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CRITERIS DE DISSENY
En el cas del centre geriàtric, al tractar-se d’un equipament 
amb un únic propietari, tan sols hi haurà un sol comptador a 
tota la residència, situat a la mateixa sala on es disposen 
els comptadors d’aigua i el RITS. L’escomesa serà a través del 
passatge de Sant Benet, de manera que entrarà directament per 
la zona de serveis, més pròxima als comptadors. 
El bar funcionarà independentment, amb la seva propia escomesa 
i comptador, també situat en un armari adossat situat sota 
l’escala. 

S’haurà de tenir en compte les següents característiques:
- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria)
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.
- No pot servir de pas a altres locals.
- Ha de disposar de ventilació i il.luminació suficient
- A l’exterior es col.locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B
- Alçada de col.locació dels comptadors:
 h ≥ 0,25m des del terra (part inferior)
 h ≤ 1,80m alçada de lectura del comptador més alt
- Per a un nombre de comptadors ≤ 16 → armari
- presa de terra: important connectar-hi tant els comptadors 
elèctrics com l’estructura mixta. De la base de cada pilar 
s’haurà de posar una presa de terra i també als forats dels 
ascensors. 
- Se situarà una caixa secundària de protecció (CSP) per planta, 
amb les fases convenients en funció de la potència necessària.

Per la potència contractada farà falta una estació transformadora 
(potència >100kW) que se situarà a l’edifici annex que es troba 
per l’entrada del passatge de Sant Benet, amb entrada independent 
des del carrer. Es tracta d’un espai de 5x6m ben ventilat 
gràcies al desnivell del forjat (imatge Ie1). Una vegada ja 
es té la baixa tensió se soterra el traçat i entra a l’edifici 
per la primera planta. Al tractar-se d’un equipament amb un 
únic propietari, tan sols hi haurà un sol comptador a tota la 
residència, situat dins d’un armari adossat a un parament de 
la zona comunitària amb comportament davant del foc: Paraflames 
PF ≥ 30. La distribució es realitzarà a partir d’un sistema de 
pinta a través del fals sostre del passadís. A l’entrar dins 
les estances es distribirà per la part superior dels envans de 
cartró-guix.
El bar/restaurant funcionarà independentment, amb la seva 
propia escomesa i comptador, també situat en un armari embegut. 
En aquest cas no farà falta una estació transformadora ja que 
la potència contractada serà inferior als 100kW. 
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Ie1_Secció ventilació Estació Transformadora.

CRITERIS DE DISSENY
Per a la il·luminació s’ha tingut en compte l’ús de cada zona 
per tal d’adequar la llum a l’activitat que s’hi realitza.
- PASSADISSOS: lluminària lineal, marcant la direcció dels 
recorreguts, tipus “Iguzzini iPlan rectangular” encastat al 
fals sostre, amb llum de LED d’emissió directa.
- SALA REHABILITACIÓ: espai amb flexibilitat de mobiliari. 
Lluminària tipus “Iguzzini Cerchio soporte vertical” Projectors 
orientables fixats en suports dins el fals sostre que permeten 
focalitzar la llum cap a les zones de treball; il·luminació 
mínima 300lux.
- SALA POLIVALENT: espai de gran alçada amb requeriments alts 
degut al possible ús al que està destinat. Il·luminació difusa 
i bona a tots els plans, lluminària tipus “Iguzzini Central 41 
grande”; il·luminació mínima 300lux.
- CAMBRES HIGIÈNIQUES: lluminària tipus “Iguzzini iPlan quadrat” 
encastat al fals sostre amb llum de LED d’emissió directa; 
il·luminació mínima 200lux. 
- DORMITORIS: es busca la il·luminació indirecta per evitar 
l’enlluernament. Lluminàries d’aplic de baix consum; il·luminació 
mínima 300lux.
- ESPAIS D’ACTIVITAT I CONVIVÈNCIA: Lluminària ull de bou 
de màxima obertura, tipus “Iguzzini làser fixe circular” ; 
il·luminació mínima 300lux.
- ESPAIS EXTERIORS: Per donar qualitat al pati interior s’opta 
per projectors per a exteriors situats puntualment i que 
il·luminen bàsicament el paviment proper a l’edifici i ajuden a 
la il·luminació dels passadissos de la planta baixa. Aquests 
passadissos interiors quedarien lleugerament il·luminats i se’n 
podria evitar el consum de la lluminària interior ja que el seu 
ús durant la nit és mínim. Lluminària tipus “Iguzzini CityWoddy 
pole mounted”.
- BAR: grans alçades amb requeriments alts. Il·luminació difusa 
i bona a tots els plans, lluminària tipus “Iguzzini Central 41 
grande”. 
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