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Característiques tècniques de la instal·lació d’ACS en l’hospital (ionitzador Cu·Ag) 

 
 
 
 

               CIRCUIT PRIMARI 
 
 

- 2 Calderes ubicades en la 4ª planta. 

- 8 Calderes ubicades en la sala de calderes de la planta baixa. 

- Intercanviador de plaques de 300.000 Kcal. 

- Intercanviador de plaques de 175.000 Kcal. 

 
 
 
 

CIRCUIT SECUNDARI 
 
 

  2 Acumuladors “LAPESA” de 6m3 de capacitat cadascun: 

- Disposició horitzontal. 

- Interconexió en paral·lel. 

- Vàlvula de buidatge de fons de 2” de diàmetre. 

- Boca de registre en la part superior. 

- Entrada d’aigua freda: part baixa del fons posterior. 

- Sortida d’aigua calenta: part superior del fons anterior. 
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               Punts d’aigua calenta sanitària 
 

EDIFICI “A” 
 
PLANTA BAIXA 
 

• Vestuari homes. 
 

CUINA 

 
• Aixeta pica nº1. 

• Aixeta pica nº2. 

• Aixeta pica zona fogons. 

• Aixeta flexo amb dutxa 1. 

• Aixeta flexo amb dutxa nº2. 

 
CAFETERIA 

 
• Aixeta pica. 

 
SERVEI AL PÚBLIC (ANNEX CAFETERÍA) 
 

• 1 Aixeta homes. 

• 2 Aixetes dones. 

 
SERVEI AL PÚBLIC (ANNEX ASCENSORS) 
 

• 1 Aixeta homes. 

• 1 Aixeta dones. 

 
HABITACIÓ DE LA NETEJA 

 
• 1 Pica abocador. 

 
ZONA S.E.M 

 
• Servei homes, aixeta més dutxa. 

• Servei dones, aixeta més dutxa. 

• Aixeta pica cuina. 

• Aixeta pica abocador de la neteja. 
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PLANTA 1ª 
 

• Vestuari homes subministres. 

• Vestuari dones subministres. 

 
SERVEI AL PÚBLIC (ANNEX ASCENSORS) 
 

• Aixeta lavabo. 
 

HABITACIÓ DE LA NETEJA 

 
• Aixeta pica abocador 

 
PLANTA 2ª 
 

• Dutxa zona bruta. 

• Lavabo mamografia. 

• Sala ECO. 

• Sala raigs X. 

• Lavabo Vestuaris personal sanitari, dutxa. 

• Abocador raigs X. 

• Sala descans raigs X. 

• Lavabo dones raigs X. 

• Lavabo homes raigs X. 

• Dutxa hall. 

• Lavabo homes i dones del hall. 

• Dutxa lavabo farmàcia. 

• Pica lavabo farmàcia. 

• Laboratori farmàcia 1. 

• Laboratori farmàcia 2. 

• Intermitg farmàcia. 

• Farmàcia zona esterilització. 

• Aixeta lavabo vestuari radiologia. 

• Lavabo sala radiografies. 

• Vestuari mamografia. 

• Habitació 204 



                   Noves tecnologies per la lluita contra la Legionel·la                                              4 
 
 

  

PLANTA 3ª 
 

• Pica lavabo homes hall. 

• Pica lavabo dones hall. 

• Dutxa may. 

• Dutxa neteja may. 

• Pica neteja may. 

• Direcció, pica lavabo homes. 

• Direcció, pica lavabo dones. 

• Lavabo direcció, pica homes  sala d’ actes. 

• Lavabo direcció, pica dones sala d’ actes. 

• Laboratori LBM pica nº 1. 

• Laboratori LBM pica nº 2. 

• Laboratori LBM pica nº 3. 

• Laboratori LBM pica nº 4. 

• Laboratori LBM pica nº 5. 

• Laboratori LBM pica nº 6. 

• Lavabo intermitg, pica homes. 

• Lavabo intermitg, pica dones. 

• Lavabo homes, pica alergiología. 

• Lavabo dones, pica alergiología. 

• Zona rentat COM. 

• Aixeta laboratori COM. 

• Dutxa laboratori COM. 

• Lavabo homes direcció, pica COM. 

• Lavabo dones direcció, pica COM.  

• Vestuari personal, pica COM. 

• Lavabo minusvàlids, pica COM. 

• Sala de cultius COM. 

• Laboratori Anna Bigas. 

• Laboratori Àngels Fabra. 

• Laboratori Isabel Fabregat. 

• Laboratori histologia. 

• Laboratori Àngels Sierra nº1. 
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• Laboratori Àngels Sierra nº2. 

• Banc teixits laboratori anàlisis. 

• Banc teixits sala de tanques. 

• Vestuari homes, pica banc de teixits. 

• Vestuari homes, dutxa banc de teixits. 

• Vestuari dones, pica banc de teixits. 

• Vestuari dones, dutxa banc de teixits. 

• Factoria processament Josep Calveras.  

• Laboratori inmunología.  

• Calificació antígens i anticossos.  

• Tècniques radioisotòpiques.   

• Cultius Cel.lulars 1. 

• Cultius Cel.lulars 2. 

• Criobiología.  

• Lavabos Cos, dutxa OSR-OTRI.  

• Lavabos OSR-OTRI, piques homes / dones. 

• Pica laboratori genètica molecular 1. 

• Pica laboratori genètica molecular 2. 

• Pica laboratori genètica molecular 3. 

• Pica laboratori genètica molecular 4. 

• Pica laboratori genètica molecular 5. 

• Pica laboratori molecular. 

• Pica laboratori Zeta. 

• Dutxa laboratori Zeta. 

• Vestuari Laboratori I.R.O. 

• Aixeta zona rentat I.R.O. 

• Lavabo I.R.O. 
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UNITAT BRAQUITERÀPIA 
 

• Aixeta pica hab. 3001. 

• Telèfon dutxa hab. 3001. 

• Aixeta pica compartida hab. 3001 i 3002. 

• Aixeta pica hab. 3002. 

• Aixeta pica hab. 3003. 

• Telèfon dutxa hab. 3003. 

• Aixeta pica hab. 3004. 

• Aixeta pica hab. 3005. 

• Aixeta pica compartida hab. 3005 i 3006. 

• Aixeta pica hab. 3006. 

• Aixeta pica hab. 3007. 

• Aixeta pica compartida hab. 3007 i 3008. 

• Aixeta pica hab. 3008. 

• Telèfon dutxa hab. 3008. 

• Aixeta pica hab. 3009. 

• Aixeta pica compartida hab. 3009 i 3010. 

• Aixeta pica hab. 3010. 

• Telèfon dutxa hab. 3010. 

• Aixeta pica hab. 3011. 

• Aixeta pica compartida hab. 3011 i 3012. 

• Aixeta pica hab. 3012. 

• Telèfon dutxa hab. 3012. 

• Aixeta pica hab. 3013. 

• Telèfon dutxa hab. 3013. 

• Aixeta pica hab. 3014. 

• Aixeta pica vestuari personal. 

• Aixeta pica office. 

• Aixeta pica post quiròfan. 

• Aixeta pica vestuari post quiròfan. 

• Aixeta pica quiròfan. 

• Aixeta pica quiròfan. 

• Aixeta pica quiròfan. 
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• Telèfon dutxa vestuari quiròfan. 

• Aixeta pica zona quirúrgica. 

• Aixeta pica control infermeria. 

• Telèfon dutxa zona bruta. 
• Aixeta pica zona bruta. 
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PLANTA 4ª 
 

• Habitació neteja sala tècnica. 
 
 
 
PLANTA 5ª  
 

ALA 1 

 
• Aixeta pica rentador, sala bruta. 

• Telèfon dutxa rentador, sala bruta. 

• Aixeta pica control infermeria interior. 

• Aixeta pica control infermeria exterior. 

• Telèfon dutxa zona personal. 

• Aixeta pica wc zona personal. 

• Aixeta pica vestuari zona personal. 

• Aixeta pica bany assistit. 

• Telèfon dutxa bany assistit. 

• Aixeta pica hab. 5101. 

• Telèfon dutxa hab. 5101. 

• Aixeta pica hab. 5103. 
• Telèfon dutxa hab. 5103. 
• Aixeta pica hab. 5104. 
• Telèfon dutxa hab. 5104. 
• Aixeta pica hab. 5105. 

• Telèfon dutxa hab. 5105. 

• Aixeta pica hab. 5107. 

• Telèfon dutxa hab. 5107. 

• Aixeta pica hab. 5109. 

• Telèfon dutxa hab. 5109. 

• Aixeta pica hab. 5111. 
• Telèfon dutxa hab. 5111. 
• Aixeta pica hab. 5112. 
• Telèfon dutxa hab. 5112. 
• Aixeta pica hab. 5113. 

• Telèfon dutxa hab. 5113. 

• Aixeta pica hab. 5115. 
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• Telèfon dutxa hab. 5115. 

• Aixeta pica hab. 5117. 

• Telèfon dutxa hab. 5117. 

• Aixeta pica hab. 5119. 
• Telèfon dutxa hab. 5119. 

• Aixeta pica hab. 5120. 

• Telèfon dutxa hab. 5120. 

• Aixeta pica hab. 5121. 

• Telèfon dutxa hab. 5121. 

• Aixeta pica hab. 5123. 

• Telèfon dutxa hab. 5123. 

• Aixeta pica wc hall. 
• Aixeta rentador sala neteja hall. 

• Aixeta pica rentador sala bruta. 

 
ALA 2 

  
• Aixeta pica control infermeria. 

• Aixeta pica sala estar pacients. 

• Aixeta pica hospital de dia. 

• Aixeta pica magatzem. 

• Aixeta pica office. 

• Aixeta pica sala bruta. 

• Aixeta rentador sala bruta. 

• Telèfon rentador sala bruta. 

• Aixeta pica vestidor. 

• Telèfon dutxa vestidor. 

• Aixeta pica hab. 5201. 

• Telèfon dutxa hab. 5201. 

• Aixeta pica hab. 5202. 

• Telèfon dutxa hab. 5202. 

• Aixeta pica hab. 5203. 

• Telèfon dutxa hab. 5203. 

• Aixeta pica hab. 5204. 
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• Telèfon dutxa hab. 5204. 

• Aixeta pica hab. 5205. 

• Telèfon dutxa hab. 5205. 

• Aixeta pica hab. 5206. 

• Telèfon dutxa hab. 5206. 

• Aixeta pica hab. 5207. 

• Telèfon dutxa hab. 5207. 

• Aixeta pica hab. 5208. 

• Telèfon dutxa hab. 5208. 

• Aixeta pica hab. 5209. 

• Telèfon dutxa hab. 5209. 

• Aixeta pica hab. 5210. 

• Telèfon dutxa hab. 5210. 

• Aixeta pica hab. 5211. 

• Telèfon dutxa hab. 5211. 

• Aixeta pica hab. 5212. 

• Telèfon dutxa hab. 5212. 

• Aixeta pica hab. 5213. 

• Telèfon dutxa hab. 5213. 

• Aixeta pica hab. 5214. 

• Telèfon dutxa hab. 5214. 

• Aixeta pica hab. 5215. 

• Telèfon dutxa hab. 5215. 

• Aixeta pica hab. 5216. 

• Telèfon dutxa hab. 5216. 
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PLANTA 6ª 
 

HOSPITAL DE DIA 

 
• Aixeta pica hab 6104. 

• Telèfon dutxa hab 6104. 

• Aixeta pica hab 6105. 

• Telèfon dutxa hab 6105. 

• Aixeta pica hab 6106. 

• Telèfon dutxa hab 6106. 

• Aixeta pica hab 6107. 

• Telèfon dutxa hab 6107. 

• Aixeta pica hab 6108. 

• Telèfon dutxa hab 6108. 

• Aixeta pica hab 6109. 

• Telèfon dutxa hab 6109. 

• Aixeta pica hab 6110. 

• Telèfon dutxa hab 6110. 

• Aixeta pica hab 6111. 

• Telèfon dutxa hab 6111. 

• Aixeta pica hab 6112. 

• Telèfon dutxa hab 6112. 

• Aixeta pica hab 6113. 

• Telèfon dutxa hab 6113. 
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ALA 1 

 
• Aixeta pica office. 

• Aixeta pica sala bruta. 

• Aixeta pica sala rentador. 

• Aixeta pica sala cures. 

• Aixeta pica wc homes. 

• Aixeta pica wc dones. 

• Aixeta pica wc familiars. 

• Telèfon dutxa wc familiars. 

• Aixeta pica passadís Llobregat costat mar. 

• Aixeta pica passadís Besòs costat gran via. 

• Aixeta pica hab 6101. 

• Telèfon dutxa hab 6101. 

• Aixeta pica hab 6102. 

• Telèfon dutxa hab 6102. 

• Aixeta pica hab 6103. 

• Telèfon dutxa hab 6103. 

• Aixeta pica hab 6114. 

• Telèfon dutxa hab 6114. 

• Aixeta pica hab 6115. 

• Telèfon dutxa hab 6115. 

• Aixeta pica hab 6116. 

• Telèfon dutxa hab 6116. 

• Aixeta pica hab 6117. 

• Telèfon dutxa hab 6117. 

• Aixeta pica hab 6118. 

• Telèfon dutxa hab 6118. 

• Despatx pica. 

• Despatx dutxa. 
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ALA 2 
 

• Aixeta pica office. 

• Aixeta pica sala bruta. 

• Aixeta pica sala rentador. 

• Telèfon dutxa rentador. 

• Aixeta pica control infermeria. 

• Aixeta bany assistit aigua calenta. 

• Aixeta pica passadís Llobregat costat mar. 

• Aixeta pica passadís mar costat Besòs. 

• Aixeta pica passadís Besòs costat mar. 

• Aixeta pica passadís Besòs costat gran via. 

• Aixeta pica hab 6201. 

• Telèfon dutxa hab 6201. 

• Aixeta pica hab 6202. 

• Telèfon dutxa hab 6202. 

• Aixeta pica hab 6203. 

• Telèfon dutxa hab 6203. 

• Aixeta pica hab 6204. 

• Telèfon dutxa hab 6204. 

• Aixeta pica hab 6205. 

• Telèfon dutxa hab 6205. 

• Aixeta pica hab 6206. 

• Telèfon dutxa hab 6206. 

• Aixeta pica hab 6207. 

• Telèfon dutxa hab 6207. 

• Aixeta pica hab 6208. 

• Telèfon dutxa hab 6208. 

• Aixeta pica hab 6209. 

• Telèfon dutxa hab 6209. 

• Aixeta pica hab 6210. 

• Telèfon dutxa hab 6210. 

• Aixeta pica hab 6211. 

• Telèfon dutxa hab 6211. 
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• Aixeta pica hab 6212. 

• Telèfon dutxa hab 6212. 

• Aixeta pica hab 6213. 

• Telèfon dutxa hab 6213. 

• Aixeta pica hab 6214. 

• Telèfon dutxa hab 6214. 

• Aixeta pica hab 6215. 

• Telèfon dutxa hab 6215. 

• Aixeta pica hab 6216. 

• Telèfon dutxa hab 6216. 

• Aixeta pica hab 6217. 

• Telèfon dutxa hab 6217. 

• Aixeta pica hab 6218. 

• Telèfon dutxa hab 6218. 

• Aixeta pica hab 6219. 

• Telèfon dutxa hab 6219. 

• Aixeta pica hab 6220. 

• Telèfon dutxa hab 6220. 

• Aixeta pica hab 6221. 

• Telèfon dutxa hab 6221. 

• Aixeta pica hab 6222. 

• Telèfon dutxa hab 6222. 

• Aixeta pica wc dones hall. 

• Aixeta pica wc homes hall. 

• Telèfon dutxa sala neteja hall. 

• Aixeta pica rentador neteja hall. 

• Vestidor del personal aixeta pica. 

• Vestidor del personal dutxa 1. 
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PLANTA 7ª 
 

ALA 1 

 
• Aixeta pica control infermeria. 

• Aixeta pica sala bruta. 

• Aixeta pica sala rentador. 

• Telèfon dutxa rentador. 

• Aixeta pica office. 

• Aixeta pica wc dones. 

• Aixeta pica wc homes. 

• Aixeta pica sala cures. 

• Aixeta pica passadís gran via costat Besòs. 

• Aixeta pica passadís gran via costat Llobregat. 

• Aixeta pica passadís Llobregat costat mar. 

• Aixeta pica passadís Besòs costat gran via. 

• Aixeta pica hab 7101. 

• Telèfon dutxa hab 7101. 

• Aixeta pica hab 7102. 

• Telèfon dutxa hab 7102. 

• Aixeta pica hab 7103. 

• Telèfon dutxa hab 7103. 

• Aixeta pica hab 7104. 

• Telèfon dutxa hab 7104. 

• Aixeta pica hab 7105. 

• Telèfon dutxa hab 7105. 

• Aixeta pica hab 7106. 

• Telèfon dutxa hab 7106. 

• Aixeta pica hab 7107. 

• Telèfon dutxa hab 7107. 

• Aixeta pica hab 7108. 

• Telèfon dutxa hab 7108. 

• Aixeta pica hab 7109. 

• Telèfon dutxa hab 7109. 

• Aixeta pica hab 7110. 
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• Telèfon dutxa hab 7110. 

• Aixeta pica hab 7111. 

• Telèfon dutxa hab 7111. 

• Aixeta pica hab 7112. 

• Telèfon dutxa hab 7112. 

• Aixeta pica hab 7113. 

• Telèfon dutxa hab 7113. 

• Aixeta pica hab 7114. 

• Telèfon dutxa hab 7114. 

• Aixeta pica hab 7115. 

• Telèfon dutxa hab 7115. 

• Aixeta pica hab 7116. 

• Telèfon dutxa hab 7116. 

• Aixeta pica hab 7117. 

• Telèfon dutxa hab 7117. 

• Aixeta pica hab 7118. 

• Telèfon dutxa hab 7118. 
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UNITAT UTI 
 

• Aixeta pica vestuari. 

• Dutxa vestuari 

• Aixeta pica sala bruta. 

• Aixeta pica office. 

• Aixeta pica control infermeria. 

• Aixeta pica passadís gran via. 

• Aixeta pica passadís mar. 

• Aixeta pica bany. 

• Telèfon dutxa bany. 

• Aixeta pica habitació metge guàrdia oncologia. 

• Telèfon dutxa habitació metge guàrdia oncologia. 

• Aixeta pica zona metge vigilància. 

• Telèfon dutxa zona metge vigilància. 

• Aixeta pica wc dones hall. 

• Aixeta pica wc homes hall. 

• Telèfon dutxa sala neteja hall. 

• Telèfon dutxa rentador neteja hall. 

• Aixeta pica rentador neteja hall. 
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EDIFICI “B” 
 
PLANTA –2 
 

• Lavabos d’extraccions. 
 
 
PLANTA BAIXA 
 

• Dutxa habitació 1. 

• Pica habitació 1. 

• Aixeta compartida hab. 1-2. 

• Pica habitació 2. 

• Dutxa habitació 3. 

• Pica habitació 3. 

• Pica habitació 4. 

• Pica habitació 5. 

• Aixeta compartida habitació 5-6. 

• Pica habitació 6. 

• Pica habitació 7. 

• Aixeta compartida hab. 7-8. 

• Pica habitació 8. 

• Pica habitació 8. 

• Pica habitació 9. 

• Aixeta compartida hab. 9-10. 

• Pica habitació 10. 

• Dutxa habitació 10. 

• Pica habitació 11. 

• Aixeta compartida hab. 11-12. 

• Pica habitació 12. 

• Dutxa habitació 12. 

• Pica habitació 13. 

• Dutxa habitació 13. 

• Aixeta compartida hab. 13-14. 

• Pica habitació 14. 
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• Pica control infermeria. 

• Pica office. 

• Pica vestuari. 

• Pica hab. bruta. 

• Abocador hab. bruta. 

• Dutxa hab. bruta. 

• Pica quiròfan sala d’espera aixeta nº1. 

• Pica vestuari quiròfan. 

• Dutxa vestuari quiròfan. 

• Abocador hab. bruta quiròfan. 

• Dutxa hab. bruta quiròfan. 

• Vestuari acceleradors. 

• Braquiteràpia. 

 
 

RADIOTERÀPIA. 
 

• Pica sala fosca. 

• Pica sala de descans. 

• 2 Piques vestuari homes. 

• Dutxa vestuari homes. 

• 2 Piques vestuari dones. 

• Dutxa vestuari dones. 

• Pica lavabo. 

• Pica consulta infermeria. 

• Pica sala raigs X. 

• Pica lavabo raigs X. 

• Pica sala fosca nº2. 

• Lavabos públics homes. 

• Lavabos públics dones. 

• Lavabos públics mixtos. 
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PLANTA 1ª 
 

• Consulta psicòleg. 
 
 
 
PLANTA 2ª 
 

UNITATS FUNCIONALS 

 
• Consulta nº1. 

• Consulta nº2. 

• Consulta nº3. 

• Consulta nº4. 

• Consulta nº5. 

• Consulta nº6. 

• Consulta nº7. 

• Consulta nº9. 

• Consulta nº11. 

• Consulta nº12. 

• Lavabo consultes. 

• Lavabo extraccions. 

• Abocador USAC. 

• Pica abocador USAC. 

• Lavabos mixtes. 

• Dutxa lavabo USAC vestuari. 

• Pica lavabo USAC vestuari. 

• Lavabo oncologia mèdica. 

• Lavabo farmacologia recepció. 

• Relax farmacologia. 

• Lavabo personal farmacologia. 

• Dutxa farmacologia. 

• Infermeria. 

• Lavabos sala d’espera USAC. 

• Lavabos sala d’espera UFUONC. 
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• 1 Pica doble office cuina. 

• 1 Pica neteja office cuina. 

• “Fregadera” sala d’estar. 

• Servei homes farmacologia. 

• Servei dones farmacologia. 

 

PLANTA 3ª 

• Dutxa cuarentena vestuari personal estabulari. 

• Pica lavabo vestuari personal estabulari. 
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               Incidències apreciades en l’ instal.lació d’ACS 
 

• Acumulador nº3 buit i anul·lat. 

• Dutxa zona bruta planta 2 edifici b no surt aigua calenta. 

• Lavabos mòduls planta –1 edifici b circuit d’ ACS tallat per obres. 

• Telèfon dutxa sala neteja hall  no hi ha ACS. 

• Telèfon rentador dutxa sala neteja hall no hi ha ACS. 

• Al vestuari planta 5 ala 1 hi ha un ramal mort. 

• Aixeta pica consultes nº1 i nº2 el termostat està espatllat. 

• Telèfon dutxa rentador planta 6 ala 1 fora de servei. 

• Aixeta pica control d’infermeria planta 6 ala 1 no hi surt aigua calenta. 

• Aixeta bany assistit  planta 6 ala 1 fora de servei. 

• Aixeta pica passadís gran via costat Llobregat planta 6 ala 1 no hi surt 

aigua calenta. 

• Aixeta pica sala cures planta 6 ala 2 el regulador està espatllat. 

• Aixeta pica passadís Llobregat costat gran via planta 6 ala 2 el 

regulador està trencat. 

• Aixeta pica passadís mar costat Llobregat planta 6 ala 2 el regulador 

està trencat. 

• Telèfon dutxa rentador neteja hall no funciona. 

• Ramal mort en la dutxa nº2 del vestidor de personal de la planta 6 ala 2. 

• En l’aixeta de la pica de control d’infermeria l’ ACS de la planta 7 ala 

1 arriba a menys temperatura que en la resta de la instal.lació, de l’ordre 

de 22ºC menys. 

• En les consultes nº8 i nº10 de la planta 2 edifici b l’ACS prové de 2 

termos. 

• En la sala d’espera consultes wc minusvàlids planta 1 edifici b no surt 

aigua calenta. 

• En el lavabo de citodiagnòstic no surt aigua calenta. 

• Hi ha varis ramals morts en la cuina i en altres punts de la instal·lació. 

• Presència de canonades de diferent material. 

• Absència de descalcificador. 


