic. 

També s’inclou els càlculs justificatius, plànols, esquemes, plec de condicions 
tècniques i una valoració econòmica de l’execució de les instal�lacions.  

RESUMEN 

El presente proyecto tiene por objeto definir las instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del Centro de Atención Primaria de la Población de Amer y 
exponer las condiciones técnicas y económicas efectuando los cálculos que 
justifican las soluciones adoptadas. 

Este proyecto contiene el diseño de las instalaciones de electricidad, de 
alumbrado, suministro de agua, producción de agua caliente sanitaria mediante 
energía solar, climatización y ventilación, evacuación de aguas residuales y 
pluviales, protección contra incendios, señales débiles y la gestión de los 
residuos generados en el centro médico.  

También se incluye los cálculos justificativos, planos, esquemas, pliego de 
condiciones técnicas y una valoración económica de la ejecución de las 
instalaciones. 

ABSTRACT 

The current project aims to define the necessary installations for the operation of 
the Primary Care Centre of Amer and expose the technical and economic 
conditions making the calculations that justify the solutions.  

This project includes the design of the following installations: electricity, lighting, 
water supply hot water production using solar energy, air conditioning and 
ventilation, wastewater and storm water, fire protection, systems and 
management of waste generated at the medical centre. 
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Supporting calculations, drawings, diagrams, technical specifications and an 
economic assessment of execution of the installations are also included.  
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte 

L’objectiu principal del projecte és definir totes aquelles instal�lacions que 
garanteixin el bon funcionament del Centre d’Atenció Primària d’Amer i satisfacin 
les seves necessitats.  

És descriurà i realitzarà les instal�lacions d’electricitat, d’enllumenat, la 
instal�lació de climatització i ventilació, subministrament d’aigua, producció 
d’aigua calenta, evacuació d’aigües, protecció contra incendis i senyals febles.  

 

1.2. Ubicació 
El Centre d’Atenció Primària està situat al carrer de les Guilleries nº5 del municipi 
d’Amer, corresponent a la comarca de la Selva, província de Girona. Aquesta 
població gironina està situada al nord de la comarca, molt a prop de la Garrotxa i 
el Gironès.  

El centre és un edifici de nova construcció situat en una parcel�la de XXX m2 que 
limita en l’extrem sud amb el carrer de les Guilleries i als extrems nord, est i oest 
amb finques veïnes. 

 

1.3. Promotor 
El sol�licitant d’aquest projecte és el Servei Català de la Salut.  
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1.4. Abast 
 

Els punts principals del projecte seran els següents: 

 

• Disseny, dimensionat i càlcul de la instal�lació elèctrica de baixa tensió per 
a l’enllumenat i alimentació de receptors elèctrics. 

• Disseny, càlcul i elecció de les lluminàries de la instal�lació d’enllumenat 
general i d’emergència. 

• Disseny, dimensionat i càlcul de la instal�lació de distribució d’aigua 
calenta i freda.  

• Disseny, dimensionat, càlcul i elecció dels equips de la instal�lació de 
producció d’aigua calenta amb energia solar tèrmica.  

• Disseny, dimensionat i càlcul de la instal�lació de climatització. 

• Dimensionat i càlcul de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

• Anàlisi, disseny i elecció dels sistemes de detecció i protecció contra 
incendi. 

• Disseny i elecció dels diferents sistemes de senyals febles. 

• Anàlisi i pla de gestió dels residus generats al centre. 

 

 

1.5. Característiques de l’edifici 
 

1.5.1. Descripció de l’edifici 

L’edifici està destinat a tenir un únic ús com a centre d’atenció primària. La seva 
funció és el desenvolupament de l’atenció primària de salut, des de la vessant 
mèdica però també incloent la part administrativa. 

 

El centre d’atenció primària d’Amer estarà format per diverses àrees d’acord amb 
les seves funcions. L’objectiu i el funcionament d’aquestes zones són: 

 

• Àrea d’entrada 

L’àrea d’entrada ha d’assumir la recepció i acollida de l’usuari al centre, estarà 
formada pel vestíbul i la recepció. A la recepció es dóna a l’usuari la informació 
general, es realitza i es comprova la concertació de visites i se’l remet cap a 
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l’àrea corresponent. La recepció s’encarregarà de les comunicacions telefòniques 
pel que fa a informació, avisos domiciliaris i atenció al pacient. 

 

• Àrea administrativa 

L’àrea administrativa dóna suport a les activitats del CAP. L’àrea administrativa 
la conforma l’arxiu i l’armari del rack de comunicacions.  

 

• Àrea de medicina general – pediatria 

A les àrees assistencials de medicina general i pediatria es desenvolupen les 
activitats pròpies de la medicina general i de pediatria per part dels metges 
generalistes, pediatres i personal d’infermeria. Després de sol�licitar o confirma la 
visita a la recepció i esperar davant les consultes el pacient és rebut pel 
metge/ssa o l’infermer/a.  

 

• Àrea d’atenció continuada 

- Atenció d’urgències: 

El CAP tindrà un servei d’urgències amb un horari de 8h-20h aproximadament, 
des de la recepció s’indicarà la sala de consulta o de tractament on ha d’anar el 
pacient.  

- Extraccions i presa de mostres:  

També es duran a terme extraccions sanguínies i presa de mostres durant les 
dues primeres hores del mati en una de les sales de consulta.  

- Cures i tractaments d’infermeria 

Les cures i tractaments d’infermeria es duran a terme a la sala de tractaments. 
Adjacent a aquesta sala hi haurà una dependència destinada a espai brut on 
s’emmagatzemaran temporalment els residus i material clínic brut.  

 

• Àrea del personal sanitari 

L’àrea del personal sanitari és el lloc de descans i l’espai de suport dels 
treballadors del centre. Els vestidors, el bany i la sala d’estar formaran aquesta 
àrea. 

 

• Àrea d’educació sanitària  

A l’àrea d’educació sanitària es porten a terme activitats d’atenció a grup de 
població de manera col�lectiva. Aquesta aula ha de ser un espai polivalent on es 
puguin dur a terme activitats pròpies de l’educació sanitària (atenció infantil, 
planificació familiar, xerrades informatives) i suport a activitats assistencials 
(teràpia de grups).  
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• Àrea d’emmagatzematge 

Aquesta àrea s’encarrega de l’emmagatzematge del material clínic i del material 
general que s’utilitza al centre. També constarà d’àrees d’emmagatzematge 
temporal dels residus. 

 

• Àrea d’instal�lacions 

En aquesta àrea que només serà accessible per al personal de manteniment 
estaran ubicades les instal�lacions del centre (quadres elèctrics, màquines de 
climatització). 

1.5.2. Superfícies 

A continuació es mostren les superfícies del centre: 

Taula 1.1. Superfícies del CAP. 

ÀREA SUPERFÍCIE 

ÀREA ENTRADA-ADMINISTRATIVA 

Vestíbul 20,2 m2 

Recepció 26,22 m2 

Arxiu 8,1 m2 

Bany Femení 4,15 m2 

Bany Masculí 4,15 m2 

ÀREA ASSISTENCIAL 

Sala consulta 17,17 m2 

Sala consulta 17,17 m2 

Sala consulta 17,17 m2 

Sala consulta 17,17 m2 

Sala tractaments 22,22 m2 

Zona bruta 6,02 m2 

Sala espera 68,65 m2 

Sala polivalent 16,35 m2 

ÀREA DE PERSONAL 

Sala estar personal 8,91 m2 
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Vestuari amb lavabo 6,47 m2 

ÀREA D’EMMAGATZEMATGE  

Local neteja 2,85 m2 

Local Residus 2,56 m2 

Magatzem general 9,58 m2 

ÀREA D’INSTAL�LACIONS 

Sala tècnica  14,67 m2 

TOTAL superfície útil 281,48 m2 

TOTAL superfície construïda 351,27 m2 

TOTAL superfície urbanitzada 703 m2 

 

1.5.3. Personal del centre 

L’Equip d’Atenció Primària estarà format per professionals sanitaris i no sanitaris. 

 

Personal sanitari: 

• Personal mèdic: 

- Metges generals d’atenció primària 

- Pediatres 

 

• Personal auxiliar sanitari: 

- Ajudants tècnics diplomats en infermeria 

- Auxiliars de clínica 

- Assistents socials 

 

Personal no sanitari: 

El personal que desenvolupa tasques d’administració, recepció d’avisos, 
manteniment d’instal�lacions, informació al públic i totes aquelles altres tasques 
que es considerin necessàries per a l’adequat funcionament del centre. 

Les funcions de l’equip d’atenció mèdica serà l’atenció sanitària individual i 
col�lectiva en règim d’ambulatori, domiciliari i d’urgència. A més es realitzaran 
programes de promoció de la salut i l’educació sanitària de la població i 
programes de docència i formació dels professionals d’atenció primària.  
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CAPÍTOL 2: 

INSTAL�LACIÓ 

ELÈCTRICA 

 

La instal�lació elèctrica és realitzarà d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques complementàries.  

La instal�lació comprendrà el subministrament d’energia elèctrica a baixa tensió 
pels aparells d’il�luminació, preses de corrent i serveis de l’edifici. 

 

El centre d’atenció primària d’acord amb la ITC-BT-28 tindrà la classificació de 
local de pública concurrència a l’estar previst una ocupació superior a les 50 
persones.  

 

2.1. Escomesa 
 

La companyia subministradora disposa d’un centre de transformació que es pot 
utilitzar pel centre mèdic que es troba a 120 metres del solar. 

 

L’escomesa serà realitzada per la companyia subministradora en baixa tensió, 
400/230V, des del centre de transformació proper. L’escomesa serà de tipus 
subterrània, estarà dimensionada per una potència de 45 kW i es tindrà en 
compte les separacions mínimes amb els creuaments i paral�lelismes amb les 
canalitzacions d’altres conductors elèctrics i d’altres instal�lacions com indica la 
ITC-BT-07. 
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2.2. Caixa general de protecció i mesura 
 

La instal�lació d’enllaç és simplificarà degut a que només hi ha un usuari. 
S’ubicarà en un mateix lloc la caixa general de protecció i l’equip de mesura. Per 
tant el fusible de seguritat coincidirà amb el fusible de la CGP i no serà 
necessària la línia general d’alimentació.  

 

La caixa de protecció i mesura s’instal�larà en un nínxol situat a la façana 
exterior del centre, el qual es tancarà amb una porta metàl�lica amb un grau de 
protecció IK 10. 

 

La caixa de protecció i mesura serà del tipus CPM2-D4 format per un comptador 
multifunció trifàsic de doble tarifa de 63 A, un interruptor horari, quatre bornes 
tallacircuits per a fusibles de 100A i bornes de connexió.  

 

El conjunt d’elements quedaran ubicats a l’interior d’embolcalls de doble 
aïllament d’acord amb la norma UNE-EN 60439, completament protegits contra 
manipulacions i disposats de forma que puguin ser llegides les indicacions amb 
facilitat.  

 

El recinte on s’instal�larà l’equip de protecció i mesura tindrà unes dimensions 
determinades per la superfície que ocupa les unitats de la caixa de protecció i 
mesura. Hi haurà una separació mínima entre les parets laterals i el sostre 
respecte dels envoltants  de com a mínim 0,2m, respecte al terra de 0,5m i una 
profunditat mínima de 0,4m. Els aparells de lectura estaran a 1,70 metres per 
damunt del terra.  

 

2.3. Derivació individual 
 

La derivació individual s’encarregarà d’enllaçar el conjunt de protecció i mesura 

amb el quadre general de baixa tensió.  

 

La derivació individual tindrà una longitud total de 8,6 m formada per conductors 

unipolars de coure tipus RZ1-K(AS) de tensió assignada 0,6/1 kV segons UNE 

211002 disposats sobre safata. 
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La safata disposarà de tapa i tant sols es podrà obrir mitjançant la ajuda d’un 

útil, tindrà dimensions suficients en cas d’ampliació d’un 100% dels conductors 

inicialment instal�lats d’acord amb la ITC-BT  

 

La caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5 % al ser un únic usuari i no 

existir línia general d’alimentació.  

 

2.4. Quadre general de baixa tensió 
 

El quadre general de comandament i protecció s’ubicarà a la sala tècnica del 
centre, on no podrà tenir accés el públic. Immediatament abans del quadre 
general de baixa tensió es col�locarà una caixa per l’interruptor de control de 
potència (ICP) adequat a la potència contractada.  

 

En el quadre general s’ubicarà un interruptor general automàtic regulat 
tèrmicament a 63 A. Des del quadre general s’alimentarà el quadre de la 
instal�lació de servei bàsic. 

 

2.5. Quadre de servei bàsic 
 

Aquest quadre estarà alimentat des del quadre general de baixa tensió. En cas 
de que la tensió de subministrament disminueixi per sota del 70% del seu valor 
nominal entrarà en funcionament un grup electrogen que permetrà el correcte 
desenvolupament de les activitats del centre d’atenció primària.  

 

En aquest quadre es disposaran les proteccions i es donarà subministrament 
elèctric per als imprescindibles del centre: enllumenat, preses de corrent per a 
les consultes, frigorífics, el SAI i les centrals d’incendi, protecció i megafonia. 

 

D’acord amb la ITC-BT-28, al ser un edifici de pública concurrència, la 
il�luminació de sala d’espera es durà a terme en tres circuits independents per tal 
que una fallada en algun d’aquests circuits no afecti a més d’una tercera part de 
les làmpades. 
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2.6. Quadre de SAI 
 

S’utilitzarà un sistema d’alimentació interromput per a donar servei aquells 
circuits que on es requereixi una alimentació sense tall.  

Aquests circuits que necessiten una alimentació ininterrompuda s’agruparan en 
aquest quadre. Els circuits amb alimentació sense tall seran el rack 
d’instal�lacions, les preses de corrent dels equips d’informàtica i l’enllumenat de 
la sala de tractaments.  

L’enllumenat d’aquesta sala tindrà categoria d’enllumenat de reemplaçament 
segons la ITC-BT-28 i es garantirà el subministrament elèctric durant 2 hores 
mínim.  

 

2.7. Proteccions 
 

La instal�lació disposarà dels elements de protecció necessaris contra 
sobreintensitats, sobretensions contactes directes i indirectes. 

Els mecanismes de protecció i control es connectaran en el seu origen a un 
embarrat, el qual disposarà d’una barra per a la connexió dels conductors de 
protecció de cada circuit. Aquesta barra és connectarà al conductor de connexió 
a terra, com també l’envoltant de l’armari. Els mecanismes de protecció estaran 
muntats sobre carrils i podran ser accionats a traves de les obertures existents. 
Tots els mecanismes portaran la corresponent etiqueta d’identificació dels 
circuits.  

 

2.7.1. Protecció contra sobreintensitats 

Els circuits es protegiran contra els efectes de les sobre intensitats que es puguin 
produir degut a sobrecàrregues en els aparells d’utilització, defectes d’aïllament, 
curtcircuits i descàrregues atmosfèriques. 

 

La protecció contra sobreintensitats es realitzarà mitjançant interruptors 
automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar. El límit de corrent admissible dels 
conductors quedarà garantit en tot cas per l’interruptor que tindrà una intensitat 
nominal igual o inferior a aquest límit d’acord amb els criteris següents: 

 

ZNB III <<   (2.1) 

IB Intensitat del circuit 

IN Intensitat nominal del dispositiu de protecció 
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IZ Intensitat màxima admissible del cable 

 

La protecció contra curtcircuits quedarà garantida per la capacitat de tall de 
l’interruptor que serà superior a la màxima corrent de curtcircuit previsible en el 
punt de connexió. 

 

2.7.2. Protecció contra sobretensions 

El quadre principal de la instal�lació disposarà d’un dispositiu contra 
sobretensions permanents que actuarà desconnectant l’interruptor general 
automàtic (IGA) d’aquest quadre.  

Aquest dispositiu complirà amb la normativa pròpia de la companyia 
subministradora. El dispositiu de protecció serà per a “situació controlada” 
segons la ITC-BT-23 del REBT. 

 

2.7.3. Contactes directes 

La instal�lació elèctrica s’efectuarà procurant que les parts actives dels materials 
elèctrics no siguin accessibles a les persones.  

Les parts actives hauran d’estar recobertes per aïllament, segons la ITC-BT-24. 

 

2.7.4. Contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes es realitzarà mitjançant dispositius de 
tall per corrent diferencial residual igual a 30 mA i per posada a terra de les 
masses metàl�liques.  

D’acord amb la ITC BT24, la resistència a terra total de la instal�lació haurà de 
ser: 

s

T
I

U
R ≤   (2.2) 

On: 

U és la tensió de contacte límit convencional (24 V). 

IS és la sensibilitat assignada als interruptors diferencials (0,03A). 

 

Per tant la RT serà inferior a 800 Ohms. 
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2.7.5. Corrent de curtcircuit 

Els mecanismes de protecció magnetotèrmics es dimensionaran de forma que 
tinguin la suficient capacitat de tall en cas de que es produeixi un curtcircuit a la 
línia.  

 

Per a calcular la corrent de curtcircuit màxima que es pot generar en les línies és 
seguiran les instruccions de la GUIA-BT-ANNEX 3. Com el centre de 
transformació, origen d’alimentació, és troba fora del recinte del centre s’aplicarà 
la següent fórmula. 

 

Z

U
ICC

·8,0
=   (2.3) 

 

On: 

Icc : és la intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat. 

U: Tensió d’alimentació 

Z: Impedància del conductor entre el punt considerat i l’alimentació 

 

Es pren que en cas de curtcircuit la tensió al inici de la instal�lació de l’usuari és 
0,8 vegades la tensió del subministrament degut al desconeixement de la 
impedància del transformador i de la xarxa de distribució.  

 

És considerarà per al càlcul de la corrent de curtcircuit el punt més desfavorable. 
Aquest serà al principi del curtcircuit, al magnetotèrmic del quadre elèctric. 

 

2.8. Instal�lació interior 
 

2.8.1. Conductors 

Les expressions utilitzades per al càlcul de la secció dels conductors, intensitat i 
caiguda de tensió són les següents: 

 

• Línies trifàsiques: 

ϕ·cos·3V

P
I =   (2.4) 

US

LP
e

··

·

γ
=    (2.5) 



Albert Gordun Orteu  

 - 22 - 

% caiguda tensió
U

e100·
=     (2.6) 

 

• Línies monofàsiques: 

ϕ·cosV

P
I =     (2.7) 

US

LP
e

··

··2

γ
=     (2.8) 

% caiguda tensió
U

e100·
=    (2.6) 

Essent: 

I: Intensitat del corrent (A)  

P: Potència (W) 

L: Longitud de la línia (m) 

U: Tensió del subministrament (V) 

S: Secció del cable de fase (mm2) 

γ: Conductivitat, 48 per Cu 

e: caiguda de tensió en la línia (V) 

Cosφ: Factor de potència 

 

2.8.2. Conductors actius 

Els conductors seran d’una tensió assignada de 0,6/1kV, de designació UNE RZ1, 
no propagador de flames, amb emissió de fums i opacitat reduïdes i lliure 
d’halògens, de 1000V d’aïllament nominal.  

Taula 2.1. Característiques dels conductors elèctrics. 

Conductor: Coure 

Flexibilitat: classe 5, segons UNE 21022 

Temperatura màxima en el conductor: 90ºC en servei continu, 160ºC en 
curtcircuit segons norma 21123. 

Aïllament: amb mescla especial a base de poliolefines, tipus DIX3, en 
colors negre, blau, marró, gris, groc-verd i vermell 

Coberta: Mescla especial termoplàstica, no propagadora de la flama i 
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opacitat reduïda en l’emissió de fums (no halògens), tipus Z1. 

Norma constructiva: UNE 21123-4, temperatura de servei (instal�lació 
fixa): -40ºC, +90ºC. Tensió nominal de servei: 0,6/1 kV, Assaig de tensió 
en c.a. durant 5 minuts: 3.500 V, no propagadors de l’incendi, no 
propagadors de la flama, i amb emissió de fums i opacitat reduïdes. 

 

La secció dels conductors actius es dimensionarà de forma que la caiguda 
màxima de tensió que es pugui produir entre l’origen de la instal�lació i qualsevol 
punt d’utilització sigui inferior al 3% de la tensió nominal per a enllumenat i del 
5% per a la resta d’usos.  

 

2.8.3. Conductors de protecció 

Els conductors de protecció uniran les masses metàl�liques al conductor de terra, 
amb la finalitat d’assegurar la protecció contra contactes indirectes. 

 

Els conductors de protecció tindran les mateixes característiques i metall que els 
conductors de fase i tindran una secció mínima igual a la fixada en la següent 
taula. La secció del conductor de protecció serà en funció de la secció del 
conductor de fase.  

Taula 2.2. Seccions dels conductors de protecció. 

Secció dels conductors de fase o 
polars de la instal�lació (mm2) 

Seccions mínimes dels 
conductors de protecció (mm2) 

S ≤ 16 S 

16 < S ≤ 35 16 

S > 35 S/2 

 

La secció del conductor de protecció en tot cas serà de 2,5 mm2 mínim si els 
conductors de protecció no formen part de la canalització d’alimentació i té una 
protecció mecànica o de 4 mm2 com a mínim si no disposa de protecció 
mecànica. 

 

2.8.4. Canalitzacions 

Per a la distribució general de les línies s’utilitzaran safates metàl�liques de secció 
adequada al cablejat a distribuir i amb espais de reserva per a possibles 
ampliacions o modificacions dels circuits de la instal�lació. Per a la distribució de 
les línies a punts concrets es realitzarà sota tub.  
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S’hauran de respectar els sectors d’incendi de forma que no disminueixi el RF de 
l’element travessat. 

 

2.8.5. Safata d’alimentació 

Aquesta safata sortirà de la caixa de protecció i mesura fins el quadre general de 
distribució. La safata, on s’ubicarà la derivació individual, serà cega i amb tapa 
d’acord amb la ITC-BT-15. 

 

2.8.6. Safata de distribució 

Aquesta safata serà metàl�lica i perforada. Sortirà dels quadres elèctrics de la 
sala d’instal�lacions i es durà a terme una distribució principal per l’edifici amb 
safata de 200 x 60 o 150 x 60 en funció del nombre de circuits conduits.  

 

2.8.7. Conduccions sota tub 

Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució 
fins l’alimentació de cada punt de consum específic. S’instal�larà tub de PVC 
corrugat de doble capa en les instal�lacions per encastar a les parets. En les 
instal�lacions vistes s’utilitzarà tub de PVC rígid en interiors i tub metàl�lic roscat 
en exteriors.  

Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el nombre de conductors que 
passin i les seccions que tinguin, basant-se en les taules de la ITC-BT-21. 

Totes les derivacions i connexions es realitzaran amb caixes de derivació.  

 

2.9. Grup electrogen  
 

A més del subministrament elèctric general per part de la empresa distribuïdora, 
el centre haurà de disposar d’una alimentació complementari d’acord la ITC-BT-
28 d’instal�lacions en locals de pública concurrència.  

La font d’alimentació escollida és la formada per un grup electrogen. Aquest grup 
alimentarà als serveis indispensables del centre el agrupats al quadre de servei 
bàsics.  

 

El grup electrogen s’instal�larà a la sala d’instal�lacions del centre, serà de 
l’empresa Electra Molins model Brisa EMZ-40. 

 

L’equip tindrà una potència de servei d’emergència (aplicable per a grups 
electrògens que funcionin quan falla la xarxa elèctrica) de 40 kVA i 32 kW.  
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El grup electrogen s’ha escollit de forma que càrrega de potència activa 
(24,26kW) representa menys del 80% de la potència d’emergència del grup. 
D’aquesta forma s’aconsegueix garantir una llarga vida del motor dièsel i per tant 
del grup. 

 

2.9.1. Característiques de l’equip 

A continuació es mostren els diferents sistemes que formen el grup i les seves 
característiques: 

- Motor dièsel “Deutz” tipus BF4L 2011, de 38,2 kW a 1500 rpm 

- Alternador trifàsic “Leroy Somer” de 40 kVA, tensió 400/230 V, freqüència 
50 Hz. 

- Quadre automàtic de control del grup electrogen AUT-MP12E, encarregat 
de detectar la fallada de la xarxa i controlar la commutació. 

- Interruptor automàtic magnetotèrmic de protecció a la sortida de 
l’alternador. 

- Bateria de 12 V. 

- Resistència elèctrica calefactora que permet l’arrencada del motor en 
ambients freds. 

- Coberta metàl�lica insonoritzada. 

- Depòsit de combustible aeri de 230 litres.  

 

Taula 2.3. Placa de característiques del grup electrogen. 

Potència màxima en servei 
d’emergència per fallada en la xarxa 

40 kVA 32 kW 

Potència en servei principal 36 kVA 28,8 kW 

Intensitat d’emergència per fallada de 
xarxa 

58 A 

Tensió trifàsica  400 V 

Freqüència 50 Hz 

Llargada 1.800 mm 

Amplada 820 mm 

Altura 1.790 mm 

Pes sense combustible 910 kg 

Capacitat dipòsit combustible 230 l 
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Nivell sonor mig a 10 m 61 dBA 

Nivell sonor mig a 1 m 74 dBA 

Potència acústica Lwa 89 dBA 

 

2.9.2. Sistemes de commutació 

El sistema de commutació entre la xarxa elèctrica i el grup electrogen es durà a 
terme mitjançant un commutador de potència xarxa-grup tipus QC-60 d’Electra 
Molins. Aquest sistema de commutació estarà format per dos contactors 
tetrapolars de 60 A amb enclavament mecànic i elèctric, interruptors automàtics i 
diferencial de protecció de les línies i un selector de control.  

El commutador estarà connectat amb el quadre de control AUT-MP12E. 

 

2.10. Sistema d’alimentació ininterromput 
 

S’utilitzarà un sistema d’alimentació ininterromput (SAI) per a garantir el 
subministrament elèctric al rack d’instal�lacions i al les preses de corrent dels 
equips informàtics per a evitar pèrdues d’informació o danys a aquests equips. 
També el SAI alimentarà les lluminàries de la sala de cures amb classificació 
d’enllumenat de reemplaçament per la ITC-BT-28. Aquestes línies que seran 
alimentades pel SAI s’agruparan en un quadre. 

 

A més de garantir el subministrament continu el SAI protegirà els circuits contra  
pertorbacions de la xarxa elèctrica com pujades i baixades de tensió, 
sobretensions espontànies o pics. El SAI disposarà d’una autonomia suficient per 
a garantir l’alimentació als diferents equips fins que el grup electrogen entri en 
funcionament. 

 

L’equip escollit serà un SAI on-line trifàsic de 10 kVA marca New-Sai model PW 
9355 amb les característiques següents: 

Taula 2.4. Característiques del SAI 

Potència 10 kVA 9 kW 

Dimensions 817 x 305 x 202 

Pes 155 kg 

Temps d’autonomia 14 min 
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Tensió entrada 230/400 V 

Freqüència funcionament 50/60 Hz 

Tensió sortida 230V 

  

2.11. Presa de terra 
 

La presa de terra és la unió directa d’una part del circuit elèctric amb un 
elèctrode enterrat al terra. Complirà amb la ITC-BT-18 i limitarà la tensió que 
pugui presentar les masses metàl�liques 

 

Al considerar-se un emplaçament no conductor, la tensió de contacte màxima 
permesa serà de 50 V.  

 

Tenint en compte que s’utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat 0,03 A, la 
resistència de la presa de terra haurà de tenir un valor mínim de 1667 Ω segons 
la fórmula següent: 

PaT

C R
I

U
>    Ω>1667

03,0

50
  (2.9) 

Per seguretat aquest valor serà inferior a 20 Ω en cas d’inutilització dels 
interruptors diferencials. 

 

Com elèctrodes de la xarxa de terra s’utilitzarà 4 piques d’acer recobertes de 
coure de 2 metres de llargada i 14,6 mm de diàmetre. Es formarà un anell de 
conductor de 92,5 m de coure despullat de 35 mm2 que unirà les piques 
mitjançant pletines de coure.  

 

La resistència de la xarxa de terres es calcula mitjançant la suma en paral�lel de 
les resistències de les piques i el conductor. 

CPT RRR

111
+=   (2.10) 

p

p
Ln

R
⋅

=
ρ

    (2.11) 

c

c
L

R
ρ⋅

=
2

    (2.12) 

On 

RT: Resistència de la xarxa de terres 

RP: Resistència de les piques 
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RC: Resistència del conductor 

ρ: resistivitat del terreny  

n: nombre de piques 

LP: Longitud piques 

Lc: Longitud conductor 

 

La presa de terra tindrà valor de 9,2 Ω. 

 

Les parts metàl�liques amb possibilitat d’accés per les persones es connectaran al 
circuit de protecció de terra.  
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CAPÍTOL 3: 

IL�LUMINACIÓ 

La instal�lació d’enllumenat és projectarà d’acord amb els Documents Bàsics HE-
3 i SUA-4 del Codi Tècnic de l’Edificació i les Instruccions Tècniques 
Complementàries 28 i 44 del Reglament Elèctric de Baixa Tensió. 

 

Els criteris de disseny de la instal�lació d’il�luminació interior seran els següents: 

• Aconseguir els nivells d’il�luminància mantinguda adequats per a cada 
zona amb el mínim consum de potència possible.  

• Màxim rendiment i eficiència energètica. 

• Utilització de llum natural sempre que sigui possible. 

 

3.1. Nivells lumínics 
La instal�lació es dissenyarà d’acord amb els següents paràmetres: 

• La il�luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) estableix el valor mig 
per sota el qual no ha de baixar la lluminositat en l’àrea especificada.  

• L’índex de d’enlluernament unificat (URG) determina la probabilitat de que 
les lluminàries produeixin enlluernament directe . Com més alt és el valor 
major és la probabilitat de que es produeixi enlluernament. 

• L’índex de rendiment de color (Ra) és la forma en que la llum de la 
làmpada reprodueix el color dels objectes il�luminats. Un índex de 
rendiment de color menor a 80 no s’instal�larà en interiors on estiguin 
persones treballant o durant llargs períodes. 
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Taula 3.1. Nivells mínims d’il�luminància i rendiment de colors i límit 

d’índex d’enlluernament. 

Tipus d’interior, tasca i activitat Em (lux) URGL Ra 

Sales d’espera 200 22 80 

Passadissos 200 22 80 

Sales de personal 300 19 80 

Sales d’examen general 500 19 90 

Infermeria 500 19 80 

Mostrador de recepció 300 22 80 

Vestidors, cambres de bany i serveis 200 25 80 

Magatzems  100 25 60 

Sales de material, sales de 
mecanismes 

100 25 60 

Arxius 300 10 80 

 

3.2. Eficiència energètica 
 

L’eficiència energètica de la instal�lació d’enllumenat de cada zona es 
determinarà a partir del valor mitja d’eficiència energètica VEEI a partir de la 
formula següent: 

mES

P
VEII

·

100·
=   (3.1) 

On: 

P = la potència de la làmpada en W 

S = superfície il�luminada en m2 

Em = il�luminància mantinguda en lux 

 

Els valors d’eficiència energètica per a cada dependència estaran determinats en 
funció del criteri de disseny lumínic. En el  consultori mèdic el confort, la 
seguritat i la eficiència energètica prevaldrà davant del disseny lumínic. Per tant 
correspondrà el local al grup de zones de no representació segons el DB HE-3 i 
els valors límit seran els següents: 
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Taula 3.2. Valors límit d’eficiència energètica de la instal�lació. 

Grup  Zona d’activitat diferenciada VEEI límit 

Administratiu general 3,5 

Sales de diagnòstic 3,5 

Zones comunes 4,5 

Magatzems i arxius 5 

1. Zones de no 
representació 

Sales tècniques 5 

 

3.3. Sistemes d’il�luminació 
 

El factor d’uniformitat del consultori serà del 40% com a mínim. 

L’enllumenat serà del tipus fluorescent i portarà reactàncies electròniques per tal 
d’obtenir major estalvi energètic. 

 

L’alimentació és monofàsica, distribuïda per zones equivalents a les escenes. La 
distribució de les lluminàries s’assenyala als plànols corresponents.  

 

3.3.1. Il�luminació sales de consulta 

La il�luminació de les sales de consulta s’aconseguirà amb 6 lluminàries 
fluorescents encastades al fals sostre de 4 x 18 W. Amb un focus d’exploració, 
que es situarà al costat de la llitera, obtindrem el requeriment puntual de 1000 
lux.  

3.3.2. Il�luminació sala de tractament 

Per a la sala de tractament s’utilitzaran lluminàries fluorescents encastades de 4 
x 18 W. S’utilitzarà lluminàries amb un elevat grau d’estanqueïtat per a sales 
netes. De la mateixa forma que en les sales de consulta, s’emprarà un focus per 
arribar als 1000 lux en casos puntuals.  
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3.3.3. Il�luminació sala d’espera 

Es realitzarà amb lluminàries fluorescents encastades de 2 x 28 W i downlights 
de superfície d’1 x 26 W. La regulació dels downlights es produirà en funció de la 
llum natural que arriba a la sala. 

3.3.4. Il�luminació vestíbul i recepció 

La il�luminació del vestíbul estarà formada per downlights de 2 x 26 W encastats 
i la zona de recepció amb lluminàries fluorescents de 4 x 14 W.  

3.3.5. Il�luminació sala de reunions 

Es realitzarà amb lluminàries fluorescents encastades al fals sostre del local de 2 
x 24 W.  

3.3.6. Il�luminació sala d’estar 

La sala d’estar del personal del centre d’atenció mèdic s’il�luminarà amb 
lluminàries fluorescents de 2 x 28 W i downlights de superfície de 1 x 26 W. Els 
downlights estaran regulats en funció de la il�luminació de la llum natural que 
disposa la sala.  

3.3.7. Il�luminació sanitaris 

La il�luminació dels sanitaris públics del centre i el vestidor amb lavabo del 
personal del centre es durà a terme amb downlights encastats de 2 x 18 W.  

3.3.8. Il�luminació sala bruta 

S’utilitzarà una lluminària encastada de fluorescents de 4 x 14 W. Per a facilitar 
la neteja i estanquitat de la sala aquesta lluminària tindrà un elevat IP.  

3.3.9. Il�luminació sala tècnica, magatzem i arxiu 

S’instal�laran lluminàries fluorescents d’1 x 58 W en aquestes sales. 

3.3.10. Il�luminació sala neteja i sala de residus 

S’utilitzarà lluminàries fluorescents d’1 x 36 W adossades al sostre. 
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3.4. Sistema de control i regulació 
 

Cada zona disposarà d’un sistema d’encesa i apagada manual quan no tingui un 
sistema de control.  

Els lavabos al ser zones d’ús esporàdic hi haurà un control d’encesa i apagat 
mitjançant detectors de presència. 

 

El consultori disposarà d’un sistema d’aprofitament de la llum natural que reguli 
el nivell d’il�luminació en funció de la llum natural de la primera línia de 
llumeneres situada a una distància inferior als 3 metres de la finestra. 

 

S’instal�laran sensors de llum al sostre de la sala d’espera, que es l’única 
estància del consultori mèdic que compleix les condicions del DB HE-3 al no tenir 
obstacles a la llum natural. 

 

3.5. Enllumenat d’emergència 
 

El centre mèdic disposarà d’un enllumenat d’emergència d’acord amb la ITC-BT-
28 i el DB SUA-4 al estar classificat com a local de pública concurrència. 

L’enllumenat d’emergència en cas d’una fallada de l’enllumenat normal, 
subministrarà la il�luminació necessària per l’evacuació de les persones de 
l’edifici. 

 

L’enllumenat d’emergència estarà format per l’enllumenat de seguretat i 
l’enllumenat de reemplaçament.  

 

3.5.1. Enllumenat de seguretat 

L’enllumenat de seguretat permetrà l’evacuació de les persones en un entorn 
segur. Entrarà en funcionament quan la tensió de l’enllumenat normal sigui 
inferior al 70% del valor nominal. S’inclouran dintre l’enllumenat de seguretat les 
següents parts: 

• Enllumenat d’evacuació: Proporcionarà una il�luminació mínima d’1lux a 
nivell del terra en les rutes d’evacuació del consultori mèdic. 

• Enllumenat ambient o antipànic: Proporcionarà una il�luminació ambient 
mínima de 0,5 lux per a que els ocupants puguin accedir a les rutes 
d’evacuació 
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• Enllumenat de zones d’alt risc: Garanteix la seguretat de les persones que 
realitzin activitats potencialment perilloses. No serà necessari aquest tipus 
d’enllumenat al centre mèdic. 

 

3.5.2. Enllumenat de reemplaçament 

L’enllumenat de reemplaçament és la part de l’enllumenat d’emergència 
encarregat de permetre la continuïtat de les activitats normals. El centre 
requerirà només d’enllumenat de reemplaçament a la sala de tractament. 
Proporcionarà un nivell d’il�luminació igual al de l’enllumenat normal durant 
almenys 2 hores. 
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CAPÍTOL 4: 

SUBMINISTRAMENT 

D’AIGUA 

 

La instal�lació d’aigua es realitzarà d’acord amb el Document Bàsic de Salubritat 
HS 4 del Codi Tècnic de l’Edificació. Tindrà com objectiu proveir d’aigua calenta i 
freda les diferents dependències necessàries d’aquest servei i una xarxa de reg 
per les zones enjardinades exteriors. 

 

El subministrament d’aigua s’obtindrà de la xarxa de distribució pública de la 
població d’Amer, que és gestionada per l’empresa Prodaisa.  

 

La pressió disponible a l’emplaçament del consultori mèdic és de 380 kPa segons 
dades de la companyia subministradora.  

 

4.1. Condicions mínimes de subministrament 
 

La instal�lació haurà de garantir el subministrament als aparells i equips higiènics 
segons la taula 2.1 del DB HS4 els cabals mínims següents: 
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Taula 4.1. Cabal mínim instantani per a cada aparell. 

Tipus d’aparell 
Cabal instantani mínim 
d’aigua freda (dm3/s) 

Cabal instantani mínim 
d’ACS (dm3/s) 

Lavabo 0,1 0,065 

Vàter  0,1 - 

Urinari 0,15 - 

Aigüera 0,1 0,065 

Abocador  0,2 - 

 

A la següent taula es defineixen les necessitats d’aigua freda i calenta de cada 
dependència del centre sanitari: 

 

Taula 4.2. Punts de consum d’aigua freda i calenta. 

 Aigüera Lavabo Vàter Abocador Varis 

Sala de consulta F C     

Sala de tractaments F C     

Zona bruta F C     

Sala d’estar F C     

Vestuari  F C F   

Lavabo adaptat  F F   

Local instal�lacions     F 

Local de residus     F 

Local de neteja    F F 

F: Circuit d’aigua freda  

C: Circuit d’aigua calenta sanitària 

 

En els punts de consum la pressió mínima haurà de ser de: 

• 100 kPa per a aixetes comunes. 

• 150 kPa per a fluxors i calentadors. 
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La pressió no podrà ser superior als 500 kPa en cap punt de consum. 

 

La temperatura de l’ACS en els punts estarà compresa entre 50ºC i 65ºC. 

 

4.2. Esquema general de la instal�lació 
 

L’esquema general de la xarxa de fontaneria serà amb un comptador general 
únic. Estarà formada per l’escomesa, la instal�lació general que conté un armari o 
arqueta del comptador general, un tub d’alimentació, un distribuïdor principal i 
les derivacions a les diferents sales del centre. 

 

Està prevista una distribució independent per aigua freda i per aigua calenta 
sanitària amb recirculació.  

 

4.3. Aigua freda sanitària 
 

4.3.1. Instal�lació general 

Es realitzarà una connexió de servei d’aigua sanitària a partir d’una nova 
escomesa. L’escomesa estarà formada per una clau de presa i una clau de tall 
general en arqueta a l’exterior de la propietat. 

 

La clau de tall general s’encarregarà d’interrompre el subministrament d’aigua a 
l’edifici, estarà situada a l’interior de l’armari de comptador. 

 

A continuació de la clau de tall general anirà un filtre que retindrà els residus de 
l’aigua que puguin donar lloc a corrosions en les canalitzacions. El filtre serà de 
tipus Y, amb malla d’acer inoxidable i s’ubicarà a l’armari de comptador. 

 

4.3.2. Armari del comptador 

L’armari del comptador estarà situat en l’accés de la entrada principal, en un 
recinte armari exclusiu pels comptadors d’aigua. A més de la clau de tall general, 
del filtre i el comptador hi haurà una aixeta de proba, una vàlvula de retenció i 
una clau de sortida. 

El recinte disposarà de desguàs directe fins el col�lector de clavegueram, 
ventilació natural permanent, il�luminació i porta amb pany de companyia 
d’obertura cap l’exterior. 
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No serà necessari disposar de grups de bombeig al ser suficient la pressió de la 
companyia de distribució d’aigua.  

 

La instal�lació de fontaneria interior es realitzarà amb tub de coure, per a la 
xarxa de reg exterior a l’edifici s’utilitzarà tub de polietilè.  

 

La distribució discorrerà sempre que sigui possible per cel rasos. En les zones on 
no és disposi de cel rasos, les canonades aniran encastades a la paret excepte a 
les sales tècniques on podran ubicar-se superficialment. Les canonades 
encastades estaran protegides amb tub de plàstic corrugat.  

 

4.3.3. Vàlvules i aixetes 

A l’interior de les dependències amb consum d’aigua s’instal�laran vàlvules de 
pas en l’alimentació abans d’efectuar la distribució. Es col�locaran vàlvules en 
cadascuna de les agrupacions, per tal de sectoritzar la xarxa de distribució i 
facilitar el manteniment. 

Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d’aigua freda sanitària 
seran de llautó del tipus bola. 

Les aixetes de lavabos i aigüeres disposaran de mecanismes economitzadors 
(aixetes amb airejadors o amb polsador temporitzador), que permetin obtenir un 
cabal de 9-12 l/min a una pressió mínima d’1 bar. 

 

4.3.4. Aïllament de canonades d’AFS 

S’aïllaran totes les canonades d’aigua freda sanitària d’acord amb el RITE per tal 
d’evitar condensacions. L’aïllament serà continu en tot el seu recorregut, 
principalment en zones de connexions.  

L’aïllament de les canonades d’aigua freda sanitària es realitzarà amb escuma 
elastomèrica amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK a 20ºC i amb 
barrera de vapor. Els espessors mínims seran els indicats a la taula 1.2.4.2.3 del 
RITE. 

Els accessoris també s’aïllaran a base del mateix material.  

 

4.3.5. Separacions respecte d’altres instal�lacions 

La distribució de les canonades d’aigua freda es durà a terme de forma que no 
resultin afectades per zones calentes. Transcorreran sempre separades de les 
canalitzacions d’aigua calenta a una distància mínima de 4 cm. La canonada 
d’aigua freda anirà sempre per sota de la calenta en els trams que estiguin en un 
mateix pla vertical. Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització 
elèctrica o electrònica, en una distància de 30 cm com a mínim. Respecte les 
conduccions de gas es guardarà un mínim de 3 cm. 
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4.3.6. Dimensionat de la instal�lació 

El dimensionat de la xarxa de distribució i del comptador es realitzaran en funció 
dels cabals màxims.  

 

Les dimensions de l’armari amb el comptador vindran determinades per la taula 
4.1 del DB HS 4. 

El dimensionat de la xarxa es durà a terme a partir del dimensionat de cada 
tram. El diàmetre de les canonades es determinarà en funció del cabdal i la 
velocitat. 

La velocitat haurà d’estar compresa entre els intervals següents: 

• 0,5 – 2,00 m/s per a canonades metàl�liques. 

• 0,5 – 3,50 m/s per a canonades termoplàstiques i multicapes. 

 

També s’haurà de tenir en compte les pèrdues de carga per tal que la pressió als 
punts de consum estigui compresa entre els valors de l’apartat 4.1. 

 

Els diàmetres mínims dels ramals d’enllaç dels aparells de consum d’aigua 
domèstics tindran un diàmetre mínim que vindrà determinat per la taula 4.2 del 
DB HS 4. Per a la resta de punts de consum es tindrà en compte les 
característiques de l’aparell per a dimensionar la canonada. 

Taula 4.3. Diàmetres mínims de derivacions als aparells. 

Aparell de consum Diàmetre per canonades 
de coure (mm) 

Aigüera 12  

Lavabo 12 

Vàter amb cisterna 12 

Abocador 12 

 

Els diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme 
la taula 4.3 del DB HS 4.  
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Taula 4.4. Diàmetres mínims d’alimentació 

Tram considerat 
Diàmetre de la canonada 

d’alimentació de coure (mm) 

Alimentació a sala humida: bany, 
cuina,etc. 

20 

Alimentació a derivació particular 20 

Columna  20 

Distribuïdor principal 25 

 

4.4. Instal�lació d’ACS 
 

4.4.1. Producció 

Per a la producció d’aigua calenta sanitària s’ha previst un sistema de captació 
solar amb col�lectors situats a la coberta de l’edifici. Es disposarà d’un sistema 
auxiliar de producció d’aigua calenta format per un termo acumulador. 

La instal�lació de producció d’ACS s’explica a l’apartat de captació solar de la 
memòria. 

 

4.4.2. Distribució 

La xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària tindrà una xarxa de recirculació 
ja que la longitud de la canonada d’impulsió al punt més allunyat és superior als 
15 metres. El material que s’utilitzarà per a la xarxa de distribució i retorn serà el 
coure.  

La xarxa de retorn s’instal�larà paral�lelament a la xarxa d’impulsió i constarà 
d’una bomba de recirculació. 

 

La bomba de recirculació serà el model SA 25/4-B de Sedical, d’alimentació 
elèctrica monofàsica i de rotor inundat.  

 

4.4.3. Aïllament canonades ACS 

S’aïllaran totes les canonades de distribució d’aigua calenta sanitària i retorn 
d’acord amb el RITE per tal d’evitar pèrdues de calor. L’aïllament serà continu en 
tot el seu recorregut, principalment en zones de connexions. No s’aïllaran les 
canonades de buidatge ni les sortides de vàlvules de seguretat. 
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L’aïllament de les canonades d’aigua freda sanitària es realitzarà amb escuma 
elastomèrica amb una conductivitat tèrmica de 0,040 W/mK a 20ºC. Els 
espessors mínims seran els indicats a la taula 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2 del RITE. 

Els accessoris com vàlvules, filtres, etc., s’aïllaran de la mateixa forma que els de 
la canonada on estiguin instal�lats. 

Les canonades instal�lades a l’exterior s’aïllaran amb el mateix material, a més 
comptaran amb un recobriment exterior de xapa d’alumini per protegir 
l’aïllament contra els agents atmosfèrics i raig ultraviolats. 

 

4.4.4. Dimensionat de la xarxa d’ACS 

El dimensionat de la xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària és durà a 
terme seguint el mateix procediment que la xarxa de distribució d’aigua freda.  

Els diàmetres de les canonades de les derivacions als aparells de consum seran 
els mateixos que en la taula 4.3 i 4.4 de l’apartat d’’aigua freda. 

 

Per al dimensionat de la xarxa de retorn és considerarà que es recircula el 10% 
de l’aigua d’alimentació, el diàmetre de la canonada de retorn serà de 13/15 
mm. 

 

El càlcul de la bomba circulatòria es farà en funció del cabal i les pressions 
d’arrencada i parada de la bomba.  

 

4.5. Instal�lació de reg 
 

La superfície a regar serà de 350 m2 aproximadament, s’utilitzarà aigua de la 
xarxa.  

 

El sistema de reg estarà format per un programador automàtic, una 
electrovàlvula i un filtre per a cada zona de reg i per elements els difusors 
d’aigua que s’escolliran en funció de l’àrea a regar i del tipus de vegetació. 

 

4.5.1. Programació del reg 

Hi haurà un programador electrònic de dos estacions que controlarà les 
electrovàlvules de les 2 zones.  Des del programador sortirà l’alimentació 
individual de l’electrovàlvula a 24 V. S’ha previst la instal�lació d’un pluviòmetre 
electrònic per evitar els cicles de reg en cas de pluja. 
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4.5.2. Xarxa de reg 

El circuit de reg es realitzarà canonades de polietilè d’alta densitat. Hi haurà dos 
arquetes on s’ubicaran les electrovàlvules i els filtres de cada zona. 

 

4.5.3. Electrovàlvules 

La electrovàlvula és un dispositiu que permet el pas de l’aigua als diferents 
elements circuits secundaris de reg. L’electrovàlvula disposa d’un solenoide que 
permet obrir i tancar el circuit mitjançant el programador. 
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL�LACIÓ SOLAR 

TÈRMICA 

L’obtenció d’aigua calenta sanitària és produirà mitjançant una instal�lació solar 
tèrmica que complirà amb els requisits del Document Bàsic HE d’Estalvi d’Energia 
del Codi Tècnic de l’Edificació i amb el Decret 21/2006 d’ecoeficència de la 
Generalitat de Catalunya.  

 

La instal�lació tèrmica solar per a la producció d’aigua calenta sanitària estarà 
basada en la captació de l’energia solar mitjançant panells, l’emmagatzematge i 
la posterior distribució als usuaris.  

 

5.1. Dimensionat de la instal�lació 
 

La instal�lació solar tèrmica es dimensionarà en funció de la demanda d’aigua 
calenta sanitària del centre d’atenció primària i la contribució solar que es 
requereix. 

 

El sistema proposat abastirà d’aigua calenta els punts d’aigua de les sales de 
consulta, tractament, zona bruta, sala de personal i el bany de personal. 

 

Per a la determinació de la demanda d’aigua calenta s’utilitzarà la taula 3.1 i 
l’annex 1 del DB HE i el Decret 21/2006 corresponentment.  
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La contribució de la instal�lació solar enfront la demanda energètica variarà 
segons la zona climàtica de la instal�lació i de la demanda d’aigua calenta 
sanitària a una temperatura de 60ºC. 

 

La font energètica de suport que s’utilitzarà serà elèctrica mitjançant l’efecte 
Joule.  

Taula 5.1. Comparativa Normatives aplicables 

Normativa Litres 
ACS/persona 

Litres ACS 
dia 

Producció 
solar 
mínima 

Litres ACS a 
60ºC amb 

energia solar/dia 

CTE 40 320 70% 224 

Decret 
21/2006 

d’ecoeficiència 
40 320 50% 160 

 

S’utilitzarà la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació al ser la més restrictiva. 

 

A continuació es mostra la demanda energètica d’aigua calenta sanitària del 
centre d’atenció primària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Demanda energètica d’aigua calenta del centre 
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5.2. Descripció de la instal�lació 
 

5.2.1. Captació solar 

La instal�lació començarà en els captadors solars, s’encarregaran de transformar 
la radiació solar en energia tèrmica.  

 

S’utilitzaran 3 captadors model SRH 2.3 de la marca Saunier Duval Les 
característiques dels col�lectors a instal�lar són les següents 

Taula 5.2. Característiques dels col�lectors solars. 

Rendiment η 0,801 

K1 (W/m2K) 3,320 

K2 (W/m2K) 0,023 

Superfície total captador (m2) 2,51 

Superfície neta captador (m2) 2,352 

 

Els captadors és col�locaran a la coberta de l’edifici, s’orientaran amb una 
desviació de 10º respecte al sud i una inclinació de 25º. 

 

Les pèrdues per orientació no superaran el 10%. 

 

A continuació es mostren les dades de contribució solar mensuals d’aigua calenta 
i la cobertura que representa sobre el total de consum. 
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Figura 5.2. Demanda d’aigua calenta i contribució del sistema tèrmic 
solar. 

 

5.2.2. Acumulació de l’aigua 

Una xarxa de canonades connectaran els col�lectors amb l’acumulador mitjançant 
un bescanviador format per un serpentí a l’interior de l’acumulador. D’aquesta 
manera el sistema d’intercanvi estarà incorporat al acumulador. 

El circuit primari serà tancat i utilitzarà un fluid d’acord amb les especificacions 
dels captadors. El circuit secundari serà un circuit obert amb aigua calenta 
sanitària per al consum. 

 

L’acumulador escollit tindrà un volum total de 400 litres les seves 
característiques seran les següents: 

Taula 5.3. Característiques de l’acumulador solar. 

Depòsit interacumulador d’acer vitrificat 

Aïllament tèrmic de poliuretà 

Capacitat ACS  404 l 

Superfície serpentí 1,50 m2 

Pes en buit 145 kg 
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Temperatura màxima ACS 85 ºC 

Pressió màxima ACS 10 bar 

Temperatura màxima 
serpentí 

110 ºC 

Volum serpentí 9,9 l 

 

5.2.3. Sistema de producció de suport 

La instal�lació estarà dotada d’un sistema de producció de suport d’ACS 
independent de l’energia solar. Aquest sistema auxiliar assegurarà la producció 
d’aigua calenta. 

La funció de la captació solar és la de pre-escalfar l’aigua i emmagatzemar-la en 
un dipòsit d’acumulació. L’aigua pre-escalfada proveirà l’equip de producció de 
suport, d’aquesta manera si la temperatura no és suficient el sistema auxiliar 
l’escalfarà fins la temperatura de servei que serà de 60ºC.  

 

Les característiques de l’equip de suport seran les següents: 

Taula 5.4. Característiques de l’equip de suport. 

Termo elèctric vitrificat 

Capacitat 150 litres 

Potència 2400 W 

Tensió 230 V 

Instal�lació Vertical 

 

5.2.4. Circuit hidràulic 

La distribució i connexionat es durà a terme amb canonades de coure. La 
longitud de les canonades serà la menor possible a fi d’evitar pèrdues tèrmiques i 
amb un pendent de l’1% en el sentit de la circulació. Tots els trams estaran 
aïllats, i a l’exterior protegits contra els efectes meteorològiques amb un 
recobriment d’alumini.  

 

Per a la recirculació de l’aigua en el circuit primari s’instal�larà una bomba de 
circulació que retorni el fluid caloportador als captadors.  

La bomba es connectarà en línia a continuació del acumulador i per tant a la 
zona més freda del circuit primari. El model de bomba elegit serà de rotor 
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inundat model SP 30/7-B de la marca Sedical, serà d’alimentació monofàsica i 
amb un cabal en el punt òptim de treball de 3,5 m3/h.  

 

En els punts de la instal�lació on es pugui crear bosses d’aire s’instal�laran 
purgadors. S’ubicarà un vas d’expansió connectat a la bomba de circulació  

 

5.2.5. Sistema de control i regulació 

El sistema de control i regulació assegurarà un bon funcionament de la 
instal�lació solar. El sistema de control estarà format per la regulació de 
funcionament dels circuits, els sistemes de protecció, seguretat contra 
sobrecalentaments i gelades.  

 

El sistema de control s’ajustarà de forma que les bomba circulatoria no estigui en 
marxa que la diferència de temperatura entre el fluid caloportador a la sortida 
dels captadors i l’acumulador sigui menor a 2ºC i no parin quan la diferencia 
sigui major als 7ºC. Aquest control diferencial es durà a terme amb dues sondes 
de temperatura.  

 

El sistema de control assegurarà que en cap cas s’aconsegueixin temperatures 
superior a les màximes suportades pels materials del sistema ni que el fluid arribi 
a temperatures de congelació. 

 

5.2.6. Protecció contra els sobreescalfaments 

El sistema de control desconnectarà el sistema de l’acumulador solar si aquest 
arriba a una temperatura fixada. Si augmenta la temperatura del captador a un 
nivell elevat i l’acumulador es troba a una temperatura inferior la bomba solar es 
connectarà fins que el valor de la temperatura del captador sigui inferior al valor 
límit. A més la instal�lació disposarà d’un vas d’expansió per contrarestar les 
variacions de volum i pressió per quan augmenti o disminueixi de temperatura. 
També es disposarà d’una vàlvula de seguretat que obrirà el circuit quan 
s’assoleixi uns valors de temperatura i pressió determinats.  

 

5.2.7. Protecció contra les gelades 

La central de control disposarà d’una funció que provocarà la posta en marxa de 
la bomba si la temperatura dels captadors es inferior a un valor preestablert per 
evitar la congelació del fluid del circuit primari.  
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5.2.8. Protecció contra cremades 

S’instal�larà una vàlvula termostàtica de tres vies barrejada amb aigua freda que 
limitarà la temperatura de consum de l’aigua calenta de 60º C. 

 

5.2.9. Protecció i control contra la legionel�la 

La legionel�la és una bactèria que pot colonitzar els sistemes d’aigua calenta i 
freda dels edificis. El desenvolupament d’aquest microorganisme es produeix en 
funció de la temperatura de l’aigua quan aquesta es troba entre els 20ºC i 45ºC.  

 

Les mesures que s’adoptaran per a prevenir la legionel�la estan definides al Reial 
Decret 865/2003:  

• La temperatura d’emmagatzematge d’aigua calenta serà de 55ºC com a 
mínim i tindrà una capacitat d’escalfament de l’aigua fins els 70ºC per a la 
seva pasteurització.  

• La temperatura de distribució de l’aigua no podrà ser inferior a 50ºC en el 
punt més allunyat del circuit o per la canonada de retorn. 

• El depòsit estarà aïllat, dotat amb boca de registre i connexió per a vàlvula 
de buidat que permetrà les operacions de neteja.  

• La temperatura de l’aigua freda no superarà mai els 20ºC. 
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CAPÍTOL 6: 

CLIMATITZACIÓ I 

VENTILACIÓ 

 

La instal�lació de climatització es realitzarà d’acord amb el Reglament 
d’Instal�lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) aprovat per Reial Decret 1027/2007. 

 

Aquest reglament estableix les exigències d’eficiències energètiques i seguritat 
que han de complir les instal�lacions tèrmiques dels edificis.  

 

Donades les característiques i l’ús al que es destinarà l’edifici es dissenyarà una 
instal�lació integrada de climatització, calefacció i ventilació que ofereixi els 
màxims avantatges en confort, regulació de la producció de fred i calor i estalvi 
energètic. 

 

6.1. Benestar tèrmic 
 

El benestar tèrmic es definirà amb els paràmetres de temperatura seca de l’aire, 
humitat relativa, temperatura radiant mitja del recinte, velocitat mitja de l’aire 
en la zona ocupada amb relació de l’activitat dels ocupants i l’aïllament tèrmic de 
la seva vestimenta.  
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6.1.1. Temperatura i humitat 

Les temperatures i humitats que es consideraran de confort per persones amb 
una activitat sedentària de 1,2 met, grau de vestimenta de 0,5 clo en estiu i 1,2 
clo al hivern i un PPD (percentatge d’insatisfets) entre el 10% i el 15% seran de: 

Taula 6.1. Temperatura i humitat de confort. 

Estació 

Temperatura 
operativa 

ºC 

Humitat operativa 

% 

Estiu 23 a 25ºC 45 a 60% 

Hivern  20 a 23ºC 40 a 50% 

 

6.1.2. Velocitat mitja de l’aire 

La velocitat de l’aire en les zones climatitzades amb difusió per mescla es 

calcularà amb la següent fórmula: 

07,0
100

−=
t

V   (6.1) 

Per a una temperatura de 24 ºC la velocitat mitja de l’aire haurà de ser de 0,7 

m/s. 

 

6.1.3. Qualitat de l’aire interior 

L’aire interior del centre tindrà una classificació IDA 2: aire de bona qualitat. 
Aquesta classificació de la qualitat de l’aire dependrà de l’ús de l’edifici. 

 

El cabal mínim d’aire necessari es calcularà a partir de la taula 1.4.2.1 del RITE. 
Al ser un edifici on hi haurà persones amb activitat metabòlica baixa, la 
producció de substàncies contaminants per fonts diferents l’ésser humà serà 
baixa i no estarà permès fumar el cabal mínim d’aire serà: 

Taula 6.2. Cabal mínim d’aire. 

Categoria dm3/s per 
persona 

IDA 2 12,5 
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6.2. Filtració de l’aire exterior 
 

L’aire exterior de ventilació s’introduirà degudament filtrat a l’interior de l’edifici, 
la filtració que s’utilitzarà vindrà en funció de la qualitat de l’aire exterior de 
l’edifici. 

L’aire exterior del centre d’atenció tindrà una classificació d’ODA 1, aire pur que 
pot contenir partícules sòlides com pol�len de forma temporal, i per tant els 
filtres utilitzats seran de categoria F8. 

 

6.3. Aire d’extracció 
 

L’aire d’extracció procedent dels locals climatitzats es classifica en la categoria 
AE1, baix nivell de contaminació.  

Aquest aire no serà recirculat sinó que passarà per recuperadors per tal d’obtenir 
nou aire de l’exterior. 

 

Es realitzarà una extracció forçada dels locals que no tinguin comunicació a 
l’exterior com els lavabos.  

 

6.4. Recuperació de calor i estalvi energètic 
 

D’acord amb la IT 1.2.4.5.2 del RITE s’ha de realitzar la recuperació de calor 
sensible de l’aire d’extracció ja que l’aire expulsat supera els 0,5m3/s.  

L’eficiència mínima de la recuperació serà del 40% per un temps anual de 
funcionament inferior a les 2.000h.  

 

6.5. Descripció del sistema 
 

El sistema de climatització serà de tipus VRV (Volum Refrigerant Variable) 
integrat per una unitat exterior i diverses unitats interiors, que permetrà que 
cada estància es pugui regular de temperatura de forma independent. Aquest 
sistema utilitza un fluid tèrmic centralitzat, el refrigerant R-410. 
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És dura a terme una climatització de les sales del centre d’atenció primària amb 
ocupació permanent. No es climatitzaran els magatzems, sales tècniques ni 
lavabos. El sistema estarà format per:  

- Unitat exterior bomba de calor 

- X unitats de sostre  

- X recuperadors de calor 

- X ventiladors extractors 

 

La solució adoptada es realitza en funció de la càrrega tèrmica del consultori, i el 
cabal d’aire necessari.  

 

6.5.1. Unitat exterior 

La màquina exterior s’instal�larà dins de la sala d’instal�lacions del centre 
sanitari. S’ha seleccionat una màquina que permet subministrar aire i fred i que 
permet connectar la sortida d’aire amb un conducte de xapa fins l’exterior del 
centre. 

Les característiques de la bomba de calor són les següents: 

Taula 6.3. Característiques de la unitat exterior. 

 

 

 

6.5.2. Unitats interiors 

Per a climatitzar les diferents estàncies i consultes s’utilitzaran diversos models 
d’unitats interiors de màquina interior tipus horitzontal de conductes que es 
situaran en fals sostre.  

Model  PUHY-P400YHM-A de Mitsubishi Electric 

Capacitat fred 45,0 kW 

Capacitat calor 50,0 kW 

Consum elèctric fred 13,23 kW 

Consum elèctric calor 13,47 kW 

C.O.P. fred 3,40 

C.O.P. calor 3,71 

Dimensions 1220 x 1710x 760 mm 

Refrigerant R410A 
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Les unitats interiors, per a les diferents sales  tindran les següents 
característiques: 

Taula 6.4. Característiques unitats interiors sales de consulta. 

Model  PEFY P25VMA-E de Mitsubishi Electric 

Capacitat fred 2,8 kW 

Capacitat calor 3,2 kW 

Consum elèctric fred 0,06 kW 

Consum elèctric calor 0,04 kW 

Alimentació elèctrica Monofàsica 230 V 50 Hz 

Intensitat fred 0,53 

Intensitat calor 0,42 

Dimensions 700 x 732 x 250 mm 

Nivell sonor 25 dBA 

 

Taula 6.5. Característiques unitat interior sala tractaments. 

Model  PEFY P30VMA-E de Mitsubishi Electric 

Capacitat fred 3,6 kW 

Capacitat calor 4,0 kW 

Consum elèctric fred 0,07 kW 

Consum elèctric calor 0,05 kW 

Alimentació elèctrica Monofàsica 230 V 50 Hz 

Intensitat fred 0,55 

Intensitat calor 0,44 

Dimensions 700 x 732 x 250 mm 

Nivell sonor 26 dBA 
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Taula 6.6. Característiques unitat interior sala de personal. 

Model  PEFY P20VMA-E de Mitsubishi Electric 

Capacitat fred 2,2 kW 

Capacitat calor 2,5 kW 

Consum elèctric fred 0,06 kW 

Consum elèctric calor 0,04 kW 

Alimentació elèctrica Monofàsica 230 V 50 Hz 

Intensitat fred 0,53 

Intensitat calor 0,42 

Dimensions 700 x 732 x 250 mm 

Nivell sonor 25 dBA 

 

Taula 6.7. Característiques unitat interior sala polivalent. 

Model  PEFY P40VMA-E de Mitsubishi Electric 

Capacitat fred 5,6 kW 

Capacitat calor 6,3 kW 

Consum elèctric fred 0,11 kW 

Consum elèctric calor 0,09 kW 

Alimentació elèctrica Monofàsica 230 V 50 Hz 

Intensitat fred 0,64 

Intensitat calor 0,53 

Dimensions 900 x 732 x 250 mm 

Nivell sonor 27 dBA 
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Taula 6.8. Característiques unitat interior vestíbul - recepció. 

Model  PEFY P40VMA-E de Mitsubishi Electric 

Capacitat fred 4,5 kW 

Capacitat calor 5,0 kW 

Consum elèctric fred 0,09 kW 

Consum elèctric calor 0,07 kW 

Alimentació elèctrica Monofàsica 230 V 50 Hz 

Intensitat fred 0,74 

Intensitat calor 0,63 

Dimensions 900 x 732 x 250 mm 

Nivell sonor 27 dBA 

 

Taula 6.9. Característiques unitat interior sala d’espera. 

Model  PEFY P200VMH-E de Mitsubishi Electric 

Capacitat fred 22,5 kW 

Capacitat calor 25,0 kW 

Consum elèctric fred 0,99 kW 

Consum elèctric calor 0,99 kW 

Alimentació elèctrica Trifàsica 400 V 50 Hz 

Intensitat fred 1,62 

Intensitat calor 1,62 

Dimensions 1250 x 1120 x 400 mm 

Nivell sonor 50 dBA 

 

S’instal�larà un sistema d’estalvi control centralitzat de la instal�lació de 
climatització que permetrà la configuració de totes les unitats de la instal�lació 
per a garantir un estalvi energètic, amb aquesta programació es permetrà, per 
exemple l’apagament al final del dia de totes les unitats.  
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6.5.3. Impulsió d’aire 

 

L’aportació d’aire exterior de renovació es conduirà fins a les unitats interiors 
mitjançant un sistema de ventilació mecànic.  

L’aire aportat haurà de ser el suficient per tal de complir amb les condicions 
mínims de qualitat d’aire. El centre disposarà d’una qualitat d’aire interior de IDA 
2, per tant de 12,5 dm3 per persona.  

Els cabals d’aire necessaris per a cada sala seran els següents: 

Taula 6.10. Cabals d’aire de locals climatitzats. 

Local m3/h 

Consulta 1 180 

Consulta 2 180 

Consulta 3 180 

Consulta 4 180 

Sala tractaments  225 

Sala personal 225 

Sala polivalent 450 

Vestíbul 360 

Sala d'espera 1350 

 

A més serà necessària una extracció de l’aire dels locals sense comunicació. Els 
valors del cabals per aquest espais seran d’acord la taula 2.1del Document Bàsic 
HS3 del Codi Tècnic de l’edificació.  

Taula 6.11. Cabal d’extracció de locals sense comunicació. 

Local Cabal exigit 

Bany femení 54 m3/h per local 

Bany femení 54 m3/h per local 

Zona bruta 10 m3/h per m2 útil 

Arxiu 0,7 m3/h per m2 útil 

Sala de neteja 0,7 m3/h per m2 útil 
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Sala de residus 10 m3/h per m2 útil 

Magatzem 0,7 m3/h per m2 útil 

 

6.5.4. Xarxa hidràulica 

 

La connexió frigorífica entre els elements de la instal�lació, unitat exterior i 
unitats interiors, es realitzarà amb tubs de coure. 

A cada unitat interior arribaran dos tubs un per a gas i l’altre per a líquid. 
D’aquesta forma cada unitat interior podrà regular la seva temperatura 
independentment, però tot el sistema haurà de subministrar o fred o calor. 

 

Els tubs s’aïllaran amb escuma electromèrica complint amb els gruixos indicats a 
la IT 1.2.4.2. 

 

6.5.5. Recuperació de calor 

 

Es realitzarà un pre-tractament de l’aire exterior a partir de recuperadors de 
calor. Amb aquests recuperadors entàlpics es permet estalviar gran part de 
l’energia consumida per una instal�lació de climatització, ja que intercanvien la 
temperatura i la humitat de l’aire extret amb les del aire que s’introdueix de 
l’exterior.  

S’utilitzaran 3 recuperadors de calor, un per a l’extracció i impulsió de les 
consultes, zona bruta i banys; un altre per a la sala d’espera i finalment un 
recuperador per l’àrea de personal i administració. 

Els equips que s’utilitzaran seran els recuperadors CADB-S de Soler & Palau, amb 
dos ventiladors centrífugs. Es disposarà el model amb cabal màxim de 1200m3/h 
per la zona de consultes i administrativa, i el model amb cabal màxim de 
2000m3/h per la sala d’espera.  

Taula 6.12. Característiques recuperadors de calor. 

Model CADB S 010 CADB S 020 

Velocitat 1100 rpm. 1320 rpm. 

Potència motor 2 x 184 W 2 x 550 W 

Intensitat màx. 2 x 1,5 A 2 x 5,5 A 

Cabal màxim 1200 m3/h 2000 m3/h 

Pes 100 130 
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Dimensions 1030 x 950 x 470 mm 1100 x 1030 x 570 
mm 

 

6.5.6. Distribució d’aire 

 

S’utilitzaran conductes rectangulars de xapa d’acer galvanitzat amb aïllament 
exterior de llana de roca per a la distribució de l’aire des de la unitat de 
climatització interior fins la sala a climatitzar.  

Els conductes discorreran per l’interior del fals sostre.  

 

6.5.7. Difusió 

 

Per a la difusió de l’aire als locals a climatitzar s’utilitzaran difusors de tipus 

rotacional en fals sostre per a les diferents consultes i sales i difusors lineals per 

a la sala d’espera.  

Per al retorn d’aire s’utilitzaran reixetes situades en fals sostre. Les reixetes 

estaran formades per marc i lamel�les d’alumini orientables de simple deflexió. 

 

6.5.8. Regulació 

 

La regulació de la temperatura de cada sector es realitzarà a través de 

controladors remots, que aniran encastats a la paret. Els controladors disposaran 

de programació setmanal.  
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CAPÍTOL 7: 

INSTAL�LACIÓ 

D’EVACUACIÓ 

D’AIGÜES 

 

La instal�lació d’evacuació d’aigües tindrà per objecte dotar el consultori mèdic 
d’un sistema d’evacuació de les aigües residuals i pluvials. El disseny de la 
instal�lació de sanejament s’ha realitzat d’acord amb el Document Bàsic de 
Salubritat HS 5: Evacuació de aigües. 

 

7.1. Descripció de la instal�lació de sanejament 
 

Donades les característiques constructives de l’edifici i del clavegueram públic 
s’ha previst dur a terme una xarxa separativa per a aigües pluvials i residuals.  

 

La xarxa separativa es mantindrà en tot el seu traçat fins una arqueta prèvia a la 
connexió de la xarxa pública de clavegueram.  
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La connexió de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i residuals es realitzarà 
mitjançant tancaments hidràulics de tipus arquetes sifòniques fora de l’edifici 
abans de la connexió amb xarxa de clavegueram. 

 

7.2. Aigües residuals 
 

Per als diferents aparells de consum d’aigua s’ha de preveure la evacuació de les 
aigües residuals emprant desguassos, baixants verticals i col�lectors que 
conduiran les aigües al clavegueram públic. 

 

La instal3lació estarà bàsicament formada per desguassos individuals d’aparells i 
col�lectors generals horitzontals, que aniran encastats o enterrats. La xarxa 
d’evacuació d’aigües s’ha dissenyat per ser la més senzilla possible i aconseguir 
una circulació natural per gravetat.  

 

Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó individual per evitar el pas de males 
olors en la xarxa a l’interior dels locals, sense afectar al flux de les aigües 
residuals. 

 

Per simplificar el manteniment de les canonades s’ha previst la col�locació d’una 
arqueta al local zona de residus. 

 

7.2.1. Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals 

Es realitzarà el càlcul dels diàmetres mínims dels desguassos dels diferents 
aparells sanitaris tenint en compte el seu ús públic. S’utilitzarà la taula 4.1 del 
DB HS-5 per al seu dimensionat. 

 

Taula 7.1. Diàmetres mínims de les derivacions de cada aparell 

Tipus d’aparell 
sanitari 

Unitats de desguàs 
(Ud) 

Diàmetre mínim 
sifó i derivació 

individual (mm) 

Aigüera 2 40 

Lavabo 2 40 

Vàter 5 100 

Desguàs 3 50 
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Abocador 8 100 

 

 

Per al càlculs dels ramals col�lectors i els col�lectors horitzontals és considerarà 
que tindran una pendent del 2%. El diàmetre mínim serà en funció del màxim 
número de unitats de desguàs. Per més seguretat s’ha previst que els traçats 
principals tinguin un diàmetre interior mínim de 110 mm.  

 

El material emprat per als desguassos i col�lectors de la xarxa de sanejament 
serà la canonada de PVC insonoritzat AR-M1 norma UNE EN 1453 per la xarxa 
vertical i PVC-U per a la xarxa horitzontal. 

 

7.3. Aigües pluvials 
 

Per a l’evacuació de la coberta del consultori mèdic que és de superfície 
horitzontal, s’utilitzaran desguassos instal�lats a la teulada. Es repartiran 
homogèniament per tota la coberta.  

 

L’aigua es portarà amb una baixant per cada desguàs fins a un col�lector general. 
Els col�lectors aniran enterrats.  

 

Per a facilitar el manteniment es col�locarà una arqueta al local zona de residus. 

 

Per a les baixants i col�lectors el material que s’utilitzarà serà la canonada de 
PVC insonoritzat AR-M1 norma UNE EN 1453 per la xarxa vertical i PVC-U per a 
la xarxa horitzontal. 

 

7.3.1. Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 

El dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials es determinarà a partir 
de la intensitat pluviomètrica de la zona on està situat el centre mèdic.  

 

La intensitat pluviomètrica s’obtindrà de la taula B.1 del DB HS-5, en funció de la 
corba isoyeta y la zona pluviomètrica corresponent a la localitat de l’edifici 
mitjançant el mapa B.1 del BD HS-5. El consultori està situat a la població 
d’Amer que li correspondrà una intensitat pluviomètrica de 135 mm/h. 

 

La coberta de l’edifici, que és de tipus horitzontal, disposarà de 4 embornals 
(desguassos) ja que coberta té una superfície de 375 m2.  
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Per al dimensionat de les baixants i els col�lectors d’aigües pluvials s’utilitzaran 
les taules 4.8 i 4.9 del DB HS-5. S’aplicarà un factor de correcció als valors de les 
superfícies degut a que el règim d’intensitat pluviomètrica es diferent de 100. 

El col�lector d’aigües pluvials tindrà una pendent del 2%. 

 

7.4. Col�lector de tipus mixt 
 

Abans de la connexió amb la xarxa de clavegueram públic, les xarxes separatives 
d’aigües residuals i pluvials s’uniran. Aquest col�lector de tipus mixt 
s’encarregarà de la connexió amb el clavegueram públic. 

 

Per a dimensionar el col�lector mixt s’haurà de transformar les unitats de 
desguàs de la xarxa d’aigües residuals a superfície equivalent en m2 de la xarxa 
d’aigües pluvials. 

Com hi ha menys de 250 unitats de desguàs es considera que la xarxa d’aigües 
residuals equival a 90 m2 de superfície extra, que es sumarà al total de 375 m2 
de coberta. Amb la suma d’aquests dos valors i tenint en compte el factor de 
correcció per la intensitat pluviomètrica obtindrem a la taula 4.9 del DB HS-5 el 
diàmetre del col�lector mixt. 

 

7.5. Evacuació de condensats 
 

Per a l’evacuació dels condensats de les unitats interiors de climatització, 
s’utilitzarà un tub de PVC sèrie B. El diàmetre mínim de la canonada de drenatge 
serà de 32 mm.  

 

El pendent del tub serà almenys de l’1% segons la UNE 100-030-94 (prevenció 
de la legionel�la en instal�lacions). Les canonades de drenatge es connectaran 
mitjançant sifó a les baixants pluvials més pròximes.  

 

7.6. Ventilació de la xarxa de sanejament 
 

Es disposarà d’un sistema de ventilació primària, que tindrà una funció de 
protecció dels tancaments hidràulics (sifons, arquetes sifòniques, etc.) del 
sistema d’aigües residuals. No seran necessaris subsistemes de ventilació 
secundària ni terciària ja que l’edifici té menys de 7 plantes. 



Albert Gordun Orteu  

 - 64 - 

 

El centre no disposa de cap baixant d’aigües residuals. Per tal d’evitar la ubicació 
d’una baixant que surti a coberta exclusivament per a la ventilació de la xarxa de 
sanejament s’utilitzarà una vàlvula d’airejament. 

 

La vàlvula d’airejament aportarà aire a la xarxa d’aigües residuals, garantint el 
sifonat i per tant evitant la pèrdua d’aigua dels tancaments hidràulics.  

 

S’utilitzarà una vàlvula Studor Maxi-Vent, funcionarà permetent l’entrada d’aire a 
la xarxa de sanejament quan la pressió de la xarxa sigui negativa. En canvi quan 
la pressió a l’interior de la xarxa sigui positiva no permetrà la sortida d’aire a 
l’exterior, evitant les males olors. 

La vàlvula s’emplaçarà al local zona de residus, al fals sostre, situada de forma 
que l’aire circuli sense dificultat cap a ella i és fixarà verticalment a la canonada 
de PVC. 
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CAPÍTOL 8: 

INSTAL�LACIÓ DE 

PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS 

 

La instal�lació de protecció contra incendi s’encarregarà de reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris del consultori sofreixin danys derivats d’un 
incendi. Per a satisfer aquest objectiu, el centre complirà amb el Codi Tècnic de 
l’edificació Document Bàsic SI: Seguretat en cas d’incendi.  

 

8.1. Criteris generals d’aplicació 
 

El consultori mèdic tindrà unes condicions particulars assimilables a les d’ús 
administratiu, segons la definició explícita de l’apartat III Criteris generals 
d’aplicació de la introducció del Document Bàsic SI. 
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8.2. Sectors d’incendi 
 

El centre té una superfície total de 281 m2 en una sola planta. Es considera un 
únic sector d’incendi seguint la taula 1.1 DB SI 1 que defineix sectors d’incendi 
de 2.500 m2 com a màxim per a ús administratiu.  

  

• Sector d’incendi 1: Edifici complet, 281 m2 de superfície. 

 

8.3. Locals i zones de risc especial 
 

Tenen la classificació de zones de risc especial segons la taula 2.1 del DB SI 
apartat 1 els següents locals: 

• Sala de grup electrogen: Risc baix 

• Magatzem de residus de 6 m2: Risc baix 

 

8.4. Resistència al foc 
 

La resistència al foc dels elements estructurals principals del centre complirà amb 
la taula 3.1 i 3.2 del DB SI 6. La resistència al foc dels elements que delimiten 
sectors d’incendi compliran amb les taules 1.2 i 2.2 del DB SI 1. L’altura de 
l’edifici es inferior als 15 m.  

Taula 8.1. Resistència al foc dels elements constructius. 

Element Sector d’incendis 
principal 

Zones de risc especial 

Elements estructurals R 60 R 90 

Parets i sostres que 
delimiten sectors 
d’incendi 

EI 60 EI 90 

Portes de pas entre 
sectors d’incendi 

EI 30-C5 EI 45-C5 
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8.5. Ocupació 
 

Per al càlcul de l’ocupació del centre s’utilitzen els valors de densitat d’ocupació 
de la taula 2.1 del DB SI 3. Es considera la superfície útil de cada zona a l’hora 
de realitzar el càlcul d’ocupació. 

 

El Codi Tècnic de l’Edificació assimila el consultori mèdic a les de característiques 
d’un edifici administratiu, per tant la densitat d’ocupació serà de: 

• 10 m2 les plantes o zones d’oficines 

• 2 m2 per persona en els vestíbuls generals i zones d’ús públic 

• 5 m2 per consultes 

• No es considerarà densitat d’ocupació les zones accessibles únicament a 
efectes de manteniment: sales de màquines, locals de manteniment, 
serveis, etc. ni les zones d’ocupació ocasional. 

 

La densitat d’ocupació total és de 75 persones. 

Els càlculs estan detallats a l’annex d’incendis. 

 

8.6. Evacuació 
 

La longitud dels recorreguts d’evacuació vindran determinats per l’ocupació, el 
nombre de sortides i l’ús de l’edifici d’acord amb la taula 3.1 del DB SI 3.  

 

El consultori mèdic disposa de dues sortides per tant la longitud màxima dels 
recorreguts d’evacuació des de qualsevol punt del centre fins alguna sortida no 
excedirà els 50 m. 

 

En el cas de les zones de risc especial el recorregut d’evacuació màxim serà de 
25 m, d’acord amb la taula 2.2 del DB SI 1. 

 

El recorregut d’evacuació més desfavorable té l’origen a la sala d’espera i tindrà 
una longitud de 24,2 m. 

 

La senyalització d’emergència serà la conforme amb la norma UNE 23034. Es 
disposaran senyals indicadores de la direcció dels recorreguts visibles des de tot 
l’origen d’evacuació. 
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Les rutes d’evacuació i les sortides es poden veure als plànols corresponents. 

 

8.7. Dotacions d’instal�lacions de protecció 
contra incendi 

 

Tots els elements, materials i equips de la instal�lació han de complir amb el 
Reglament d’Instal�lacions de protecció contra incendis (Reial Decret 
1942/1993). 

D’acord amb la taula 1.1 del DB SI 4, s’obtindran els elements obligatoris de 
protecció contra incendi. 

 

8.7.1. Extintors portàtils 

Es col�locaran extintors per tot l’edifici de tal forma que des de qualsevol punt no 
es realitzin desplaçaments superiors als 15 metres i a més a totes les zones de 
risc especial. 

 

Els extintors es col�locaran en llocs molt accessibles, especialment en les vies 
d’evacuació i al costat de les boques d’incendi a fi d’unificar la situació dels 
elements de protecció. Aniran fixats a una altura de 1,7m com a màxim del sòl.  

 

S’instal�laran 6 extintors amb agent extintor de pols ABC polivalent de 6 kg i 
d’eficàcia mínima 21A-113B. En la sala de màquines s’instal�larà un extintor de 
CO2 de 5 kg amb una eficàcia de 89B. 

 

8.7.2. Boques d’incendi equipades 

No són d’obligatòries ja que la superfície construïda és inferior als 2.000 m2. 

 

8.7.3. Columna seca 

No serà necessària aquesta instal�lació ja que l’altura d’evacuació es inferior als 
24 metres. 
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8.7.4. Hidrants exteriors 

No serà necessària la instal�lació d’hidrants ja que la superfície total construïda 
és inferior als 5.000 m2. 

 

8.7.5. Sistema de detecció i alarma 

Tot hi no ser d’ús obligatori perquè la superfície construïda és inferior als 1.000 
m s’ha considerat la instal�lació d’un sistema d’alarma manual i un sistema de 
detecció automàtic. 

 

La instal�lació serà de tipus convencional, aquest sistema de detecció es dividirà 
en zones, associant a cada zona un número determinat de polsadors i detectors 
d’incendi. Quan s’activa un interruptor i/o un polsador es podrà identificar a la 
central d’incendi la zona on s’ha produït l’alarma.  

 

El sistema convencional és adequat per a instal�lacions petites amb pocs 
detectors i/o polsadors ben localitzats i pròxims a la central. Les zones es 
delimitaran de forma que sigui possible localitzar de forma ràpida el focus del 
incendi. 

 

La central d’incendis serà de tipus convencional de 4 zones. A cada zona hi haurà 
un màxim de 32 elements a controlar i disposarà de leds per a la visualització de 
l’estat del sistema. 

Es disposarà d’una sirena d’alarma interior que anirà connectada a la central. El 
sistema d’alarma garantirà un nivell sonor de 65 dB (A) a tot l’edifici però sense 
superar els 120 dB (A) en cap punt situat a més d’1 m de la sirena. 

 

El sistema d’alarma manual estarà format per polsadors que es situaran 
preferentment al costat dels extintors o junt les sortides d’evacuació per tal 
d’unificar els equips de protecció contra incendis. 

 La distància des de qualsevol punt de l’edifici fins arribar a un polsador no 
superarà els 25 m.  

S’instal�laran 6 polsadors d’alarma que seran del tipus convencional, de plàstic 
vermell i es fixaran a una altura del sòl de 1,5 m. 

 

El sistema automàtic de detecció estarà format per detectors òptics de fum en 
tot l’edifici i termovelocimètrics en les sales tècniques. 

Hi haurà 22 detectors òptics de fums que estaran formats per una cambra 
sensora òptica. Funcionaran seguint el principi de la propagació de la llum si es 
detecta partícules de fum dins la cambra. Tindran una àrea de cobertura màxima 
de 60 m2. 
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S’instal�larà 1 detector termovelocimètrics. Captarà la temperatura ambient i 
donarà una resposta d’alarma al superar una temperatura màxima prefixada o 
un augment brusc de la temperatura. L’àrea de vigilància màxima dels detectors 
termovelocimètrics serà de 20 m2. 

 

8.7.6. Instal�lació automàtica d’extinció 

No es preceptiva la instal�lació d’extinció automàtica donat que l’alçada 
d’evacuació és inferior als 28 m i tampoc hi ha un centre de transformació 
integrat a l’edifici. 

 

8.8. Senyalitzacions manuals de protecció 
contra incendis 

 

Els mitjans manuals de protecció contra incendi es senyalitzaran d’acord amb la 
norma UNE 230033.  

Les senyals hauran de ser de tal manera que aconsegueixin la seva immediata 
visió sense dificultat. Seran fotoluminiscents, de 210 x 210 mm de mida quan la 
distància d’observació no superi els 10 m, de 420 x 420 mm si la distància està 
compresa entre els 10 i 20 metres i de 594 x 594 mm si la distancia d’observació 
està compresa entre els 20 i 30 metres. 

 

Aquestes senyals hauran de ser visibles inclús quan es produeixi una averia en el 
subministrament de l’enllumenat general. 
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CAPÍTOL 9: 

INSTAL�LACIÓ DE 

SENYALS FEBLES 

 

Seguint les directrius del Servei Català de la Salut el centre d’atenció primària 
disposarà de les següents instal�lacions: 

• Veu i dades 

• Megafonia 

• Senyalització “passeu-espereu” 

• Porter automàtic 

• Seguretat contra intrusió 

 

9.1. Audiovisuals i dades 
 

9.1.1. Veu i dades 

La instal�lació de veu i dades, estarà destinada a la transmissió de veu, dades 
informàtiques i imatge, preveient la connexió de telèfons, ordinadors i 
centraletes. El sistema estarà format per un rack d’instal�lacions d’informàtica, 
una centraleta telefònica, cablejat i preses. 
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La centraleta telefònica i el rack de dades s’ubicaran en un armari específic a la 
sala de recepció.  

 

El cable utilitzat per a la transmissió de veu i dades serà de categoria 6 de 4 
parells. Les bases de connexió seran dobles (una per la xarxa informàtica i l’altra 
per servei de telefonia) del tipus RJ-45 també de categoria 6 i aniran encastades 
a la paret. 

 

En general hi haurà una roseta doble a la qual accediran 2 cables en tots els 
espais del centre on està previst la ubicació d’equips informàtics: sales 
administratives, sales de consulta i sales de personal. 

 

Per a la distribució del cablejat s’utilitzaran safates des dels punts de connexió 
fins al rack del centre. Les derivacions de les preses aniran dins de tub de PVC 
corrugat encastat.  

  

9.1.2. Megafonia 

La instal�lació de megafonia permetrà la transmissió de missatges orals i música. 
El sistema estarà compost per una centraleta ubicada a l’àrea de recepció, un 
micròfon situat al taulell de recepció i altaveus.  

 

La unitat central inclou el controlador, un amplificador una font musical i radio. 

 

Els altaveus de megafonia aniran encastats al sostre i tindran una potència 
nominal de 6 W. Es diferenciaran dues àrees dintre del centre d’atenció: 

• Àrees de públic: vestíbul, recepció i sala d’espera. 

• Àrees de personal: sala de reunions, sala d’estar i vestidor 

La diferenciació en dues àrees permetrà elegir on transmetre els missatges. 

 

La distribució dels senyals es realitzarà amb cable bipolar de 2x1 mm2 de secció 
per safata. 

 

9.1.3. Senyalització “passeu-espereu” 

La senyalització “passeu-espereu” estarà situada en totes les sales de consulta i 
a la sala de tractaments, i indicarà si la sala està ocupada o no. 

 

La instal�lació estarà composta per un mecanisme d’accionament del senyal i un 
indicador lluminós de dos colors, verd i vermell, situat a la porta d’entrada de la 
consulta i per tant fàcil de visualitzar des de la sala d’espera.  
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El mecanisme d’accionament estarà format per un interruptor encastat a paret 
de l’interior de la consulta i serà accionat per el personal del centre mèdic.  

 

9.1.4. Porter automàtic 

S’ha previst la instal�lació d’un videoporter digital, que permetrà l’obertura a 
distància de les portes del centre. 

 

Es situarà una placa digital a l’exterior del centre i una unitat interior a la 
recepció. Les portes estaran equipades amb obreportes d’accionament automàtic 
dirigides per la unitat interior del videoporter.  

 

El cablejat entre la unitat exterior i l’interior es realitzarà amb cable coaxial, la 
resta de cablejat es durà a terme amb cable per a videoporter de 6 fils. Format 
per 4 fils de (2x1mm2 +2x0,5mm2) i 2x0,25mm2 trenats. 

 

9.2. Protecció i seguretat 
 

S’instal�larà un sistema de detecció d’intrusió amb detecció volumètrica i per 
contactes de detecció d’obertura. 

 

La instal�lació estarà formada per detectors volumètrics de doble tecnologia 
(infrarojos i microones) situats en espais interiors de circulació, que detecten el 
moviment d’una font d’energia, i per contactes magnètics situats a les dues 
portes del centre mèdic que detectaran l’obertura de les portes.  

 

Els contactes magnètic s’ubicaran a les dues portes d’accés del centre d’atenció, 
detectaran l’apertura de les portes i enviaran una senyal a la central d’alarma. 

 

La central estarà ubicada a l’armari de recepció, proporcionarà alimentació i 
control als diferents detectors i a les dues sirenes d’alarma, una interior i l’altra a 
l’exterior del centre. La central disposarà de connexió telefònica amb un centre 
de recepció d’alarmes i estarà equipada amb bateries per al seu funcionament en 
cas de fallada elèctrica.  

 

Per al cablejat de la instal�lació es farà servir mànegues multiconductor blindades 
de 2 + 4 fils (2 x 0,75 mm2 +  4 x 0,22 mm2) distribuïdes per interior de safates.  
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CAPÍTOL 10: 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

El centre d’atenció primària disposarà d’un pla de gestió de residus d’acord amb 
el decret 27/1999.  

 

10.1. Generació de residus 
 

Els residus generats en el centre mèdic s’han de seleccionar per tal de facilitar el 
seu tractament posterior. Els residus es classificaran en els següents grups: 

 

a) Residus sense risc o inespecífics 

 

- Grup I: Residus municipals que tenen el seu origen en activitats no sanitàries.  

 

- Grup II: Residus inerts i no especials generats en l’exercici d’activitats 
sanitàries que no plantegen exigències especials en la seva gestió i es consideren 
residus municipals.  

 

b) Residus de risc o específics 

 

- Grup III: Residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció 
en la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i disposició del 
rebuig, tant dins com fora del centre, ja que poden generar un risc per a la salut 
laboral i pública. 

 



 Instal·lacions d’un centre d’atenció primari 

 - 75 - 

- Grup IV: Residus que la seva gestió està subjecte a requeriments especials des 
del punt de vista higiènic i mediambiental, tant dins com fora del centre sanitari. 

 

Es preveu que el centre generi els següents residus: 

Taula 10.1. Residus generats al centre mèdic.. 

Grup Descripció 
Producció 

kg/dia 

Paper i cartró 4 

Plàstics 1 Grup I 

Aliments 1 

Grup II 

Material de cures i d’un sol ús, nets o amb 
indicis de líquids biològics de pacients sense 
infeccions: 

Gases, guants, bolquers, sondes, xeringues 
sense agulla. 

2,5 

Material punxant o tallant: 

Agulla, bisturí. 
0,3 

Grup III Material divers que contingui o estigui impregnat 
amb quantitat de líquid biològic (sang, orina, 
etc.), elements clínics de vidre, material divers 
de malats amb infeccions especials. 

0,7 

Grup IV 
Citotòxics, substàncies químiques, medicaments 
caducats. 

0,5 

 

10.2. Sistemes d’emmagatzematge i recollida 
 

Dins del centre es troba un espai anomenat zona bruta, que realitzarà les 
funcions d’emmagatzematge temporal de residus i material clínic brut, a més 
d’un lloc de neteja de material. 

 

Els residus del grup I es dipositaran en bosses de plàstic. Els papers i plàstics es 
recolliran de forma separada dels altres residus, ja que s’abocaran en el sistema 
de recollida selectiva del municipi. 
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La recollida dels residus del grup II es realitzarà en bosses opaques 
homologades, a l’exterior es senyalitzarà amb la següent identificació: “Residus 
sanitaris GRUP II” i la identificació externa del fabricant. En el seu interior hi 
haurà absència d’elements punyets i tallants.  

 

Els residus del grup I i II és consideren residus sòlids urbans i per tant seran 
abocats als contenidors de la zona per a que siguin recollits pels serveis 
municipals de recollida d’escombraries. 

 

Els residus del grup III es dipositaran en recipients rígids, estancs, amb tanca 
especial hermètica de fàcil obertura però que no permet obrir-se de manera 
accidental. Els contenidors seran opacs, resistents al trencament i amb un volum 
inferior als 60 litres. Els recipients seran d’un color diferent al blau i disposaran 
del rètol indicatiu de precaució: “Residu de Risc”.  

Els recipients dels residus tallants i punxents seran impermeables, rígids i prova 
de punxades. 

 

Els residus del grup IV s’ubicaran en recipients de les mateixes característiques 
que el grup III i a més seran de polietilè o polipropilè i d’un sol ús. Els recipients 
seran de color blau i disposaran del rètol: “Material contaminat químicament. 
Citotòxics”.  

 

El transport exterior dels residus del grup III i IV es realitzarà per una empresa 
especialitzada i autoritzada per la Junta de Residus i inscrita al Registre de 
transportistes de residus.  

 

Els centre haurà de tenir i portar al dia un llibre oficial de residus sanitaris on 
constaran les següents dades: 

a) Unitat assistencial generadora de residus 

b) Data de lliurament dels residus de risc al transportista i gestor autoritzat 

c) Volum de residus objecte de lliurament corresponents al grup II, III i IV. 

d) Número de fitxa d’acceptació i full de seguiment. 

e) Informe explicatiu de les incidències en cas que es produeixin.  
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11.3. Adreces Web de consulta 
 

Electra Molins. http://www.electramolins.es 

Daikin. http://www.daikin.es 

Grupo Aguilera: http://www.aguilera.es 

ISE. http://www.ise.es 

Madel. http://www.madel.com 

Mitsubishi Electric. http://www.mitsubishielectric.es 

New-Sai. http://www.newsai.es 

Optimus. http://www.optimus.es 

Philips. http://www.philips.es 

Plana Fàbrega: http://www.planafabrega.com 

Rain Bird: http://www.rainbird.es 

Saunier Dubal: http://www.saunierbubal.es 

Salvador Escoda: http://www.salvadorescoda.com 

Schneider Electric. http://www.schneiderelectric.es 

Subministres a Obres i Terrenys. http://www.sot.es 

Troll. http://www.troll.es 

Viessmann. http://www.viessmann.es 


