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Resum 

L’objecte del present  projecte és dissenyar les instal.lacions del Centre dAtenció Primàra 
(CAP) de nova construcció de la població de Sant Andreu de la Barca, d’acord allò que 
disposa el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El seu nom ve donat per la seva ubicació, ja 
que es troba al barri de La Solana. 

La finalitat del projecte és el càlcul de totes les instal·lacions elèctriques, de sanejament, 
aigua potable, climatització, gasos tècnics, incendis de l’edifici. Es farà un estudi detallat de 
certs aspectes relacionats amb el disseny de certes sales del CAP, com són la protecció 
acústica i el disseny de la sala de radiologia del Centre. Paral·lelament es farà un estudi de 
seguretat i salut de tot el procés d’instal·lació. 

En el present projecte es tindrà en compte el disseny de construcció ja projectat del CAP 
per garantitzar la correcta instal·lació dels serveis esmentats. 

El present projecte es dividirà en una memòria constructiva, plànols, estudi de seguretat i 
salut i pressupost. Els annexes que s’afegiran al final del projecte són llistats de càlculs i 
taules utilitzades de totes les instal·lacions, el pla de seguretat i salut i tots els documents 
necessaris perquè el projecte pugui ser visat i executat. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

A partir d’un projecte de disseny i construcció del CAP La Solana ja existent, es realitza el 

projecte d’instal·lacions per garantir un bon funcionament del Centre. 

1.2. Motivació 

La motivació per realitzar un projecte d’instal·lacions és l’ entrada laboral en el sector de la 
construcció. Aquest sector està molt vinculat al de les instal·lacions i és imprescindible tenir 
bons coneixements sobre les mateixes. 

Cal afegir que, encara que de moment  no he tingut l’opció de tenir un contacte laboral amb 
les instal·lacions relacionades amb el mediambient, sempre he tingut un interés especial 
amb aquest sector. 
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2. Introducció 

2.1. Objectiu del projecte 

L’objectiu del projecte és el disseny de totes les istal·lacions del CAP segons el CTE i la 
normativa vigent per assegurar un bon funcionament del centre sanitari. 

 

2.2. Abast del projecte 

L’abast del present projecte és el càlcul de les instal·lacions elèctriques, aigua, sanejament, 

climatització, gasos tècnics, aillament acústic i panells solars segons el CTE i les 

normatives vigents. 

Donat que es tracta d’un projecte d’instal·lacions, el dimensionament estructural i el disseny 

del CAP no entren dins de l’àmbit del present projecte. Cal afegir que donat que el projecte 

d’instal·lacions és posterior al de disseny del CAP, caldrà adaptar tot el dimensionament de 

les instal·lacions a un espai limitat pel projecte de disseny i construcció existent. 

En primer lloc es realitzarà una introducció de la demanda del CAP segons el número i 

tipus d’ususaris. 

En segon lloc es farà els càlculs de les instal·lacions segons les necessitats del CAP. 

Es realitzarà un estudi de seguretat i salut que garanteixi una seguretat pels treballadors 

durant el període d’execució dels treballs. 

Per últim es realitzarà un estudi econòmic que garantitzi la viabilitat econòmica de l’obra. 

 

2.3. Normativa d’aplicació: el CTE (Codi Tècnic d’E dificació) 

2.3.1. Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 

El Reglament Elèctric per a Baixa Tensió és un reglament espanyol d’obligat compliment 

que prescriu les condicions de muntatge, explotació i manteniment d’instal·lacions de baixa 

tensió. Segons aquest reglament, a Espanya es considera baixa tensió aquella que és 
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inferior o igual a 1000 V en corrent alterna o 1500 V en corrent contínua. 

El Reglament actual (qu substitueix al de l’any 1973) va ser aprovat segons Real Decreto 

842/2002 el 2 d’agosto del 2002. 

Va ser  publicat al Boletín Oficial del Estado número 224 el 18 de setembre de 2002. 

El nou reglament manté l’estructura de l’antic i es composa de dues parts: 

• 29 articles que atenen a qüestions legals i administratives de les instal·lacions. 

• Aspectes tècnics de les instal·lacions recollides en 51 Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC). 

Les ITC’s estan estructurades en forma d’arbre, de tal forma que el tronc és l’origen de la 

instal·lació i cada branca és cada tipus de receptor susceptible a ser connectat a la mateixa. 

Respecte el REBT-73, l’actual reglament corregeix les deficiències següents: 

• Recull les gesions administratives i competències de les Autonomies. 

• Fusiona en un únic document totes les normes d’obligat compliment de les 

instal·lacions de BT. 

• S’actualitza el contingut del Reglament degut al progrés tecnològic en quant a 

instal·lacions i en quant a nivells d’electrificació. 

• El REBT-2002 fa referència a normes UNE que si s’actualitzen són automàticament 

d’obligat compliment. S’introdueix també el concepte de “seguretat equivalent” per 

aquells casos que no venen contemplats en les normes o en el propi REBT. 

 

2.3.2. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Ed ificis (RITE) 

El nou reglament té com a objectiu final la reducció dels consums energètics de vivendes i 

oficines de nova construcció i s’integra en el Pla d’Acció d’Estratègia d’Estalvi i Eficiència 

2002-2007 del Govern. El RITE no afectarà a aquells edificis que es trobin ja en construcció 

ni als que tinguin sol·licitada la llicència d’obres. 

Estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la 

demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, 

climatització i aigua calenta sanitària per aconseguir un ús racional de l’energia. 
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Les novetats del RITE: 

• Ajudar a reduir els consums d’energia dels edificis a través d’instal·lacions més 

eficients. 

• El nou RITE considera reforma de la instal·lació a tota aquella actuació que suposi 

una modificació de projecte o de la memòria tècnica de l’edifici. 

• El reglament no afectarà a usos industrials, excepte els que afectin a la higiene i 

benestar tèrmic de les persones. 

• La norma exigeix a l’usuari la obligatorietat d’un correcte manteniment de les 

instal·lacions, havent-les de realitzar cada 5 anys. 

El Consell de Ministres del 20 de juliol del 2007 va aprovar un nou text revisat del RITE que 

anul·la l’anterior. Es tracta del Real Decreto 1027/2007. Amb posterioritat es va publicar una 

correcció d’errades. 

La necessitat de transposició parcial de la Directiva 2002/91/CE  d’eficiència energètica 

d’edificis així com l’harmonització amb el “Documento Básico de Ahorro de Energía” del 

Codi Tècnic de l’Edificació, la incorporació de noves exigències d’estalvi i eficiència 

energètica d’aquest tipus d’instal·lacions i la experiència de la seva aplicació pràctica durant 

els darrers anys, convergeixen en la revisió d’aquest Reglament. 

El Real Decret ha estat elaborat conjuntament pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i 

el Ministeri de Vivenda. 

Les exigències més importants que estableix el RITE, són: 

• Més rendiment energètic en els equips de generació de calor i fred, així com els 

destinats al moviment i transport de fluids. 

• Millor aïllament dels equips i conduccions de fluids tèrmics. 

• Millor regulació i control per mantenir les condicions de disseny previstes als locals 

climatitzats. 

• Utilització d’energies renovables disponibles, en especial la solar i la biomassa 

• Incorporació de subsistemes de recuperació d’energia i aprofitament d’energies 

residuals. 

• Sistemes obligatoris de comptabilització de consums en el cas d’instal·lacions 
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col·lectives. 

• Desaparició gradual de combustibles sólids més contaminants. 

• Desaparició gradual d’equips generadors menys eficents. 

 

2.3.3. Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

Des el 1977 ha existit un marc unificat per la normativa d’edificació composat per les 

Normes Bàsiques de l’Edificació (NBE), Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE) i les 

Solucions Homologades de l’Edificació (SHE). 

El 28 de març del 2006 es va publicar al BOE el Real Decret 214/2006 pel qual s’aprova el 

nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) per harmonitzar la normativa espanyola amb 

l’europea. 

La societat demanda cada cop més qualitat als edificis, el que significa la satisfacció dels 

requisits bàsics que es refereixen tant a la seguretat com a aspectes vinculats al benestar 

de les persones. 

El CTE es configura com un nou marc normatiu estructurat que identifica, ordena i 

completa la reglamentació tècnica existent i pretén facilitar la seva aplicació i compliment, 

tot allò en harmonia amb la normativa europea. A més a més, mitjançant un enforç basat 

en prestacions, es tracta de fomentar la innovació i desenvolupament tecnològic en 

l’edificació. 

El CTE és el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir els edificis en 

relació amb uns requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts a la LLei d’Ordenació 

de l’Edificació (LOE). 

El CTE es divideix en dues parts, les dues de caràcter reglamentari: 

La primera part (part I) conté les disposicions i condicions generals d’aplicació de 

CTE i les exigències bàsiques que han de complir els edificis. 

Les exigències bàsiques són aquelles que han de complir-se a projecte, la construcció, 

manteniment i conservació dels edificis i les seves instal·lacions per arribar a les 

prestacions que satisfacin els requisits bàsics de la LOE. 

La segona part (Part II) està formada pels Documents Bàsics (DB), pel compliment 

de les exigències bàsiques del CTE. Aquests Documents basats en el coneixement 
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consolidat de les diferents tècniques constructives, s’actualitzarà en funció de les 

innovacions tècniques i demandes socials i s’aprovaran reglamentàriament. 

Els DB que s’han desenvolupat són un per cada un des requisits bàsics de seguretat i 

habitabilitat. Els DB són: 

• DB SE Seguretat estructural  

• DB SE-AE Accions a l’edificació  

• DB SE-A Estructura d’acer  

• DB SE-F Estructures de fàbrica  

• DB SE-M Estructures de fusta 

• DB SE-C Cimentacions  

• DB SI Seguretat en cas d’incendi  

• DB SU Seguretat d’utilització  

• DB HS Salubritat  

• DB HE Estalvi d’energia 

• DB HR Protecció enfront del soroll.  

 

Tal com mostra la Figura 2.1, la segona part del CTE s’estructura en els diferents 

Documents Bàsics, un per cada àrea. 
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 Figura. 2.1 : Estructura del CTE (Font: http://www.codigotecnico.org; data consulta15/05/08) 
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3. Descripción del CAP La Solana  

3.1. Descripció general 

3.1.1. Estat actual del local, situació i superfíci e de l’àmbit 

El CAP on es realitza la instal·lació objecte d’aquest projecte estarà ubicat a la població de 

Sant Andreu de la Barca (Baix LLobregat). Concretament es tracta de la parcel·la situada 

entre el C/ Sant Felip Neri i C/ Dr Vila. L’emplaçament dels locals es mostra al plànol 1 de 

l’annex H. 

L’estat actual de l’espai on es realitzaran les obres són tres locals colindants els 
quals es troben diàfans i sense cap tipus d’acabat interior. Actualment tots ells es 
troben sense cap tipus d’activitat. Existeix un aparcament d’ús privat (Dr Vila 29 
bis) i dos edificis de vivendes de planta baixa i planta (Dr Vila 29 i 31). 

La situació dels tres locals son: 

- Local 1 a c. Sant Felip Neri, 18 amb una superfície útil total de 187,36 m² . 

- Local 2 a c. Dr. Vila, 31 amb una superfície útil total de 442,87 m². 

- Local 3 a c. Dr. Vila, 29 amb una superfície útil de 121,11 m² . 

El total de la superfície útil diàfana pel nou Centre d’ Urgència i atenció Primària serà de 
751,34 m2 amb un perímetre de 196,5 m. 

 

 

Figura 3.1– Ubicació del CAP La Solana. Locals actuals existents 
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La relació de superfícies de cada local es detalla a la taula 3.1  

 

Parcela Superficie 
1  187,36 m2 

2 442,87 m2 

3 121,11 m2 

TOTAL 751,34 m2 

Taula. 3.2– Relació de superfícies 

Es tracta de locals que pertanyen a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. La situació 

dels locals a Sant Andreu és molt adequada per ubicar el nou centre sanitari, donat el 

notable creixement de la població de la zona, en especial, de població inmigrant. 

• Ubicació en un barri amb un creixement notable de població. 

• Locals buits patrimoni de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

• Existència propera de serveis d’instal·lacions. 

• Zona amb bona comunicació amb transport públic (autobusos línia, 

Ferrocarrils Generalitat de Catalunya). 

 

3.1.2. Descripció general 

Donat  l’increment de població a la zona del Baix Llobregat dels darrers anys, l’ICS (Institut 
Català de la Salut) ha cregut necessari realitzar una ampliació de l’ oferta de sanitat  
d’aquesta zona.  

La sanitat del Baix Llobregat està centralitzada a Martorell. Donada la forta demanda 
sanitària, l' ICS decideix construir el CAP La Solana a la població de Sant Andreu de la 
Barca per oferir visites dels metges especialistes. 

Aprofitant de que es tracta d’una àrea suficientment gran per oferir més serveis, s’afegeix a 
les consultes pròpies de l’ambulatori una àrea habilitada com a  zona d’urgències (zona de 
boxes). Es crea una zona de radiologia per la necessitat de realitzar proves a l’instant. 

La propietat dóna una importància vital al compliment del termini de l’obra establert. 
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3.1.3. Característiques urbanístiques 

Els locals es troben situats en tres parcel·les col·lindants en sol Urbà i la qualificació 
urbanística és compatible amb l’ús assistencial. Als locals s’arriba per accés de vianants i 
rodat i arribant tots els serveis d’aigua, electricitat, telefonia i gas, així com un sistema 
d’evacuació d’aigües. 

 

3.1.4. Anàlisis de les demandes del CAP 

Degut a l’ús públic i sanitari de l’edifici, caldrà que el CAP disposi de totes les instal·lacions 
que es citen al projecte tal com són les elèctriques, aigua, sanejament, climatització, gasos 
tècnics i protecció contra incendis. Totes elles es basaran en la normativa vigent que cita el 
CTE:  

Coma a instal·lacions especials, cal esmentar que la part de boxes d’urgències disposa 

d’instal·lacions d’oxígen, aire comprimit i buit. Es realitzarà la instal·lació segons les Normes 

Tecnològiques corresponents, donat que no es citen a l’actual CTE: NTE- IGO (Oxígen), 

NTE- IGA (Aire comprimit), NTE-IGB (Buit). 

Caldrà fer l’aillament acústic de la sala de màquines per garantitzar el benestar del usuaris i 

treballadors del CAP, complint el CTE-DB-HR Protecció contra el soroll. 

Donada la recent importància en instal·lar energies renovables, s’ha optat per instal·lar 

panells solars a la coberta, amb el compliment del CTE-DB-HE Estalvi d’energia. 

Aquest centre ha de ser un espai físic en el qual prestin els serveis d’Urgència d’atenció 

Primària i Consultori assistencial (metge-infermera) de medicina general, pediatria i altres. 

Donada l’existència de la zona de boxes d’urgències cal diposar d’una sala de radiologia. 

Cal dissenyar aquesta sala tenint en compte la llei 7/1994 de protecció ambiental i el RD 

1891/91 sobre l’instal·lació i utilització d’aparells de R-X amb finalitat diagnóstica mèdica, el 

RD 1836/1999 de 3.12 (Ministeri d’Indústria i Energia, B.B.OO.E. 31.12.1999) que és el 

Regament sobre instal·lacions nuclears i radioactives i el RD 783/2001 de 6.7 (M.Presid., 

B.O.E, 26.7.2001) que és el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions 

ionitzants. Es té en compte també la NTP 589 sobre instal·lacions radioactives i la NTP 614 

sobre radiacions radioactives. 

Hi haurà una zona exclusiva de personal del Centre i part d’instal·lacions. També existiran 
zones comuns com són sales d’espera, recepció i administració i arxiu. Segons la demanda 
del CAP es divideix la superfície necessària per cada àrea esmentada: 
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- En l’Àrea Centre d’Urgència ................................................................... 180,68 m² 

- En l’Àrea Consultori Medicina General, Pediatria i Infermeria .............. .. 197,24 m² 

- En l’Àrea exclusiva del Personal del Centre ......................................... . .128,30 m² 

- En zones comuns per urgències i consultori .......................................... 124,63 m² 

- En altres zones ..................................................................................... ... .93,08 m² 

El total del Centre d’Urgències d’atenció Primària i Consultori és de .... ... 723,93 m² 
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4. Propostes d’instal·lacions del CAP 

4.1. Instal·lacions elèctriques 

4.1.1. Generalitats 

La instal·lació d’electricitat es realitzarà d’acord amb les especificacions establertes al 
Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

La càrrega total del centre es determinà en funció dels nivells d’enllumenat, dels punts de 
preses elèctriques, de les necessitats de la instal·lació d’aire condicionat i d’altres 
necessitats definides al projecte. 

La instal·lació d’enllaç consta de l’escomesa, la caixa general de protecció, els comptadors i 
el quadre general de distribució. 

La connexió es farà a l’escomesa individual del centre de comptadors, en els edificis on 
està previst. 

Les caixes generals de protecció compliran la instrucció MI.BT.012 del Reglament 
electrotècnic de baixa tensió. 

La distribució s’ha d’iniciar al quadre de comandament i protecció, del que han de sortir els 
diferents circuits dotats dels corresponents interruptors automàtics. 

La instal·lació es farà amb cinc conductors: tres actius, un de neutre i un de protecció. 
Aquest últim ha d’arribar a tots els punts de consum. 

 

4.1.2. Enllumenat 

Enllumenat general: 

La il·luminació interior del centre es realitzarà mitjançant equips 

de fluorescència amb equips de difusió adequats. 

Els aparells d’incandescència s’han d’utilitzar per a la llum localitzada dels llocs de treball on 

siguin necessaris, o en situacions especials degudament justificades. 

Els nivells lluminosos dels diferents espais han de tenir en compte les recomanacions 
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establertes a la Guia per a la il·luminació d’interiors elaborada per la Comissió Internacional 
de la Il·luminació (CIE) (Ref.[2] ). 

Es nivells d’enllumenat garantitzats seran: 

� Vestíbul, circulacions i sales d’espera:  200 lux 

� Lavabos : 200 lux 

� Magatzem:  200 lux 

� Sala de consulta: 750 - 1.000 lux 

� Urgències: 300 lux 

Enllumenat especial: 

Les instal·lacions d’enllumenat especial, d’emergència i senyalització es realitzaran d’acord 
amb la normativa bàsica de condicions de protecció contraincendis i amb el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió. 

Quan la situació de l’enllumenat de senyalització coincideix amb la de l’enllumenat 
d’emergència, els punts de llum poden ser comuns. 

Enllumenat d’emergència: 

L’enllumenat d’emergència es realitzarà mitjançant aparells autònoms que il·luminin els 
locals i les vies de comunicació o d’evacuació fins a les sortides. 

El nivell mínim de potència de l’enllumenat d’emergència serà de 0,2 W/m². 

Enllumenat de senyalització: 

L’enllumenat de senyalització ha d’indicar permanentment la situació de les portes, 
passadissos i sortides del local.  

 

4.1.3. Distribució elèctrica del CAP 

Per alimentar elèctricament a tot el CAP s’ha sectoritzat la planta del CAP en 6 seccions 
amb un criteri d’ús de la zona per alimentar tots els punts. Aquesta divisió per seccions es 
mostra al plànol 2 de l’annex H. 

- El sector 1 és el considerat com a ús hospitalari ja que formen part d’ells els 5 
boxes d’urgències actius les 24 hores, les consultes externes de dia (guixos i 3 consultes 
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externes més) i les sales d’espera d’atenció continuada de consultes externes i de boxes. 

- El sector 2 està format per tota la resta de consultes de dia com són les de 
medicina general, infermeria, pediatria, otorrinolagologia, oftalmòleg i odontòleg. 

- El sector 3 és una zona on només pot accedir-hi personal propi del CAP. Es troben 
la sala de personal, els dormitoris de descans del metges de guàrdia, els vestidosr i la sala 
de màquines. 

- El sector 4 és de la unitat de radiologia. En aquesta zona es troba ubicat un 
dormitori de descans, la sala de realització de radiografies i la sala d’espera corresponent. 

- El sector 5 és el dedicat a atenció administrativa al pacient. És la zona d’accés el 
CUAP. Es troben englobats en aquest sector, l’administració i el despatx del director. 

- El sector 6 és le corresponent a totes els lavabos d’ús públic. 

 

4.1.4. Quadre general de baixa tensió 

A partir del quadre general s’ha dividit l’alimentació en una línia de força i una de llum. 
Dintre de cadascuna d’aquestes divisions s’alimenten els 6 sectors.  

La trajectòria de la safata galvanitzada portant dels cables que alimenten a tots els punts de 
consum va pel fals sostre del CAP. La seva distribució es mostra al plànol 2 de l’annex H. 

Degut a l’elevat consum de la unitat exterior de l’aire acondicionat i el grup electrògen, es 
considera que aquests dos elements no penjaran de les línies que alimenten als punts de 
consum dels sectors que s’han citat, sinò que penjaran directament del quadre. 

Dins de cadasquna d’aquestes parts, es fa l’estudi de la potència requerida a cada 
habitació en funció del consum dels diferents aparells (en els de Força) o punt de llums 
existents (en cas d’enllumenat). En els dos casos caldrà protegir les línies que alimenten 
cada habitació amb un magnetotèrmic del calibre adequat, al quadre general. Cada sector, 
igualment, anirà protegit amb un magnetotèrmic i un diferencial. Finalment, tota la 
instal·lació anirà protegida per un interruptor general de maniobra.  

El dimensionat del cable es realitza pel mètode de la intensitat màxima i la caiguda de 
tensió màxima 

A partir de les seccions i la intensitat que hi circula, es calculen les proteccions necessàries 
que asseguren el bon funcionament de la instal·lació. Es mostren els càlculs a l’annex A. 

S’han  tingut en compte els factors següents: 
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• Caiguda de tensió: 3% per enllumenat i 5% per receptors de força en instal·lacions 
interiors . 

• Imax: La intensitat que circula per la línia (I) no haurà de superar el valor d’intensitat 
màxima admissible (Iz). 

Un cop la secció compleix tots els criteris i comprovant el de la resistència tèrmica al 
curtcircuit, s’acaba aplicant un criteri de facilitat d’instal·lació intentant col·locar seccions 
iguals a les diferents línies.  

A la taula 4.1 es mostren seccions definitives per cada punt de cosum, calculats a partir de 
la intensitat que circula pel cable segons els criteris de màxima intensitat, màxima caiguda 
de tensió i comprovant el de la resistència tèrmica al curtcircuit  Ref.`[1].  

La instal·lació consta d’un quadre general de distribució amb una protecció general i 
proteccions als circuits derivats. 

L’esquema unifilar queda reflexat al plànol 4 de l’annex H i compta amb els següents 
dispositius de protecció: 

• Un interruptor automàtic magnetotèrmic general per la protecció contra 
sobreintensitats. 

• Interruptors diferencials per la protecció contra contactes indirectes. 

• Interruptors automàtics magnetotèrmics per la protecció dels circuits 
derivats.  
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Taula 4.1: Dimensionament del cablejat i de les proteccions de la instal�lacio elèctrica. 

 

4.1.5. Potència a contractar 

Per conéixer la potència a contractar pel CAP es parteix del consum total del CAP.  

Es mostren a la taula 4.2 el consum de força i llum total de cada sector. 
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Taula. 4.2– Potència demandada del CAP La Solana per sectors. 

Per calcular la potència a contractar es fa un estudi del consum horari del CAP, en funció 
del tipus de servei que es fa del punt de consum. Es pot conèixer amb exactitut quina és la 
potència necessària en cada franja horària. 

En funció del tipus de servei que es faci de cada consum, es consideren : 

• Servei puntual : Es consideren aparells i llums d’ús puntual durant el dia. 

• Servei ininterrumput: És un consum de les 24 hores. Són les llum emergències de 
tot CAP i aire acondicionat i  llum de la zona d’urgències. 

• Servei horari de consultes: Són llums i altres consums que són utilitzats el temps en 
que les consultes estan en servei. L’horari estimat és de 8 a 14h i de 16 a 20h. 

• Sevei mitjà: Són aparells que no sempre estan conectats, i es considera que només 
ho fan la meitat del temps. 

            

Potència suministrada per 
xarxa Força (Kw)   

Llum 
(Kw)   TOTAL (Kw) 

         
TOTAL sector 1 7,69  4,53  12,22 

         
TOTAL sector 2 4,40  4,42  8,82 

         
TOTAL sector 3 9,54  2,60  12,14 

         
TOTAL sector 4 0,25  1,18  1,43 

         
TOTAL sector 5 4,94  1,37  6,31 

         
TOTAL sector 6 4,80  0,61  5,41 

         
VEU I DADES 5,25  0,00  5,25 

         
 AA EXTERIOR 19,65  0,00  19,65 

         
RX 50,00  0,00  50,00 

TOTAL (Kw)         121,67 
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Tal com es mostra a l’annex A, fent l’estudi horari del consum del CAP, es pot deduir la 
potència a contractar a companyia. Els resultats es mostren a la taula 4.3. 

Tal com mostra la taula 4.3, la potència total demandada és de 121,18 Kw. Donat que el 
consum té un pic màxim de 109,90 kW, a les 12 h, serà la potència màxima a suministrar al 
CAP. Això equival a un consum mig horari de 58,85 Kw/h. 

Per garantir un servei del CAP cal un doble suministre. Aquest doble suministre es realitza 
mitjançant un grup electrògen situat a la sala de màquines. Les unitats d’aire acondicionat i 
la màquina de R-X, com a consums importants, no penjaran del grup, ja que no es 
consideren indispensables pel funcionament de l’ambulatori en cas d’un tall de suministre 
de companyia. 

La potència demandada que ha de suministrar el grup electrògen en cas de tall de 
suministre és de 41,02 kW. Al fer l’estudi horari del CAP es comprova que té un pic de 
consum màxim dels punts de consum alimentats per grup de 36, 06 kW, a les 8 h, 12 h i 14 
h. El consum horari mig és de 29,67 kW/h. 

Es col·loca un grup electrògen insonoritzat de 40 kW per garantir el suministre del pic 
màxim de 36, 06 Kw i dexant previsió per futurs consums. Es posarà en marxa quan s’arribi 
a reduir el 70% de tensió nominal de servei. 

Degut a l’importància del suministre initerrumput elèctric, es decideix col·locar un SAI per 
alguns elements concrets com són les llums d’emergència i senyalització, les neveres de 
vacunes i  veu i dades. La potència total és de 7,83 kW. 

Es col·loca un SAI de 8 kW amb autonomia de 30 minuts.  
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Taula. 4.3– Taula resum dels consums horaris del CAP (kW) amb els pics de demanda màxims. 
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Gràfic 4.1– Consum horari de la potència demandada pel  CAP. 

Tal com mostra el gràfic 4.1 i la taula 4.4, la potència màxima demandada pel CAP serà de 
109,90 kW. En cas de tenir un coeficient de simultaneitat de tots els consums del CAP 1, la 
potència demandada seria de 121,67 kW. Es contractarà 125 kW a companyia per garatir 
el suministre de xarxa a tots els punts de consum i deixant un marge per si el CAP tingués 
un consum extra puntual. 

 

4.1.6. Tarificació elèctrica 

S’aplicarà la tarifa vigent a partir de l’1 de gener del 2008. Al tractar-se d’un potència 
superior a 15 kW (potència màxima a contractar són 125 kW)  i baixa tensió correspon 
aplicar la tarifa 3.0.2, on el  terme de potència (tp) té un valor de 1,988549 €/Kw · mes i el 
terme d’energia (te)  té un valor de 0,095576 €/kW·h. 

L’import anual assumir de cost de 2.982,82€/anual + IVA. 

Aquesta tarifa no dóna opció a aplicar complements de disciminació horària sobre la factura 
bàsica. 
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4.2. Instal·lació de fontaneria 

4.2.1. Generalitats 

La instal·lació de fontaneria es farà d’acord amb les exigències del CTE-HS, 
suministrament d’aigua. 

Per tal de garantir el compliment sobre la contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, 
en posteriors capítols,  s’instal·laran uns panells solars a la coberta. 

El subministrament d’aigua se realitzarà a partir de la xarxa de distribució pública de la 
localitat. 

Si la qualitat de l’aigua ho fa imprescindible, s’ha de preveure el corresponent sistema 
detractament. El comptador s‘ instal·larà al lloc i sota les indicacions que determinen les 
normes particulars de l’empresa subministradora.  

Es disposarà d’un sistema de comptabilització d’aigua freda i de la calenta del CAP. Donat 
que la longitut des del termo fins al punt de consum més allunyat de la xarxa d’ACS supera 
els 15 m cal una xarxa de de retorn. 

Donat que es tracta d’una zona de pública concurrència, cal que les aixetes dels lavabos i 
de les cisternes, vagin dotats amb un dispositiu d’estalvi d’aigua. Als lavabos d’ús públic és 
farà la instal·lació d’aixetes temporitzades. 

Les canonades d’aigua són de color blau, indicant que són per consum humà  

 

4.2.2. Esquema general 

La xarxa general serà d’un únic comptador, tal com es mostra a la figura 4.1 i està 
composada d’una escomesa, la instal·lació general (que conté un armari del comptador 
general), un tub d’alimentació i les derivacions cap a l’interior del CAP. 
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Figura 4.1– Esquema general de la xarxa d’aigua (Font: Codi Tècnic d’Edificació,  HS Salubritat). 

 

L’escomesa disposa de: 

• Un collarí de presa en càrrega de la canonada de distribució de la xarxa exterior de 
suministre per poder obrir el pas a l’escomesa. 

• Un tub d’enllaç entre el collarí de presa de càrrega i la clau de tall general. 

• Una clau de la propietat situada a l’exterior. 

• Un filtre de tipus Y amb malla d’acer inoxidable entre 25 i 50 µm, per retenir residus 
de l’aigua. 

Es disposarà d’una vàlvula antirretorn després del comptador, per evitar la inversió del 
sentit de flux. 
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Tal com mostra el plànol 7 de l’Annex H, l’armari del comptador es col·locarà proper a 
l’accés del CAP pel C/ Dr Vila. Dins de l’armari es disposaran la clau de tall general, el filtre 
bacterià el comptador, el ràcor de prova, una vàlvula de retenció i la clau de sortida. 

 

4.2.3. Instal·lació d’aigua freda 

La xarxa de distribució del CAP serà sectoritzada d’acord amb les necessitats del centre, tal 
com es mostra al plànol 7 i 8 de l’annex H.  

S’instal·len vàlvules limitadores de pressió als ramals i derivacions per evitar que es superi 
la pressió màxima de servei  als punts de consum (100 kPa en cas d’aixetes).  

Segons el CTE, els cabals instantanis mínims que s’ha de garantir als diferents aparells 
sanitaris són els següents: 

• Aigüera: 0,10 l/s 

• Pica: 0,10 l/s 

• Dutxa: 0,20 l/s 

• Abocador: 0,20 l/s 

• WC: 0,10 l/s 

• Urinari: 0,15 l/s 

La taula 4.4 mostra el tipus de consum d’aigua de cada punt de CAP; aigua calenta 
sanitària o aigua freda. 

 
Punt de suministrament de 
fontaneria 

Pica WC Abocador  Dutxa 

         

Lavabos F/C F     

Vestidors F/C    F/C 
Consultes i sales infermeria F/C      
Sala personal F/C      
Local de neteja     F   

 

Taula. 4.4– Suministre d’aigua freda (F) i calenta (C) als punts de consum 
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Les aixetes de les sales de consulta seran, en general, de broc alt. Als punts de 
subministrament d’aigua freda i calenta s’instal·laran, preferentment, aixetes tipus 
monobloc.  

Aquesta instal·lació comprèn la distribució d’aigua freda en els aparells, xarxa de desguàs, 
baixades d’aigua pluvials i la xarxa de sanejament fins als claveguerons. 

Les canonades es distibuiran d’acord amb els plànols corresponents d’instal·lacions. Seran 
de coure i totalment encastades i es subjectaran de manera que evitin les vibracions. Les 
juntes hauran de tenir una pressió mínima de 15 atmosferes. 

Tal com es mostra a l’annex B, a partir de la canonada principal es divideix la xarxa en 6 
ramals diferents, per tal d’arribar a tots els punts de consum del CAP i dimensionar la 
instal·lació. 

Tal com indica el CTE,  es parteix del tram més desfavorable pel dimensionament de les 
canonades tenint en compte diversos factors (cabal, pèrdua de pressió, longitut, vavuleria 
del ramal, coeficients de simultaneitat...). 

Es verifica que la velocitat en tots els trams està entre 0,5 i 2 m/s, per evitar sedimentacions 
 a la canonada i excés de sroll, respectivemant. 

Per garantir el suministre continu, cal instal·lar un grup de pressió similar al que es mostra a 

la figura 4.2, que constarà d’un dipòsit auxiliar d’alimentació i un equip de bombeig compost 

de dues bombes montades en paral·lel. 

Les bombes addients per la instal·lació d’aigua freda del CAP són el model  Grunfos UPS 

32-80 B, que permet superar el salt pressió de 5,9 m c.a i bombejar el cabal de 2,4 m3/h . 

El grup de pressó s’ubicarà a la sala de màquines. 
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Fig. 4.2: Esquema general del grup de pressió convencional (Font: Codi Tècnic d’Edificació,  HS 

Salubritat). 

 

4.2.4. Instal·lació d’aigua calenta 

La instal·lació ha d’estar dotada d’un sistema de recirculació ja que la longitut de la xarxa 

d’impulsió al punt de consum més llunyà és superior a 15 m. 

La distribució de la xarxa d’ACS  va en paral·lel amb la d’aigua freda, tal com s’indica la 

plànol 8 de l’Annex H.  La xarxa d’ACS va per sobre de la d’aigua freda. 

El sistema de producció d’aigua calenta es farà mitjançant acumulador elèctric situat a la 
sala de màquines.  

S’instal·larà un termo elèctric Saunier Dubal de capacitat 300 l SDN 300 S. 

A l’Annex B es mostren els càlculs per dimensionar la instal·lació d’aigua calenta. De forma 
similar a la instal·lació d’aigua freda, es calcula el diàmetre de tuberia addient per garantir el 
cabal necessari a cada punt de sortida d’aigua, tenint en compte els dicversos factors citats 
a l’apartat anterio. Igualment cal garantir una velocitat mínima de 0,5 m/s per evitar la 
sedimentació i una màxima de 2 m/s per evitar sorolls.  

Per garantir el suministre continu, cal instal·lar un grup de pressió similar al que es mostra a 

la figura 4.2, que constarà d’un dipòsit auxiliar d’alimentació i un equip de bombeig compost 

de dues bombes montades en paral·lel. 

Les bombes addients per la instal·lació d’aigua calenta del CAP són el model  Grunfos UPS 

32-120/2, que permet superar el salt pressió de 5,6 m c.a i bombejar el cabal de 10 m3/h . 
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El grup de pressó s’ubicarà a la sala de màquines. 

L’aillament de la xarxa de canonades d’impulsió i retorn, ha d’ajustar-se al que disposa el 

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITE. 

 

4.2.5. Xarxa de recirculació  

La recirculació està composada d’un colector que té una inclinació descendent des del punt 

més allunyat fins al calentador de la sala de màquines. 

Per determinar el cabal que circula pel circuit de retorn, s’estima que al punt de consum 

més llunyà, la pèrdua de temperatura sigui com a màxim de 3ºC, des de la sortida de 

l’acumulador. 

Segons el CTE es considera que el cabal del circuit de retorn és, com a mínim, un 10% de 

l’aigua d’alimentació i es considera un diàmetre interior de canonada de retorn de 16 mm. 

El diàmetre de la canonada de retorn és de 1”1/4. 
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4.3. Instal·lació de sanejament 

4.3.1. Generalitats 

La instal·lació de sanejament complirà el que marca el CTE-HS sobre evacuació de les 

aigües. 

El colector de l’edifici desaiguarà per gravetat a l’arqueta de connexió entre la instal·lació de 

sanejament i la xarxa de clavegueram pública, mitjançant una escomesa. S’evitaran canvis 

bruscos en els tubs. 

L’edifici on es troba el Local del Consultori, disposa de xarxa horitzontal i xarxa vertical al 
qual es connectaran tots els desguasos dels inodors, lavabos i aigüeres que s’han 
d’instal·lar. 

Totes les sortides des diferents punts de desaigües, van a parar a un tub de derivació que 

es connecta a un colector que va ensorrat sota la solera del CAP.  

Als lavabos la distànca al baixant ha de ser com a màxim de 4 amb un pendent entre 2,5 i 

5%. 

A les dutxes el pendent sera inferior al 10%. Els WC han d’anar directament al colector. 

Les unions dels desagües al baixant, han de tenir una inclinació no inferior a 45º. 

 

 

4.3.2. Dimensionament de la xarxa horitzontal i ver tical 

Les derivacions que arriben a cada aparell són les que indica el CTE: 
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Aparell sanitari Diàmetre de la derivació (mm) 

    
Piques / lavabos 40 
Dutxes 50 
Inodors amb cisterna 100 
Urinaris amb pedestal 50 
Neteja 40 

 

Taula. 4.5– Dimensionament de les canonades d’aigua calenta . 

Per dimensionar les canonades de recollida dels aparells es quantifiquen cada tipus d’ús en 

unitats, tal com es mostra a l’Annex C, obtenint un diàmetre mínim interior de colector de 

100 mm. Les unitats d’aire acondiconat es desprecien donat que l’evacuació d’aigua és 

mínima. 

Els baixants seran d’aquest mateix diàmetre i arriben al colector horitzontal que uneix la 

isnstal·lació amb el clavegueram públic. Aquesta connexió queda registrada amb una 

arqueta. 

Cal instal·lar vàlvules antirretorn de seguretat per preveure possibles inundacions quan la 

xarxa exterior del calvegueram tingui sobrecàrrega. 

Es col·locarà una vàlvula antirretorn a l’arqueta de registre. 

Els colectors són soterrats han de disposar-se en rases adequades, situades sora la xarxa 

d’aigua potable amb un pendent mínim del 2% per garantir una evacuació adequada. 

Tots els aparells sanitaris han de disposar de sifó individual. 

Els diàmetres mínims dels desguasos dels diferents aparells sanitaris seran els següents : 

Els desguassos dels aparells fins als baixants seran de PVC amb les seccions mínimes 

indicades. 

Tots s’ajuntaran amb caixes sifòniques fàcilment registrables i proveïdes del registre 

corresponent. Els wàters es connectaran per mitjà de canonades de desguàs de PVC de 

100 mm. El pendent mínim de tots els desguassos serà del 2,5% i el màxim del 10%. 

Es compliran totes les especificacions establertes a les exigències bàsiques del CTE-HS-5 

Evacuació d’aigües. 
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4.4. Instal·lació de climatització 

4.4.1. Generalitats 

La instal·lació de climatització complirà les especificacions establertes al Reglament 
d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, i a les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries. L’edifici i els seus elements constructius 
compleixen totes les especificacions establertes a la NRE-AT-87 (Annex climatització) , 
Norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic. 

A efectes del càlcul s’ha considerat que a l’hivern la temperatura interior del centre ha 
d’estar compresa entre 18º i 22º C, i que a l’estiu aquesta temperatura no ha de ser inferior 
a 26º C. 

La temperatura mitjana ponderada del local climatitzat, en les condicions extremes fixades 
en el projecte segons els informes climatològics publicats per l’’Institut Nacional de 
Metereologia de l’annex de climatització, no ha de ser superior a 20 º C a l’hivern, ni inferior 
a 25 º C a l’estiu. 

La humitat relativa dels locals climatitzats ha d’estar compresa entre el 40 i el 55%. 

S’han de garantir els nivells de ventilació mínima establerts a les IT.IC. 

Els lavabos han d’estar en depressió, i disposaran d’una extracció mecànica que asseguri 
una ventilació mínima de 2 dm³/s per m² de superfície. 

La climatització abastecerà tot el centre, amb exclusió dels aseos, que només comptarà 
amb l’extracció. 

 

4.4.2. Sistema de climatització VRV 

Com a mètode de climatització es proporcionarà fred i calor de forma simultània segons les 
necessitats del CAP, basat en el sistema de cabal variable de refrigerant VRV i compost 
per condensadora i les evaporadores de conducte de fals sostre; aquestes distribuiran l’aire 
tractat a través de conductes de llana de vidre d’alta densitat. 
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Fig.  4.3- Distribució de conductes de climatització del CAP. 

La temperatura es regularà de forma individual mitjançant un termostat programable que 
s’instal·larà en cada dependència. 

Totes les màquines es controlaran des d’un PC. 

La ventilació serà de tot el local, amb recuperadors de calor, amb un rendiment del 67% a 
l’estiu i del 71% a l’hivern. 

Com a energia primària s’utilitzarà l’electricitat subministrats per les empreses 
distribuïdores. 

La unitat exterior situada a la sala de màquines és l’encarregada de distribuir el líquid 
refrigerant per totes les unitats interiors per tuberies rígides de coure amb soportació 
antivibratòria recoberts per escuma elastomèrica aillant Armaflex de gruix 19 mm.  

L’aire a tractar prové de l’exterior mitjançant dos cirucuits implusors d’aire. Els conductes 
són circulars i de secció variable, entre els que s’utilitzen de 400 mm, 300mm i 200 mm.  
L’aire es conduït a les unitats d’aire acondicionat situades al fals sostre. Les unitats d’aire 
acondicionat intercanviaran la calor entre l’aire fresc, que prové de l’exterior, amb el líquid o 
gas tractat per la unitat exterior.  

Un cop l’aire ja es tractat, calentat o refredat, serà distribuït mitjançant conductes 
rectangulars d’acer galvanitzats recoberts de llana de roca densa Climaver Plus. Les 
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seccions variaran segons el cabal que hi circuli. Les seccions escollides són de 50 x 20 
mm, en els trams de més cabal, i de 20 x 20 mm en les seccions de menys. Mitjançant 
difussors es distribuirà cap a l’interior de les sales. 

L’aire viciat és recollit, mitjançant reixetes al fals sostre, i abosrbit per dos circuits amb 
sortides independents i allunyades de les entrades d’aire fresc. Aquest tubs també tindran 
seccions variables, segons el cabal que han de transportar. Hi haurà tres tipus de 
conductes: 400mm, 300mm i 200 mm de diàmetre.  

 

 

Fig.4.4 -Esquema de la instal�lació de tots els tipus de  tubs de la instal�lació. 

Per aprofitar la temperatura de l’interior de l’aire ja tractat, es fa passar l’aire expulsat per 
uns recuperadors entàlpics.  

Aquests són intercanviados que passen energia entre l’aire d’impulsi, i el d’extracció de 
cara a que l’aire que ha d’arribar a les unitats d’aire acondicionat tingui unes propietats més 
properes a les que ja es tenen a l’interior de les sales. 

El circuit refrigerant es dimensiona en funció de la distribució i característiques tècniques de 
les unitats interiors, tal com s’indica a l’Annex D. 

El líquid refrigerant utilitzat és l’ R410A, que es tracta d’un líquid menys tóxic i menys 
combustible que l’amoníac, i que no està restringit per les lleis de protecció de la capa 
d’ozó. 

De totes formes, donat que no es tracta d’aire, cal evitar una elevada concentració que 
podria provocar risc d’asfixia.  
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Donat que les diferents habitacions estan connectades per les reixetes amb les zones  
comuns i amb l’exterior, no es tindrà aquest risc. 

L’aigua de la condensació s’evacuarà amb un tub de PVC de D25 mm cap a la sortida 
general dels tubs de sanejament. 

 

4.4.3. Dimensionament dels conductes de climatitzac ió 

Per fer els càlculs de les instal·lacions de climatització s’ha partit del volum de cada 
habitació. S’ha considerat la zona de boxes com a zona hospitalària i la resta del CAP com 
a zona administrativa, segons la classificació del CTE.  

El conducte de ventilació que surt de cada unitat interior, haurà de ser de dimensions 
superiors o igual a l’inici del circuit que al final ja que el cabal d’aire anirà disminuint a 
mesura que es vagi distribuint l’aire. 

Cal acotar l’àrea dels conductes, dimensionant els mateixos entre una àrea mínima 
(corresponent a una velocitat màxima recomenada pel fabricant dels conductes de 18 m/s 
d’aire a partir de la qual les vibracions serien excessives, amb el seu corresponent soroll) i 
una màxima (corresponent a una velocitat mínima de 3 m/s que permet que les partícules 
de l’aire no es sedimentin).  

Per evitar problemes d’espai amb les diferents instal·lacions que passen pel fals sostre es 
fixa una alçada de 20 cm de conducte i es varia l’amplària. 

Els càlculs de dimensionament de conductes i unitats queda reflexat a l’Annex D. La 
distribució d’unitats es mostra al plànol 8. 

Al tractar-se parcialment d’ús hospitalari, el nivell acústic màxim permés és de 40 dBA de 
dia i 30 dBA de nit. La unitat exterior situada a la sala de màquines emet 60 Dba. El grup 
electrògen de la mateixa sala emet un soroll superior pel que es decideix insonoritzar la 
sala i no la unitat exterior, tal com es descriurà en l’apartat d’estudi del nivell acústic. 

Tal com es mostra a l’annex D, per fer el càlcul de les carregues tèrmiques de les diferents 
sales s’utilitza el programa InstaWin.  

A partir de l’àrea, el perímetre i de les parets limitants exteriors (indicant la conductivitat i 
l’orientació), de les persones que estaran a l’habitació i de la potència que s’emet a la 

[Eq. 1.10.1] 
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mateixa, es calculen les càrregues tèrmiques de totes les zones. A partir d’aquesta dada 
s’escullen les unitats interiors adequades per donar la temperatura requerida.  

 

4.4.4. Dimensionament de les unitats de climatitzac ió 

Tenint en compte les necessitats de cada cas, s’escullen els següents models com a 
unitats de climatització de Mitsubishi Electric; són unitats de conducte de pressió estàndars. 
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Sales climatitzades Model Consum 

elèctric 

Kw

I (A) Nivel 

sonor 

(dB)

SECTOR 1

UNITAT 1

Consultes 8, 9 i
10 i guixos Mitsubishi PEFY-P140VMM-E 0,42 1,95 42/45

UNITAT 2

Passadís espera

boxes, espera

continuada Mitsubishi PEFY-P125VMM-E 0,4 1,9 42/45

UNITAT 3

Box 1, 2, 3, 4 i 5,

passadís àrea

metges boxes Mitsubishi PEFY-P140VMM-E 0,42 1,95 42/45

SECTOR 2

UNITAT 6

Consulta 7,

Infermeries 6,

Sala espera

medicina general Mitsubishi PEFY-P100VMM-E 0,29 1,34 40/44

UNITAT 7

Consulta 1+

infermeria 2 +

sala espera

pediatria+sala  

medicina general Mitsubishi PEFY-P125VMM-E 0,4 1,9 42/45  
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Sales climatitzades Model Consum 

elèctric Kw

I (A) Nivel 

sonor 

(dB)

SECTOR 5- 6

UNITAT 4

WC Dones i WC
Minusvàlids Mitsubishi PEFY-P40VMM-E 0,19 0,92 31/34/37

UNITAT 5

WC, WC homes,
despatx Mitsubishi PEFY-P80VMM-E 0,25 1,15 32/36/39

SECTOR 4

UNITAT 8 Zona radiologia Mitsubishi PEFY-P80VMM-E 0,25 1,15 32/36/39

SECTOR 3

UNITAT 9

Sala personal,
dormitori, passadís
metges Mitsubishi PEFY-P125VMM-E 0,4 1,9 42/45

UNITAT 10

Vestidors masculins

i femenins Mitsubishi PEFY-P100VMM-E 0,29 1,34 40/44

UNITAT 

EXTERIOR
Recuperació de calor,
inverter Mitsubishi PURY -P650YGM-A 19,82 33,4 62  

 

Taula. 4.6– Unitats interiors i exterior de climatització. Models i dades tècniques de Mitsubishi. 

 

Els recuperadors entàlpics s’utilitzen per aprofitar  la calor de l’aire viciat que surt de cada 
habitació per escafar el que entra a l’hivern, i absorvir la calor de l’aire exterior que entra a 
l’estiu. D’aquesta manera la diferència de temperatura entre l’aire d’entrada exterior i la 
temperatura requerida a l’habitació és menor. 
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Estan equipats amb dos ventiladors centrífugs amb motor de rótor exterior molt silenciosos, 
on un d’ells absorveix l’aire viciat de l’interior cap a exterior de l’habitació i l’altre impulsa 
l’aire fresc de l’exterior cap a l’interior del local. Els dos fluxes es creuen en un recuperador 
de plaques, sense barrejar-se, on la calor de l’aire interior que surt es tranfereix a l’aire 
fresc i net de l’exterior, que es calenta. 

Els intercambiadors de plaques d’alumini d’alta eficiència aconsegueixen recuperar més del 
50% de la calor que es perdria a l’ambient. 

El recuperador entàlpic RCA està equipat amb sortides d’impulsió en diferents costats que 
poden intercanviar-se entre sí per facilitar la instal·lació. 

 

 

 

 

Figura 4.5– Esquema de funcionament de l’intercanviador de calor (Font: Catàleg Mitshubishi). 

 

4.4.5. Disseny del sistema refrigerant 

A l’annex D es mostren els càlculs necessaris per dimensionar diàmetre i gruix de les 
canonades. 

A partir de la unitat exterior situada a la sala de màquines, es distribueix el líquid refrigerant 
de forma individual a cada unitat. D’aquesta manera s’aconsegueix un major control de 
cada una de elles.  

Es mostra la distribució al plànol 9. 
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A continuació es presenta un resum de la instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Taula 4.7– Dimensionament de les canonades de la instal�lació del circuit refrigerant. 

  

Diàmetre canonades 
Gruix mínim de les 
parets de la 
canonada 

CANONADA PRINCIPAL costat gas costat líquid costat gas 
costat 
líquid 

Codi capacitat total unt int és 39,7 D1"-5/8" D7/8" 1,25 1 

CANONADA ENTRE DERIVACIONS         
Ramal 1 (unt 9 i 10)         

Tram unt 9-10 D1/2" D3/8" 0,8 0,8 
Tram colector-unt 10 D5/8" D3/8" 1 0,8 

Ramal 2 (unt 8)         
Tram colector-unt 8 D5/8" D3/8" 1 0,8 

Ramal 3 (unt 1, 2 i 3)         
Tram colector-unt 3 D7/8" D1/2" 1 0,8 
Tram unt 3-2 D7/8" D1/2" 1 0,8 
Tram unt 2-1 D5/8" D3/8" 1 0,8 

Ramal 4 (unt 5, 4, 6 i 7)         
Tram colector-unt 5 D7/8" D1/2" 1 0,8 
Tram unt 4-5 D7/8" D1/2" 1 0,8 
Tram unt 6-4 D5/8" D3/8" 1 0,8 
Tram unt 7-6 D5/8" D3/8" 1 0,8 

          

CANONADA  UNITATS INTERIORS         
Ramal 1 (unt 9 i 10)         

unt 9 D7/8" D1/2" 1 0,8 
unt 10 D7/8" D1/2" 1 0,8 

Ramal 2 (unt 8)         
unt 8 D7/8" D1/2" 1 0,8 

Ramal 3 (unt 1, 2 i 3)         
unt 1 D7/8" D1/2" 1 0,8 
unt 2 D7/8" D1/2" 1 0,8 
unt 3 D7/8" D1/2" 1 0,8 

Ramal 4 (unt 5, 4, 6 i 7)         
unt 4 D7/8" D1/2" 1 0,8 
unt 5 D7/8" D1/2" 1 0,8 
unt 6 D7/8" D1/2" 1 0,8 
unt 7 D7/8" D1/2" 1 0,8 
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4.5. Instal·lació de gasos tècnics 

El CAP es dota d’una instal·lació de gasos tècnics (Oxigen, aire comprimit i buit) que 
alimenten les capçaleres dels boxes mitjançant una canonada de coure dur no arsenical d’1 
mm de gruix. S’alimentarà la capçalera col·locant una vàlvula de tall a cada presa de 
consum. 

4.5.1. Instal·lació d’aire comprimit 

La instal·lació consta d’una central de producció, una xarxa de distribució i un sistema de 
control. 

                     

Figura 4.6– Esquema de la intal�lació de la unitat roductora d’aire comprimit. 
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La central de producció consta d’una presa d’aire per cada unitat compressora provinent de 
l’exterior, un grup generador format per les dues unitats compressores, un grup refrigerador 
de l’aire, uns filtres de línea, un dipòsit acumulador que regula els consums de la xarxa i 
amortigua les fluctuacions de pressió, i un secador que elimina la humitat de l’aire abans 
d’entrar a la xarxa de distribució. 

La xarxa de distribució és un conjunt de canonades, el dimensionament de les quals es 
mostra a l’annex 5.5.1 Gasos tècnics. Aire comprimit.  

A partir del cabal necessari d’ús de les unitats de quiròfan (0,86 l/s) i de la pressió de cada 
escomesa (1000 Kpa), es calculen la pressió, diàmetre i pèrdues de pressió de cada tram 
amb les taules i fórmules indicades a l’annex.  

En cas d’una diferència important de pressió en un nus. És el cas del ramal que alimenta a 
les consultes 10 i 9 i el que alimenta a la zona de boxes. Es disminueix el diàmetre del que 
té la pressió més baixa fins equilibrar el nus.  

A la taula següent es mostra el resultat de dimensionament de les canonades de coure, un 
cop equilibrats tots els nusos. 
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Taula 4.8– Dimensionament de la xarxa de distribució d’aire comprimit amb tpts els nusos equilirats. 

El cabal de les unitats compressores és el cabal de les unitats de consum per un factor de 
3, pertant, de 30,2 l/s. 

Els sistema de control està compost per un quadre general de maniobra (connectat a les 
unitats de compressió i al dipòsit acumulador) i una alarma local.  

Hi haurà una única alarma pels tres gasos tècnics situada a la recepció del CUAP, que 

Tram 
conducte 

Q 
acumulat 
(l/s) 

P (kPa) 
D 
(mm
) 

Núm i tipus 
accesoris Dp 

Le 
(m) 

∆P' = 
∆P*(D/D')^5 

P' 
(kPa) 

         
Cons 10-
9 0,21 1.000 6 

1 colze 90º i 1 
vàlvula bola 5 0,3 8,24 1.008 

D-Cons 
9 0,42 1.008 6 

2 colze 90º i 2 
vàlvula bola 5 0,6 6,96 1.015 

         
         
Box 1-2 1,26 1.000 8 1 vàlvula bola 5 0,2 1,96 1.002 

Box 2-3 
2,52 1.002 8 

1 colze 90º i 1 
vàlvula bola 5 0,3 1,31 1.003 

Box 3-4 
3,78 1.003 10 

1 colze 90º i 1 
vàlvula bola 5,9 0,3 1,36 1.005 

Box 4-A 
5,04 1.005 10 

1 colze 90º i 2 
vàlvula bola 8,9 0,5 1,74 1.006 

         

Box 5-A 
1,26 1.000 8 

1 colze 90º i 1 
vàlvula bola 5 0,3 1,15 1.001 

         
         

A'' 
6,3 1.006 12 

1 colze 90º i 1 
vàlvula bola 13 0,3 10,13 1.016 

         
Cons 8-
Nus D 7,56 1.016 12 

1 colze 90º i 2 
vàlvula bola 6,7 0,5 5,10 1.022 

         

Nus D-
D'' 

7,98 1.016 15 

1 colze 90º i 1 
vàlvula bola 

4,2 0,3 4,58 1.021 
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donarà un senyal de tipus visual i sonora del gas afectat indicant la fuita o mal 
funcionament. A cada ramal es col·loca una vàlvula de tall, tal com s’indica lal plànol XXX  
per facilitar la reparació en cas d’avaria. 

 

4.5.2. Instal·lació de buit 

La instal·lació de buit consta d’una central productora de buit, una xarxa de distribució, uns 
conductes d’evacuació de l’aire aspirat i uns sistemes de control de la instal·lació. 

La central productora està composada d’un recipient col·lector de les secrecions i residus 
que puguin entrar a la xarxa de distribució, dos filtres pels bacteris, un dipòsit acumulador, 
un quadre elèctric de control i un grup generador (les unitats de producció de buit). 

 

 

Figura 4.6– Esquema de la intal�lació de la instal�lació de la central de buit. 
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A l’annex 5.5.2 Gasos tècnics. Buit, es dimensionen les canonades de la xarxa de 
distribució en funció del número de preses de cada ramal i del tipus d’ús.  

Per realitzar els càlculs,  les consultes es consideren com a ús hospitalari i els boxes es 
consideren com a zona d’urgències (equivalent de preses de 8 preses /presa física). El 
cabal necesari a les preses de la zona d’hospitalització és de 0,20 m3/ h i als boxes de 1,68 
m3/ h, tenint en compte els coeficients de simultaneitat. 

El cabal necessari de la unitat productora de buit és de 8,6 m3/ h i el volum del dipòsit 
acumulador és de o,34 m3.   

 

 

Taula 4.9– Dimensionament de la xarxa de distribució de buit. 

La sala de la central de buit ha de tenir una superfície mínima de 8 m2 i garantir una 
distància mínima entre central i parets de 0,8 m i de 0,3 m del sostre. La unitat es col·loca 
sobre una bancada independent a la solera,  per evitar transmissió de vibracions. 

La sala té una ventilació per mitjà d’una reixa de 20x20 cm que garantitza una sortida d’aire 
de 400 cm2 per unitat productora. 

L’aire absorvit es canalitza verticalment des de la unitat productora fins a l’exterior a una 
alçada superior a la coberta i a una distància suficient de entrades al CUAP que garanteixin 
la no recirculació de l’aire. 

Tram 
conducte 

Num 
preses 
real 

Num 
preses 
equivalent 

Material 
tuberia 

D ext 
(mm) 

          
Cons 10-9 1 1 Cu 12 
D-Cons 9 2 2 Cu 12 
          
          
Box 1-2 1 8 Cu 22 
Box 2-3 2 16 Cu 35 
Box 3-4 3 24 Cu 42 
Box 4-A 4 32 Cu 54 
          
Box 5-A 1 8 Cu 22 
          
          
A-A'' 5 40 Cu 54 
          
A"-Nus D 6 41 Cu 54 
          
Nus D-D'' 8 43 Cu 54 
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El sistema de control serà similar al de l’aire comprimit. A cada ramal es col·loca una 
vàlvula de tall, tal com s’indica al plànol 10  per facilitar la reparació en cas d’avaria. 

4.5.3. Instal·lació d’oxigen 

La instal·lació d’oxígen consta d’una central d’enmagatzematge ( 10 ampolles d’oxigen en 
estat gasós), una xarxa de distribució del gas, els conductes d’evacuació i un equip de 
control i protecció. 

Donat que el consum mensual és aproximadament de 500 m3 serà una central tipus A (≤ 
2000 m3). Estarà composada de les ampolles d’oxigen, un regulador de la pressió de la 
xarxa, un inversor que posarà en funcionament les ampolles de reserva en cas de ser 
necessari, un quadre d’alarma de gasos similar al de l’aire comprimit i el buit, i una vàlvula 
de seguretat que permeti la sortida del gas en cas de pressió a la xarxa.  

 

 

Figura 4.7: Esquema de la instal�lació de la central d’oxigen. 

Els càlculs de dimensionament de les canonades de la instal·lació s’indiquen a l’Annex 
5.5.3. Gasos tecnics. Oxigen. A continuació, es mostra una taula resum dels mateixos. 
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Taula 4.10– Dimensionament de la xarxa de distribució d’oxigen. 

 

La pressió de consum oscil·la entre 3,5 i 5 kg/cm2. A efectes de càlculs, es considera que 
els ramals estan dins d’aquest interval, és a dir, en baixa pressió. 

El local d’oxigen ha senyalitzat amb les indicacions corresponents de: 

Tram 
conducte 

Consum 
mensual 
(m3) 

qi 
(m3/h
) 

Q 
acumul 
(l/s) 

P 
(kg/cm2

) 
Núm i tipus accesoris 

Long 
total 
(m) 

Dext 
(mm) 

               

Cons 10-9 
0,5 0,03 0,03 3,5-5 

1 colze 90º i 1 vàlvula 
bola 

4,05 10 

D-Cons 9 
0,5 0,03 0,06 3,5-5 

1 colze 90º i 2 vàlvula 
bola 

3,84 10 
           0   
           0   

Box 1-2 
100 1,5 1,5 3,5-5 

 1 vàlvula bola 
4,37 10 

Box 2-3 
100 1,5 3 3,5-5 

1 colze 90º i 1 vàlvula 
bola 

3,37 10 

Box 3-4 
100 1,5 4,5 3,5-5 

1 colze 90º i 1 vàlvula 
bola 

3,05 10 

Box 4-A 
100 1,5 6 3,5-5 

1 colze 90º i 2 vàlvula 
bola 

3,15 10 
               

Box 5-A 
100 1,5 7,5 3,5-5 

1 colze 90º i 1 vàlvula 
bola 

3,05 10 
               
               

A'' 
    7,5 3,5-5 

1 colze 90º i 1 vàlvula 
bola 

8,85 10 
               

Cons 8-Nus 
D 

0,5 0,03 7,53 3,5-5 

1 colze 90º i 2 vàlvula 
bola 

8,81 10 
               

Nus D-D'' 
0 0 7,59 3,5-5 

1 colze 90º i 1 vàlvula 
bola 

11,8 10 
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- No fumar. 

- No encendre flames. 

- No enmagatzemar greixos i productes inflamables a menys de 5 m. 

El local ha de tenir un accés directe desde l’exterior i una porta d’accés desde l’interior del 
CUAP. Ha de tenir una ventilació directe amb l’exterior. 

Les dimensions mínimes, donat el consum mensual són de 6x4 m2. 
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4.6. Instal·lació de panells solars 

4.6.1. Descripció de la solució adoptada 

Es pretén disminuir la despesa en energia i contribuir a la reducció de gasos contaminants 

a l’atmosfera, així com acomplir amb el que disposa la normativa vigent especialment la 

Ordenança Municipal per l’aprofitament de l’Energia Solar, el decret d’ecoeficiència de la 

Generalitat de Catalunya, i el CTE.        

Es requereix un sistema per a l’escalfament d’aigua calenta sanitària (ACS) mitjançant un 

sistema de captació d’energia solar tèrmica. 

És un edifici compost per planta sotacoberta i coberta. La coberta és plana. 

Al voltant de l’edifici no hi ha cap altre edifici o objecte que pugui produir ombres. 

 

4.6.2. Principi de funcionament 

Els captadors de placa plana vidrats connectats en paral·lel formen un camp unit de circuit 

tancat (circuit primari) que cedeix l’energia dels captadors a un altre circuit tancat (circuit 

secundari) a través d’un bescanviador de plaques. El circuit primari s’omple amb el fluid 

caloportador, mentre que el secundari amb aigua de xarxa. Una bomba col·locada en el 

circuit primari s’encarrega de fer circular el fluid caloportador, mentre que una altre 

col·locada al secundari fa circular l’aigua a través dels muntants i baixants, quan 

s’acompleixen les condicions programades en un termòstat diferencial que la comanda. 

A la sala de màquines hi haurà un acumulador d’aigua amb un serpentí interior que està 

connectat en paral·lel entre baixant i muntant, amb valvuleria i una vàlvula reguladora de 

cabal que limita el pas de l’aigua pel serpentí. 

El fluid escalfat en els captadors cedeix la calor a l’aigua del circuit secundari a través del 

bescanviador de calor, i l’aigua del circuit secundari cedirà la calor a l’acumulador a través 

del seu serpentí. 

La sortida de l’acumulador es connecta a l’entrada del sistema auxiliar que com a font 

d’energia utilitza electricitat. 
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4.6.3. Descripció dels colectors 

El camp de captadors estarà a la coberta, amb un inclinació de 45º, i orientats cap al Sud 

tal com es veu en el plànol 11.  

S’instal·laran captadors vidriats de la casa Viessmann Vitosol 100 SV1. 

S’instal·laran 3 captadors en paral·lel formant una bateria, amb l’entrada en la cantonada 

inferior i sortida en la cantonada diagonalment oposada de la bateria. 

La bateria de captadors tindrà a l’entrada una vàlvula de seguretat  tarada a 6 bar i una 

vàlvula de bola per poder buidar els captadors. 

A la sortida de cada bateria es col·locarà un purgador automàtic, amb vàlvula per poder-lo 

tancar. 

També es col·locaran vàlvules de bola per tancar el circuit a l’entrada, abans de les vàlvules 

descrites, i a la sortida després del purgador. 

 

4.6.4. Estructura i suports 

Els captadors aniran subjectats a la coberta mitjançant subjeccions d’alumini de la mateixa 

marca Viessmann. L’estructura es col·locarà sobre la coberta, proporcionant als captadors 

una inclinació de 45º respecte l’horitzontal i orientats cap al Sud. 
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4.6.5. Circuit hidràulic 

Es realitzarà amb tub de coure dels diàmetres indicats en els plànols i esquemes, amb 

accessoris soldats per capil·laritat. 

 

4.6.6. Aillaments 

Totes les canonades i accessoris aniran aïllats amb espuma elastomèrica, amb protecció 

contra raigs UVA en els d’exterior amb la pintura corresponent, i amb els gruixos que 

acompleixin l’apendix 03.1 del RITE. 

 

4.6.7. Bombes de circulació 

Circuit Primari: S’instal·larà una bomba circuladora per alta temperatura GRUNDFOS  

ALPHA 25-60 180. 

Circuit Secundari: S’instal·larà una bomba circuladora per alta temperatura GRUNDFOS 

UPE 25-60 180. 

Els accessoris d’instal·lació seran els indicats en l’esquema corresponent. 

Les bombes, juntament amb el vas d’expansió, tots els accessoris i el termòstat i 

proteccions elèctriques, s’ubicaran en una sala de màquines situada a la planta baixa. 

 

4.6.8. Vas d’expansió 

En el circuit tancat dels captadors (primari) s’instal·larà un dipòsit d’expansió tancat de 18 

litres, i tarat a una pressió de 2 bar. A l’entrada del vas s’instal·larà una vàlvula de seguretat 

tarada a 6 bar. El vas anirà col·locat després de la bomba i la vàlvula antirretorn. 

En el circuit secundari s’instal·larà un altre dipòsit d’expansió tancat de 5 litres tarat a una 

pressió de 1,6 bar. A l’entrada del vas s’instal·larà una vàlvula de seguretat tarada a 6 bar. 

El vas anirà col·locat abans de la bomba del secundari. 
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4.6.9. Fluid caloportador 

El circuit primari s’omplirà amb un preparat a base de Propilenglicol (H30 LS). 

 

4.6.10. Dipòsit acumulador  

Es disposarà d’un acumulador amb serpentí, que tindrà una entrada d’aigua freda de xarxa 

i una sortida que alimentarà l’entrada del sistema d’escalfament convencional auxiliar. A 

part tindrà una entrada al serpentí provenint del baixant general, i una sortida que anirà al 

muntant.  

 

4.6.11. Sistema de regulació i control gneral 

La instal·lació disposarà d’un termòstat diferencial RESOL D-SOL-B, amb una sonda a la 

sortida del camp de col·lectors, i una altra en el retorn dels muntants, abans de la bomba. 

Estarà programat de manera que tanqui el relé de sortida, accionant les bombes de 

circulació quan la temperatura a la sortida dels captadors superi en 6ºC a la del retorn. Les 

bombes s’hauran d’aturar quan la diferència sigui inferior a 4ºC. 

El termòstat diferencial s’instal·larà en una paret vertical en lloc accessible. 

Les sondes de temperatura s’instal·laran en beines, col·locades en la sortida de l’últim 

captador de la bateria, i en el muntant just abans de la bomba. 

S’instal·larà un interruptor general per a tota la instal·lació. Tota la instal·lació d’alimentació 

del termòstat i bomba, i la instal·lació de sondes es farà d’acord amb el REBT. 

S’instal·larà també un comptador de calories per controlar la producció d’energia tèrmica. 

Aquest comptador es col·locarà en el circuit de retorn del secundari, abans del 

bescanviador, i tindrà una altra sonda a la sortida del bescanviador. 

 

4.6.12. Mesures de protecció 

S’adoptaran les següents mesures per protegir la instal·lació contra gelades: 

• El fluid caloportador tindrà un calor específic superior a 3 kJ/kg K, en 5ºC per sota la 
mínima històrica registrada. 
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• El termòstat diferencial està programat amb la funció anti-gelades, de tal manera 
que si s’arribés a una temperatura propera a la de congelació del fluid caloportador 
el circuit del primari es posaria en marxa. 

Degut a l’exigència d’aportació d’energia solar mínima, hi haurà mesos en el que es superi 

el 100% d’aportació solar (segons les premises de càlcul del CTE). Per protegir la 

instal·lació contra els possibles sobrescalfaments s’adoptaran les següents mesures: 

• Sistema de dissipació de calor tèrmica per gravetat sense components elèctrics. 

• El vas d’expansió es sobredimensionarà per poder absorbir tot el volum del camp de 
captadors. El vas d’expansió anirà dotat d’una vàlvula de seguretat que limitarà la 
pressió al circuit. 

• El termòstat diferencial incorpora un sistema de refrigeració, posant en marxa la 
bomba quan s’arriba a una temperatura alta i parant-la en el cas en que la 
temperatura del camp de captadors arribi a una temperatura crítica, per no 
malmetre la instal·lació. 

 

4.6.13. Posada en marxa i proves 

S’iniciarà omplint el circuit primari amb aigua a través de la vàlvula prevista, havent regulat 

el limitador de pressió a 2 bar, comprovant que no hi ha fugues en el circuit. 

S’omplirà l’acumulador vigilant que no hi hagi fuites, i s’obriran les vàlvules del circuit 

primari, controlant igualment les fuites. 

A continuació es farà la prova d’estanqueitat segons la norma UNE 100.151. 

Si no han aparegut fugues, es posarà en marxa la instal·lació perquè circuli l’aigua durant 

15 minuts. 

 

Posada en marxa: 

S’iniciarà omplint el circuit primari amb aigua a través de la vàlvula prevista, havent regulat 

el limitador de pressió a 2 bar, comprovant que no hi ha fugues en el circuit. 

S’omplirà l’acumulador vigilant que no hi hagi fuites, i s’obriran les vàlvules del circuit 

primari, controlant igualment les fuites. 

A continuació es farà la prova d’estanqueitat segons la norma UNE 100.151. 

Si no han aparegut fugues, es posarà en marxa la instal·lació perquè circuli l’aigua durant 
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15 minuts. 

Seguidament es buidaran els circuits i es tornarà a omplir el primari amb la mescla 

d’anticongelant i el secundari amb aigua. 

Finalment s’ajustaran els cabals de la bomba als de disseny de la instal·lació. 

 

Proves de recepció: 

A part de la prova d’estanqueitat esmentada més amunt, es realitzarà una prova de 

funcionament que consistirà en partir d’aigua freda en l’acumulador a primera hora del matí 

i comprovar la temperatura a mitja tarda, havent aconseguit un increment mínim de 20ºC. 

Aquesta prova cal fer-la en un dia clar i sense recirculació d’aigua de l’ acumulador. 

 

 

Figura 4.8: Esquema de la instal�lació dels tres panells solars. 
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4.7. Instal·lació contra incendis 

El local complirà les condicions de prevenció i protecció contraincendis establertes a la 

normativa bàsica CTE-NB-SI sobre condicions de protecció contraincendis mitjançant 

extintors i detectors amb alarma sonora inclosa. 

Es sectoritzarà l’edifici en dos sectors. La zona de boces per una banda (com a ús 

hospitalari i la resta pe altra (com a ús administratiu). 

Tal com s’indica a l’annex G es dimensionen i es justifica la instal·lació contra incendis 

indicada al plànol 16 de l’annex H. 

Encara que no és obligatori, donades les característiques de l’establiment, s’instal·la un 

sistema de detecció d’incendis basat en una xarxa de detectors iònics distribuits per tota la 

planta. Són detectors iònics Zener col·locats a 2,5 m, al nivell del sostre de l’edifici. 

De la mateixa manera s’instal·len 5 pulsadors manuals d’alarma per millorar la detecció 

situats a una distància màxima des de qualsevol punt de 25 m. 

Com a sistema d’extinció es col·loquen extintors de neu carbònica  IPF-38 situats a 1,5 m 

del terra.A la sala d’instal·lacions es col·loca un extintor de pols seca. 

L’enllumenat d’emergència indica el trajecte més curt per arribar a la sortida més propera 

des de cada punt. 

Les sortides d’emergència i els medis de protección estan degudament senyalitzats. 
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4.8. Instal·lació de megafonia 

Per tal de poder comunicar amb totes les zones del CAP, s’instal·la un sistema de 
megafonia de 8 altaveus de fals sostre i un amplificador mesclador. Els dos punts des d’on 
es podrà dirigir el persona del CAP destinat a fer aquesta tasca serà al mostrador 
d’administració a l’entrada del CAP i al mostrador de la zona de boxes. 

El primer estarà connectat a uns altaveus distribuits uniformement pel CAP: dos a la zona 
de consultes dels especialistes, un a radiologia, un a la zona d’accés de personal del CAP,  
un a la zona de consultes generals i un a la zona de boxes. 

El segon estarà connectat a dos altaveus i és únicament per dirigir-se a la zona de boxes. 
Els altaveus estaran situats a la zona de boxes i a la sala d’espera de boxes. 

S’instal·len uns micrófons unidireccionals elèctrics amb flexo amb banda passant 150 – 
17.000 Hz, Sensibilitat -67 dB de la marca UDE mod. PZ-39Ç.  

Els amplificadors són de 100 W, alimentació 230V amb 4 entrades configurables: una 
auxiliar, dos sortides de grabació i una sortida dels amplificadors. Doble control de to, 
banda passant 50-15.000 Hz, distorsió -1%.  

Els plafons altaveus són de 6” 5 W. Linnia 100 V, banda passant 90 – 18000 Hz,. dispersió 
140º, amb una pressió acústica 92 dB, reixeta ABS / autoextinguible de la marca i model 
UDE mod. AP-1103. 

La connexió es realitza amb una cablejar 2 x1,5 mm2. 

La distribució de la megafonia es mostra al plànol 13 de l’annex H. 

4.9. Instal·lació contra intrussió i CCTV 

S’instal·la una sistema de CCTV de sis càmeres i un videograbador amb capacitat 120 Gb 
situat a administració.  

Les càmares cobreixen els espais que no poden controlar-se pel personal del CAP, com 
són les entrades al centre, passadissos i zones d’espera. 

El sistema d’alarma està centralitzat a l’ admistració amb una connexió directa amb l’unitat 
de sinistres corresponent. Els detectors es col·loquen als tres possibles accesos del CAP. 
Quan el centre està en ús els detectors de les sortides d’emergència indiquen a la central 
situada a administració si estan obertes les portes, amb ua senyal lluminosa. 
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La distribució de les càmeres i el sistema contra intrussió es mostra al plànol 14 de l’annex 
H. 

 

4.10. Estudi de nivell acústic 

Donat el nivell acústic provocat per la maquinària de la sala de màquines (grup electrògen i 
unitat exterior de l’aire acondicionat, principalment) es calcula un aillament específic de la 
sala. 

Al sostre i a les parets en contacte amb l’interIor del CAP, es col·loquen uns panells de 
300x30 cm de material absorvent acústic Acustison 50, format per dues xapes 
galvanitzades i una capa intermitja de 50 mm de llana de roca de 40 kg/m3. La capa en 
contacte amb l’interior de la sala és una capa de galvanitzat perforada per millorar 
l’absorció acústica. 

 

 

 

Figura 4.9– Secció de la capa absorvent acústic Acusticon 50 (www.acusticainetgral.com, Data: març 

2008) 

Per conéixer el nivell acústic màxim de les diferents màquines amb l’aillament de la sala, es 
calculen diferents paràmetres. 

 

4.10.1. Càlcul de paràmetres  

El temps de reverberació T de la sala: 
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On V és el volum de la sala (m3) i A és l’absorció acústica del recinte (m2). 

 

L’absorció acústica A de la sala : 

 

On: 

α és el coeficient d’absorció de cada parament mig, a les freqüències 500, 1000 i 2000 Hz. 

S: Àrea del parament de coefcient α (m2) 

A O, m,j : Àrea d’absorció acústica equivalent mitja de cada moble fixe absorvent diferent. 

V: Volum del recinte (m3) 

m: Coeficient d’absorció acústica mitja en l’aire a les freqüències 500, 1000 i 2000 Hz. 

Per volums inferiors a 250 m3 el darrer terme és despreciable. 

El nivell de potència acústica d’emissió de la maquinària: 

 

On: 

V: Volum del recinte (m3) 

T: temps de reverberació del recinte 

K: Factor que depén de l’equip. 

T : Transmisibilitat del sistema antivibratori suport de la instal·lació. 

 

 

 

   Àrea (m2) 
Parets interiors (m2) 27,975 
Parets exteriors (m2) 27,8 
Sostre (m2) 25,42 
Terra (m2) 25,42 
Volum sala de màquines (m3) 63,55 

[Eq. 4.10.1] 

[Eq. 4.10.2] 

[Eq. 4.10.3] 
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Taula 4.11– Paràmetres dels materials de la sala a insonritzar. 

Els resultat obtinguts a partir de les dades i aplicant les fórmules anteriors són: 

A sala màquines = 44,34 m2 

T sala màquines = 0,23 s 

Lw ≤ 94,4 dB 

S’opta per col·locar un grup electrògen insonoritzat ja que l’emissió acústica del grup sense 
insonoritzar supera aquest límit. Es col·loca un  silenciador d’escapament de 30 dB 
d’atenuació i silent blocks per amortiguar les vibracions entre bancada del grup i terra. 

 

 

 

 

 

Taula  4.12– Resultats de l’emissió acústica dels elements de la sala de màquines. 

L’emissió acústica total de la maquinària de la sala és de 67,59 Db. 

65 dB + 62 dB  + 60 dB = 10 log(10^(65/10) + 10^(62/10) +10^(60/10)) = 67,59 dB 

La porta d’accés a la sala és una porta acústica de 800x2.000 mm interior, tallafocs de 67 
mm de gruix de fulla galvanitzada i material fonoabsorvent amb un aillament acústic global 
de 38 dB.  

Pertant, la sala pot considerar-se insonoritzada, complint el Document Bàsic de protecció 
enfront del soroll del Codi Tècnic d’Edificació. 

  Component material α  S (m2) Ai 
Sostre i parets interiors Acustison 50 0,8 53,395 42,716 
Parets exteriors Totxana 0,04 27,8 1,112 
Terra  Formigó armat 0,02 25,42 0,5084 

    Emisió acústica (dB) 

Grup electrògen sense insonoritzar 95 
Grup electrogen insonoritzat  65 
Unitat exterior A.A 62 
Sistema de bombeig aigua 60 
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4.11. Sala de radiologia 

4.11.1.  Generalitats sobre les radiacions ionitzan ts 

Radiacions ionitzants: Concepte i ús 

S’anomena radiació ionitzant a l’energia que es propaga en forma d’ona per l’espai. L’ésser 

humà ha estat exposat a les radiacions ionitzants des del començament dels temps. Les 

fonts naturals de radiació es troben tant a l’univers com a la terra. L’espai exterior i el sól 

són l’origen de la radiació cósmica, constituïda per partícules amb un alt índex energètic, 

86% de protons i 12% de partícules alfa. 

Dins del concepte de radiació s’inclou tan la llum visible com les ones de ràdio i televisió, 

que es coneixen com a radiacions no ionitzants, i des de la llum ultravioleta als raigs X o a 

l’energia fotònica, que es conexen com a radiacions ionitzants. 

 

Radiació artificial 

L’any 1895, el físic Roëntgen, quan experimentava amb els raigs catòdics, va descubrir el 

primer tipus de radiació artificial que ha utilitzat l’ésse humà: els raigs X. 

Es tracta d’ones electromagnètiques originades pel xoc d’electrons amb un determinat 

material, a l’interior d’un tub buit. 

Un any més tard, el científic francès Becquerel, descubreix per casualitat la radioactivitat 

natural al quedar imprimides les plaques fotogràfiques que havien estat guardades, 

protegides de la llum, en un calaix on hi havia material mineral d’urani. 

E científic va suposar acertadament, que el comportament de l’urani havia emitit una 

radiació capaç de revel·lar les pel·lícules fotogràfiques. 

 

 

Tipus de radiacions ionitzants 
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Figura  4.10– Tipus de radiacions ionitzants alfa, beta i gamma i barreres que les aturen. 

Les radiacions ionitzants poden tenir naturalesa corpuscular (chorro de partícules) o 

electromagnètica (ondulatòria), el que suposa una notable diversitat de propietats (velocitat 

de propagació, massa...), que les confereix diferents possibilitats d’aplicació, així com 

diferents perillositats potencials. Les radiacions més emprades són: 

Radiacions alfa:  són partícules pesades integrades per dos protons i dos neutrons, 

emitides per la desintegració d’àtoms d’elements pesats  urani, radi, radó, plutoni...). Degut 

a la seva massa no pot recórrer més que un parell de centímetres a l’aire i no pot travessar 

un full de paper ni l’epidermis. 

Pel contrari, si s’introdueix al cos una substància emissora de radiació alfa, per exemple als 

pulmons, aquesta allibera tota la seva energia cap a les cèl·lules properes, proporcionant 

una dosis interna al teixit sensible (que en aquest cas no està protegit per l’epidermis). 

Radiacions beta: Està composta per partícules de massa similar a les dels 

electrons, el que li confereix un poder de penetració. No obstant, la radiació beta es para 

amb alguns metres d’aire o centímetres d’aigua, i es para amb una làmina d’alumini, un 

vidre d’una finestra, un troç de roba o un teixit subcutani. 

No obstant, pot ferir la pell nua i si entressin al cos partícules emissores de beta, irradiarien 

als teixits interns. 

Radiació gamma : és de caràcter electromagnètic, molt energètica i amb un poder de 
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penetració considerable. A través de l’aire arriba molt lluny, i per parar-la es fa precís l’ús de 

barreres de materials densos, com pot ser el plom o el formigó. 

Des del moment en que la radiació gamma entra dins d’una substància, la seva intensitat 

comença a disminuir degut a que en el seu camí va topant amb diferents àtoms. En el cas 

dels éssers vius, d’aquesta interacció amb les cèl·lules poden derivar-se danys a la pell o 

als teixits interns. 

Radiació X:  és similar a la gamma, però es produeix de forma artificial a un tub de buit a 

partir d’un material que no té radioactivitat pròpia, pel que la seva activació i desactivació té 

un control fàcil e inmediat. 

Radiació de neutrons:  és la generada durant la reacció nuclear. Els neutrons tenen més 

capacitat de penetració que els gamma i només els pot parar una barera de formigó, 

parafina o aigua de gruix considerable. Per això, en les aplicacions civils, la generació de 

neutrons es limita a l’interior dels reactors nuclears. 

Els tres darrers tipus de radiació (gamma, raigs X, neutrònica) no són directament 

ionitzants, però a l’incidir sobre altres nuclis poden activar-los o causant les emissions que, 

indirectament, sí que produeixen ionització. 

 

Ús mèdic dels Raigs X 

En el camp de la sanitat les radacions s’utilitzen tan pel diagnòstic, per la capacitat de la 

radiació de permetre vere el que no es pot veure sense necessitat de recórrer a la cirugia, 

com pel tractament d’enfermetats, per la capacitat de la radiació intensa per matar cèl·lules. 

En el cas de CAP l’ús de la sala de radiació serà com a diagnóstic. Quan la radiació X 

penetra al cos, produeix una semiombra que conté àreas més clares i més fosques. Una 

pel·lícula situada a l’ombra de raigs X del pacient, permet veure una imatge dels organs 

interns que permet ser interpretada. 

 

Efectes biològics dels Raigs X 
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Poc després de que s’inventés el tub de raigs X, és a dir, des de les primeres experiències 

amb les radiaciosn, les persones que trebellaven amb eles van observar-se lessions a la 

pell de les mans. Van averiguar que amb una forta exposició podien causar cremades unes 

setmanes desrés del contacte. Inclús podia provocar ferides obertes (úlceres a la pell) i 

caiguda temporal de cabell. Així mateix van vere que un teixit exposat i curat inicialment, 

podie desenvolupar càncer uns anys després. 

 

Protecció contra les radiacions 

La protecció contra les radiaciosn ionitzants inclou una sèrie de mides generals que afecten 

a qualsevo instal·lació radioactiva i a una sèrie de mides específiques d’acrd amb el tipus 

de radiació en cada cas. 

Al treball amb radiacions ionitzants ha de considerar-se uns principis bàsics, tals com que el 

número de persones exposades a radiacions ionitzants ha de ser el menor possible i que 

l’activitat que impliqui aquesta exposició ha d’estar plenament justificada d’acord amb les 

avantatges que proporciona. 

Així mateix, totes les exposicions es mantindran al nivell més baix que sigui raonable 

possible, sense sobrepassar en cap cas, els límits anuals de dosis legalment establerts. 

 

Normes específiques de protecció contra radiacions ionitzants: 

Limitació el temps d’exposició :  

La dosis rebuda és directament proporcional al tems d’exposició, pel que, disminuint el 

temps, disminuirà la dosis. 

Una bona planificació i un coneixement adequat de les operacions a realitzar, permetrà 

reduir el temps d’exposició. 

 

Utilització de pantalles o blindatges de protecció:  
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 Per certes fonts radioactives la utilització d’aquetes pantalles ermeten una reducció notable 

de la dosis rebuda per l’operador. 

Existeixen dos tipus de pantalles o blindatges; les anomenades barreres primàries (atenuen 

la radiació del feix primari) i les barreres secundàries (eviten la radiació difusa). 

Distància de la font radiactiva: 

La dosis rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font radioactiva. 

En conseqüència, si s’augmenta el doble la distàcia, la dosis rebuda disminuirà la quarta 

part. És recomenable la utilització de dispositius o comandaments a distància en aquells 

casos que sigui possible. 

Barreres de protecció 

Existeixen medis físics per assegurar un temps mínim d’exposició com són, per exemple, 

que les barrreres de protecció estiguin col·locades per mantenir allunyades de les zones 

perilloses  a les persones, o que els material de blindatge estiguis en llocs abans de 

l‘exposició de la font. 

 

Recintes blindats 

Per recinte blindat s’entén tot espai tancat construit que conté radiació ionitzant i que 

proporciona suficient blindatge a totes aquelles persones que es roben en zones contigües. 

La instal·lació ha de tenir una zoan controlada a la qual s’ha de restringir l’accés en tot 

moment. S’ha de garantir que ningú quedi  sense ser advertit a l’interior,quan vagi a 

originar-se l’exposició a una feix primari. 

Per evitar l’entrada a la salade radiologia quan està en ús l’aparell, s’instal·larà una llum de 

senyalització amb un senyal indicant que no es pot entrar a la zona. 

Els dispositius que s’instal·lin per l’accés als recintes han de ser eficaços i funcionar de tal 

forma que tan bon punt tinguin una errada, s’impedeixi o s’elimini el perill de radiació. 

Per a una correcta senyalització es col·locaran rètols a l’interior i a l’exterior del recinte, que 

expliquin el significat del senyal i les mides de protecció que s’hauran d’adoptar. 
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Quan la font de radiació sigui un aperell o font accionada cmb ele ctricitat, shaurà 

d’instal·lar algun dispositiu de control per si alguna persona quedés a l’interior i calgués, en 

cas d’emergència, tallar l’alimentació eleèctrica, de tal forma, que s’instal·lara un botó o 

cable de parada d’emergància en un lloc on es pugui accedr sense passar per davant de 

feix primari. 

 

Protecció de les instal·laciosn, zones de treball i  normes generals 

Les superfícies hauran de ser llises, excemptes de porus i fissures, de forma qe permetin 

una fàcila descontaminació. 

S’hauran d’efectuar  controls periòdics de la contaminació a la zona, els material  i les 

zones utilitzades. 

Els sistemes estructurals i constructius hauran de tenir una resistència la foc (RF) 

adequada i hauran de disposar dels sistemes de detecció i extinció d’incendis necessaris.  

A tota la instal·lació radiocativa està absolutament prohibit menjar, beure, fumar i aplicar-se 

cosmètics. 

A la sortida de les zones hi hauran extintors. 

 

Prevenció a l’exposició: 

La legislació nacional recull el principi de la optimització radiològica, o principi d’ALARA  (as 

low as reasonably attainable), pel que les dsis rebudes pels treballadors professionals 

exposats a les radiacions ionitzants han de mantenir-se tan baixes com sigui possible i 

sempre per sota dels límits de dosis establerts per la legislació vigent. 

Tot treballador, abans de començar a treballar amb radiacions ionitzants, ha de sometre’s a 

una reconeixement mèdic i obtenir el certificat d’ “apte mèdic per realitzar treballs amb 

radiacions ionitzants”. I renovar-ho anulament. 

 

Servei i dosimetria personal 



Projecte de les instal�lacions del Cap La Solana (Sant Andreu de la Barca) Pág. 73  

Memòria Tècnica  

El control de la radiació rebuda per treballador expossat a les radiacions es realitza 

mitjançant una vigilància individual per mitjà de dosímetres físics de caràcter passiu. Si el 

rics radiològic és suficientment baix, pot ser suficient una vigilància radiològica de l’ambient 

on es realitza el treball. 

La vigilàcia dosimètrica dels treballadors expossats a les radiacions ionizants a Espanya, 

està regulada per les disposicions del Real Decret 783/2001, pel que s’aprova el Reglament 

de Protecció Sanitaria contra Radiacions Ionitzants, que estabeix:  

� Les dosis rebudes pels treballadors expossats han d’examinar-se amb una 

periodicitat no superior a un mes. 

• La dosis indivudual serà efectuat pels serveis de dosimetria personal 

expressament autoritzatsn pel CSN (Consell de Seguretat Nuclear). 

A la taula següent, es resumeix la informació dosimètrica corresponent a l’any 2006 per 

les diferents tipus d’instal·lacions: 

 

Taula  4.13– Dosis de radiacions anuals en els diferents tipus d’instal�lació. Font:: http://www.csn.es 
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Instal·lació dels aparells de radiologia 

S’instal·larà un equip de raig X Siemens , Opti 1 50/30/50, trifàssic amb una tensió màxima 

de 150 kVp. 

L’equip consta d’un tub de raigs X generador del feix, un comandament de control,  un 

transformador d’alta tensió,  una columna de suport, un colimador lluminós i un carro de 

transport. Porta el certificat C.E i el  control dosimètric. 

 

               

 

Figura 4.17– Equips per la realització de radiografies. 

 

Instal·lació de protecció a les parets de la sala d e radiologia 
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Figura 4.11– Equips per la realització de radiografies (Font: www.csn.es.. Data: febrer 2008) 

 

Instal·lació de protecció a les parets de la sala d e radiologia 

Per evitar la sortida de radiacions a l’exterior de la sala de radiologia o garantitzar que els 

nivells de dosis al voltant estiguin per sota dels límits establerts,  es col·locaran unes 

plaques de plom a tota la superfície de paret. Es col·locarà una placa de pladur doble amb 

una planxa de plom de 2 mm a l’interior, de puresa igual o superior al 99%. Les dimesions 

comercialitzades de les planxes de plom són  2,10 m x 1,10 m de gruix variable. 

Per blindar les portes que donen als vestidors de radiologia, donat que es tracta d’una zona 

on no hi haurà radiació directa, es procedirà de la mateixa manera, blindant al porta amb 

xapa de plom d’ 1mm. 
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Figura  4.12–.Característques de les làmines de plom de puresa 99% i gruixos actuals al mercat. 

Font:r Fabricant Cole S.A 

en pulgadas  en mm  

1/32 0.8 

5/128 1.0 

3/64 1.2 

1/16 1.6 

5/64 2.0 
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Donat que cal realitzar la paret divisòria entre la sala de radiologia i el dormitori del metge 

de guàrdia situat a continuació, és la que rebrà més radiació directa, degut a la ubicació 

dels aparells, es col·locarà, substituint a la placa de pladur amb la planxa de plom, una 

paret d’un tipus especial de  totxo que porta incorporada a la seva massa la quantitat de 

plom necessària per aturar el pas de la radiació ionitzant. El nom comercial del totxo és 

Insobrick-RX i es mostren les característiques tècniques a la figura 4.15. Equival a una 

capa de plom de 3,7 mm de gruix. 

Cal afegir que s’aconsegueix un aillament acústic de 48 dB. 

 

Encara que l’aparell de radiologia pot realitzar el moviment de rotació per facilitar les 

tasques del tècnic sanitari, al no existir una planta superior, no cal  blindar el sostre. 

El tècnic, per tal de disminuir les radiacions sofertes, realitzarà el control des del seu lloc de 

treball, situata a l’exterior de la sala de radiologia. El vidre entre el lloc de treball i la sala 

haurà d’estar plomat. 

 

Grosor en 

mm  

Equivalencia 

en mm de 

Pb  

10 2.4 

12 2.88 

15 3.6 

 

Taula  4.13–.Característques del material vidre plomat (Font:Ffabricant Cole S.A ) 

VIDRE PLOMAT  

Especificacions:  

Equivalència en Plom:0.24mm de Pb/mm 

de gruix 

Densidad:    4.46 g/cm3  

Transparència:  

 ≥85%  
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Figura  4.14–.Disseny de la sala de radiologia. Parets laterals i portes protegides amb xapes de plom 

de 2 mm. Paret més exposada protegida amb Insobrik-RX. Vidre plomat. 
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Figura  4.20–.Fitxa tècnica i assajos realitzats amb Insobrick. 
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4.11.2.  Normativa aplicada 

� Real Decreto 1836/1999 de 3.12 (M. Ind. y Energía, BB.OO.E. 31.12.1999, 

rect. 26.1 y 5.2.2000). Reglamento sobre instalaciones nucleares y 

radiactivas. 

• Real Decreto 783/2001 de 6.7 (M. Presid., B.O.E. 26.7.2001). Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. y además:- NTP 

589: Instalaciones radiactivas: definición y normas para su funcionamiento- 

• NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección 

• NTP 589: Instalaciones radiactivas: definición y normas para su 

funcionamiento 

NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección 
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5. Legislació i Normativa d’aplicació 

En el present projecte, tant en el tant en el càlcul com els components utilitzats, 
compleixen les recomanacions establertes a la Normativa següent: 

Legislació en obras d’edificació 

� CTE, Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de marzo del 2006. 

� Reglamento de Seguridad contra incendios en los est ablecimientos 
industriales . RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. BOE de 17 de diciembre de 2004. 

� RITE, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITE). RD 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia. BOE de 5 agosto de 1998. 

� NBE-CPI-96, Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios. RD 2177/1996, de 4 de octubre, del Ministerio de Fomento. 
BOE de 29 de octubre de 1996. 

� RD 1942/1993 de 5 de noviembre del Ministerio de Industria y Energía, por el que se 
establece el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE de 
14 de diciembre de 1993. 

� RD 12/1988 de 27 de enero, por el que se regula el control de calidad de la 
construcción. 

� NBE-CA-88 , Norma Básica de la Edificación sobre condiciones acústicas en los 
edificios. RD 2115/82. 

� NBE-CT-79, Norma Básica de la Edificación sobre condiciones térmicas de edificios. 
RD 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. BOE de 22 de octubre 
de 1979.  

Legislació de les instal·lacions elèctriques 

� RD 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión  e instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01 a 051. 

� RD 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
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� Ley 54/1997  de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico 

Legislación en seguridad y salud 

� Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

� RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

� RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� RD 1627/1996 por las que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

� Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre la prevención de riesgos laborales. BOE de 
10 de noviembre de 1995. 

� RD 1403/1986 de 9 de mayo, por el que se establece la Señalización de seguridad 
en los centros y locales de trabajo. BOE de 8 de julio de 1986. 

� Orden del 7 de Abril de 1970  por el que se establece la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

� Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo en la  industria de la 
Construcción , del Ministerio de Trabajo. 

Legislación medioambiental 

� Decreto 143/2003 , ley sobre la Intervención Integral de la Administración (LIIAA). 

� Ley 1/2001 , por el que se establece la evaluación del Impacto Ambiental. 

� RDL 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

� Ley 5/1999 , de 8 de Abril, sobre evaluación del impacto ambiental.  

� Orden de 15 marzo de 1963 , del Ministerio de Gobernación, por el que se 
establecen las Instrucciones Complementarias para la aplicación del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE de 2 de abril de 1963. 

� RD 2414/1961 de 30 de noviembre de 1961, por el que se establece el Reglamento 
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de actividades molestas, insalubre, nocivas y peligrosas. BOE de 7 de marzo de 
1962. 
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6. Estudi econòmic del projecte 

Es pressupost total del projecte d’instal·lacions del CAP La Solana és de 433.354,47 €. 

Es presenten a la taula 6.1 les partides del projecte, inclosa la correspent a Seguretat i 

Salut (pressupost detallat a l’Annex I). No s’ha realitzar una partida de qualitat, donat que 

les proves necessàries per les instal·lacions estan incloses als preus unitaris. 

Els preus unitaris presentats són extrets de la base de dades de l’ITEC i del mercat actual, 

pertant es tracta d’un pre viable econòmicament. 

És un projecte menys econòmic que un projecte d’instal·lacions convencional, ja que s’han 

instal·lat aparells i materials que milloren l’eficiència enrgètica de les instal·lacions (tal com 

marca i recomana el CTE i el RITE), provocant un estalvi energètic general. Tot i així és un 

projecte viable econòmicament. 

A la figura 6.1 es presenta un estudi de la viabilitat econòmica del projecte partint dels 

costos mínims que pot tenir l’empresa instal·ladora, suposant un període d’execució de 3 

mesos. 

Costos estimats: 

Cost Directe (material): 303.328,13 € 

Cost indirecte (personal, loguers, seguros...) : 32.599,73 € 

Cost d’estructura (comercials, gerència...) : 34.668,36 € 

Producció total : 433.354,47 € 

Pertant, inicialment s’obté un benefici del 14.48 % ( 62.738,25 € ). 

El resultat es veurà afectat per la forma de pagament a proveïdors i de cobrament per part 

de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El pagament es fa a un màxim de 60 dies i el 

cobrament d’Entitats Públiques acostuma a ser a 90 dies. Pertant,  coneixent que la 

penalitzacó anual financera per part de les entitats bancàries és d’un 6%, la penalització 

financera de projecte serà de 2.166,77 €. 

(6% / 12 mesos)*433.354*1 mes= 2.166,77 € 

Pertant, el benefici final és del 13.98 % ( 60.571,48 € ). 
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Fig 6.1:Estudi econòmic de l’execució del projecte d’instal�lacions del CAP La Solana 
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Taula 6.1 : Pressupost d’execució el projecte d’instal�lacions del CAP  La Solana 
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7. Impacte medioambiental 

 

• Impacte positiu degut al compliment dels documents bàsics del Codi Tècnic 

de l’Edificació, millorant per una part la qualitat dels materials emprats a les 

instal·lacions i aconseguint un ús més eficient de les mateixes.  

• S’utilitzen sistemes d’energia solar tèrmica per a l’obtenció d’aigua calenta 

sanitària, adaptant-se al CTE, obtenint un estalvi energètic de 5.860 kWh 

anual. Això comporta una reducció de les emissions de 1.474 kg de CO2. 

• S’utlitzen sistemes de recuperació entàlpica de climatització aconseguint una 

millora de l’eficiència de la instal·lació que comporta una millora econòmica i 

energètica. 

• A la instal·lació d’aigua potable s’instal·len aixetes i cisternes van dotats d’un 

dispositiu d’estalvi d’aigua. Al cas de les dutxes es propasa una 

temporitzador. 

• A la instal·lació d’aigua calenta sanitària, amb la xarxa de recirculació 

s’aconsegueix que l’usuari tingui en un menor temps, aigua calenta. Aixa es 

disminueix el volum d’aigua que es perd abans d’arribar a la temperatura 

adecuada. 
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8. Conclusions 

Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’han analitzat aspectes tècnics, 
medioambientals, econòmics i de normatives de les instal·lacions tenint com a base el 
Codi Tècnic de l’Edificació. 

S’ha comprovat certes diferències respecte l’anterior normativa essent el CTE molt més 
exigent en temes d’estalvi energètic. 

Per altra banda s’han trobat certes mancances, com és el cas de la normativa de la 
instal·lació dels gasos medicinals o les instal·lacions de radiologia, que posen de 
manifest, la necessitat d’actualitzar periòdicament les normatives en el camp de la 
construcció. 

Per obtenir el màxim estalvi energètic, s’han proposat opcions menys econòmiques que 
la instal·lació convencional (recuperadors entàlpics i panells solars) però que a la llarga,  
resultaran una millora indiscutible.Tant el CTE, com el RITE són normatives que  
promouen totes aquestes millores. 

Cal arribar a un equilibri entre la rentabilitat econòmica, el benefici social i l’ambiental. 
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