
MEMÒRIA 

Titulació: 

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES 
INDUSTRIALS 

Alumne (nom i cognoms): 

JAN MARTÍ TORRA 

Enunciat TFG / TFM: 

ESTUDI REUTILITZACIÓ CONTENIDORS MARÍTIMS 
COM A CENTRES D'ATENCIO PRIMARIA 

Director/a del TFG / TFM: 

NEUS FRADERA TEJEDOR 

Convocatòria de lliurament del TFG / TFM: 

30 de juny del 2020 



2 

RESUM EXECUTIU 

Una de les conseqüències inesperades provocades pel gran volum de transaccions 
comercials que existeix avui en dia, entre països d’arreu del món, és l’excedent de 
contenidors marítims que es troba als ports de tot el planeta.  

Els contenidors marítims, tal com ha estat àmpliament estudiat en d’altres treballs, 
presenten unes característiques estructurals i resistives que els fan un substitut idoni 
als materials emprats tradicionalment al camp de la construcció, a més de ser una 
alternativa més ecològicament sostenible.   

En aquest treball, s’estudiarà de quina forma es pot tornar a donar una nova vida a 
contenidors que ja no són utilitzats pel transport de mercaderies per construir un centre 
d’atenció primària. L’estudi s’ha realitzat basant-se en les normatives que regulen la 
construcció d’aquests tipus de centres a Catalunya i a l’Estat espanyol i, a partir 
d’aquesta legislació, s’ha estudiat quin és el contenidor més adient, la rehabilitació i 
adaptació interior d’aquests, el material bàsic que requereix i finalment el procés 
constructiu que cal dur a terme.  

ABSTRACT 

One of the unexpected consequences due to the high volume of commercial 
transactions that exist nowadays, between countries around the globe, is the surplus 
of shipping containers that can be found in ports of every ocean of the Earth. 

Regarding the shipping containers, as has been widely studied and reported in other 
papers, they present a set of structural and resistive characteristics that make them an 
excellent substitute for the materials normally used in the construction field, besides 
being a more environmentally friendly alternative.  

This thesis will cover how to give shipping containers that are no longer used for freight 
transportation another life as construction elements for a Health Care Center. This 
investigation has been made taking into account the legislation that has been passed 
for this type of centers in Catalonia and Spain. Thus, bearing in mind these regulations, 
it has been studied which kind of shipping container would be the most suitable for the 
purpose that this thesis covers, as well as the internal rehabilitation and adaptation of 
them, the basic material that a building of this kind needs and, finally, the constructive 
process that has to be made to finally build it.    
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 OBJECTIU 
 
L’objectiu del projecte és realitzar un estudi per reutilitzar contenidors marítims en 
desús com a  Centres d’Atenció Primària.  
 
1. 2 ABAST 
 
L’abast del projecte consistirà en: 
 

• Anàlisi de les àrees i espais dels Centres d’Atenció Primària 
• Anàlisi de les instal·lacions en els Centres d’Atenció Primària  
• Anàlisi de l’estructuració dels Centres d’Atenció Primària 
• Anàlisi dels equipaments bàsics requerits en un Centre d’Atenció Primària 
• Interpretació de la legislació i normatives requerides per l’establiment d’un 

Centre d’Atenció Primària 
• Anàlisi de les diferents opcions de contenidors de transport marítim del mercat, 

i determinació del millor d’aquests 
• Anàlisi i determinació de les diferents opcions d’adaptació dels contenidors per 

la construcció del Centre d’Atenció Primària 
• Determinació dels diferents espais al Centre d’Atenció Primària realitzat amb 

contenidors 
• Determinació de la localització dels diferents equips necessaris 
• Determinació de les instal·lacions de subministrament. 
• Implementació de les directrius marcades per la legislació que fa referència als 

Centres d’Atenció Primària. 
• Establiment del cost i la viabilitat econòmica de la construcció del Centre 

d’Atenció Primària en contenidors marítims. 
• Estudi de l’impacte mediambiental de la construcció del Centre d’Atenció 

Primària. 
 

L’abast del projecte no inclourà: 
 

• El disseny exterior del CAP. 
• Disseny de la instal·lació elèctrica, d’aigua i ventilació. 
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1.3 REQUERIMENTS BÀSICS DEL PROJECTE 
 
Elecció d’un tipus de contenidor marítim, per posteriorment estudiar la forma d’adaptar 
aquests amb les diferents eines i recursos necessaris. I fer aquestes tasques per tal 
que el Centre d’Atenció Primària realitzat amb contenidors marítims compleixi amb la 
legislació i normatives pertinents.   
 
La construcció d’aquest s’ha de poder fer en el menor temps possible, al voltant d’un 
mes, i amb un pressupost ajustat, 400.000 € (+/- 25%), i s’ha de fer de la forma més 
ecològicament sostenible possible. 
 
1. 4 JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 
 
Arran de la fràgil situació mediambiental en què es troba el planeta Terra, un dels 
aspectes que està agafant més importància a l’hora de desenvolupar els projectes és 
el seu caràcter sostenible i ecològic, i especialment en el camp de la construcció, 
caracteritzat per l’alt nombre d’emissions i residus que genera. 
 
D’aquesta manera, s’està potenciant arreu l’estudi d’alternatives més ecològiques i 
mediambientalment sostenibles, per tal de trobar solucions que permetin reduir 
l’impacte mediambiental que tenen els materials que s’utilitzen més freqüentment en 
aquest sector. 
 
En aquest sentit, una de les alternatives més utilitzades avui dia són els contenidors 
marítims. Així, la utilització d’aquests com a material de construcció, a part dels 
avantatges relacionats amb la sostenibilitat i consciència ecològica, ja que permet 
reduir la utilització de materials tradicionals, també en té d’altres de caràcter més 
pràctic i constructiu. 
 
Un dels principals avantatges que presenten és la gran disponibilitat que existeix 
d’aquests arreu del món, ja que són un element imprescindible pel transport de 
mercaderies entre països. Així, aquest alt volum de transaccions comercials entre 
països és el que provoca que a la llarga acaba existint un excedent de contenidors 
marítims arreu del món. S’estima que existeixen vora els 17 milions de contenidors 
sense utilitzar als diferents ports d’arreu del planeta, tot i estar en bon estat per seguir 
transportant càrrega (Islam et al., 2016). Això es deu al fet que moltes vegades el cost 
de transportar-los buits al seu origen és tan alt que no permet a les empreses fer-ho 
de forma viable econòmicament, i els és més rendible abandonar-los a la seva 
destinació. Per tant, en existir-ne un gran volum el preu de venda d’aquests és també 
molt econòmic. 
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La utilització de contenidors marítims com a material de construcció, a part dels 
avantatges relacionats amb la sostenibilitat i consciència ecològica,  en té d’altres de 
caràcter més pràctic, entre les quals hi ha; les seves bones característiques resistives, 
podent resistir més de quinze anys a ambients químicament agressius, així com que 
poden suportar grans càrregues a sobre seu (Bernardo et al., 2013).    
 
D’altra banda, la pròpia estructura dels contenidors, a més de la seva fabricació sota 
uns estàndards que n’asseguren unes propietats homogènies, fa que aquests siguin 
una solució excel·lent per la construcció modular i pel transport d’aquests mòduls, i 
per tant permetent una construcció ràpida i econòmica. 
 
Avui dia, existeixen moltes construccions realitzades amb contenidors que han sigut 
exitoses, i moltes d’aquestes sense ser edificis temporals, que moltes vegades 
s’associa a la construcció amb aquest tipus d’elements. Exemples de construccions 
amb contenidors inclouen edificis residencials com la “Container City” construïda l’any 
2001 a Londres, que consisteix amb un complex residencial construït amb contenidors 
marítims. També existeixen edificis amb altres propòsits, com la “Freitag Tower” 
construïda l’any 2005 a Zürich, que és un edifici d’oficines amb botiga, de la marca 
Freitag, amb 17 contenidors apilats un a sobre l’altre, o edificis amb caràcter més 
temporal com són botigues mòbils, o fins i tot clíniques mòbils, on existeix una 
empresa anomenada “Clinic in a Can” (Clinic in A Can, n.d.) que s’especialitza en el 
disseny de mòduls i edificis mèdics per respondre a diferents desastres naturals. 
 

 
 

 
 

En el cas que ens ocupa, que és la construcció d’un Centre d’Atenció Primària (CAP), 
les característiques anteriorment mencionades, el seu cost i la seva rapidesa, fan que 

Figura 1- Freitag Tower (Zürich, Suïssa) 
Fotografia de: Ko Fujimora 

Figura 2 – Container City 1 ( Londres, R.U.) 
Extret de:https://modulatecontainers.com.au 
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aquesta sigui una solució idònia en situacions on s’han d’establir centres sanitaris amb 
molt poc temps.  
 
La construcció ràpida i econòmica és un dels aspectes que fan que aquesta solució 
sigui adequada en països del 3r món amb infraestructures sanitàries molt poc 
desenvolupades. D’aquesta manera, permetria als governs o ONGs una ràpida i 
econòmica construcció de centres de salut, per atendre als malalts en aquelles zones 
on manquen recintes d’aquestes característiques.   
 
A més, aquesta celeritat en la construcció també fa que aquesta solució sigui molt 
idònia en casos on per diferents motius, l’estructura sanitària d’un determinat 
emplaçament quedi saturada, ja pot ser per culpa d’una epidèmia, pandèmia, 
desastres naturals, situacions d’emergència sanitària, o simplement perquè les 
estructures d’un centre en concret han quedat antiquades. 
 
Així, aquesta mena de centres construïts amb contenidors, permetrien un 
alleugeriment de les infraestructures sanitàries prèvies. Un exemple clar d’aquesta 
situació, seria el cas d’emergència sanitària que s’està patint arreu del món arran de 
la pandèmia per la COVID-19, on moltes infraestructures sanitàries han estat a punt 
de quedar saturades, així els centres proposats en aquest estudi permetrien 
augmentar la capacitat per atendre a més pacients als centres d’atenció primària, 
d’aquesta manera trobant una solució ràpida i econòmica, que permetria alleugerir la 
infraestructura sanitària. O en casos, on la població associada en un CAP ha 
augmentat de forma que les instal·lacions del centre no poden fer-se càrrec de tal 
volum de gent. D’aquesta manera, es podria instal·lar un centre d’atenció primària amb 
contenidors, com un ens temporal fins a ampliar la capacitat del centre principal, o 
com un centre d’atenció primària permanent per redirigir a un cert nombre de gent.   
 
En aquest treball, el que es realitzarà és un centre que es pugui utilitzar per a qualsevol 
de les utilitats mencionades anteriorment, sempre seguint la legislació que marca la 
Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, pel que fa a en aquests tipus de 
centres.  
 
D’aquesta manera, tenint en compte tot el que s’ha mencionat anteriorment, podem 
veure que l’estudi per la realització d’un Centre d’Atenció Primària a partir de la 
reutilització de contenidors marítims, ens serviria per conèixer com es podrien adaptar 
aquests per obtenir un recinte que complís totes les normatives i exigències d’una 
infraestructura d’aquestes característiques, i fent tot això ràpidament, econòmicament 
i de forma ecològicament sostenible. Permetent trobar una solució totalment a l’ordre 
del dia per problemes molt importants relacionats amb la manca o col·lapse de centres 
d’atenció primària. 
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2. DESENVOLUPAMENT 
 
2.1. ANÀLISI NECESSITATS CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA  
 
2.1.1 INTRODUCCIÓ 
 
Què és l’atenció primària? 
 
Tal com diu descriu el Servei Català de Salut, l’atenció primària és el primer punt 
d’accés presencial al sistema sanitari públic per tant és el garant de la globalitat i 
continuïtat de l’atenció sanitària dels pacients. (CatSalut, n.d.) 
 
Què és un centre d’atenció primària? 
 
Aleshores, per tal de fer aquesta gestió dels recursos de forma òptima, els 
professionals que es dediquen a l’atenció primària requereixen una infraestructura 
física que possibiliti la realització de la seva tasca de la forma més adient possible.  
 
Així, un centre d’atenció primària és la infraestructura que possibilita als diferents 
recursos humans i materials realitzar les tasques necessàries com a primera porta del 
sistema sanitari que són. 
 
D’aquesta manera, en aquest apartat s’estudiaran les diferents característiques que 
la infraestructura d’un CAP requereix per realitzar les seves activitats.  
 
Per després, més endavant, escollir el contenidor marítim que s’adapti millor en 
aquestes i planificar la seva modificació i adaptació.  
 
 
2.1.2 ESTABLIMENT PARÀMETRES D’ESTUDI 
 
Seguint el document del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: 
“Directrius per al disseny de centres d’atenció primària”, estableix que s’ha d’establir 
un pla funcional per tal de definir els espais necessaris en un equipament sanitari.  
 
En aquest document s’estableixen les diferents àrees del CAP, la seva organització, 
les relacions entre elles, així com el número d’aquestes i el seu dimensionament. Així, 
una vegada s’ha confeccionat el pla funcional es procedeix a la realització del projecte 
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d’acord amb aquest. La realització del pla es basa en les necessitats d’un determinat 
Equip d’Atenció Primària (EAP), tot i que també pot incloure d’altres serveis. D’aquesta 
manera, les bases per elaborar un pla amb aquestes característiques tal com estan 
descrites en el document elaborat pel Departament de Salut, són:  
 

• Població de referència, dinàmica demogràfica en els darrers anys i projeccions. 
• Dispersió dels dispositius pel territori i possibilitat d’aliances territorials. 
• Demanda esperada per a la cobertura sanitària. 
• Composició EAP i horari d’atenció. 
• Ràtio d’utilització d’espais. Optimització de temps i espais. 
• Polivalència d’espais i augment de rendibilitat d’espais. 
• Noves modalitats assistencials. 
• Flexibilitat en l’organització dels recursos professionals. 
• Connectivitat amb el conjunt del sistema. 

 
En el cas que ens ocupa, en tractar-se de realitzar un estudi sobre la rehabilitació de 
Contenidors Marítims per utilitzar-los com centres d’atenció primària,  només tindrem 
en compte el pla funcional com a punt de partida per després establir els diferents 
paràmetres a tenir presents. Per tant, els paràmetres d’estudi que ens interessen pel 
nostre treball, tenint en compte el pla funcional i la infraestructura dels CAPs, es 
defineixen en la següent llista, a partir d’aquests es realitzarà un posterior estudi de 
com reutilitzar els contenidors marítims. 
 

• Població de referència 
• Espais 
• Organització i distribució dels espais 
• Dimensions 
• Sistema constructiu 
• Acabats, instal·lacions i condicionament climàtic 
• Equipament bàsic 

 
2.1.3 POBLACIÓ DE REFERÈNCIA 
 
Un dels aspectes més importants per dimensionar de forma adequada les 
infraestructures d’un centre d’atenció primària és la població de referència a qui atén. 
En el nostre cas, com no és una infraestructura que es dissenya per una localització 
única, ens cal fer un estudi de les poblacions de referència de les diferents àrees 
bàsiques de salut de Catalunya, per tal de determinar quina seria la població més 
adequada per la que dimensionar el centre que s’estudia en aquest treball, sempre 
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tenint en compte que es planeja realitzar una estructura que permeti l’acoblament de 
més mòduls, per adaptar-se a les necessitats que es puguin anar requerint.   
 
Abans de començar a determinar la població de referència per la qual dimensionarem 
el CAP, cal tenir en compte els següents conceptes que estan relacionats amb la 
població de referència, per tal poder definir-la de forma més precisa. Per tant, tal com 
defineix la publicació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: 
“Població de referència del Servei Català de Salut per a l’any 2020 ” , així com ve 
establert al Decret 84/1985 publicat al DOGC, de mesures de la reforma de l’atenció 
primària de salut a Catalunya, es defineixen el següents conceptes: 
 

• Regió Sanitària: Demarcacions territorials, delimitades per diversos factors, 
basades en el principi de descentralització del sistema sanitari. Aquestes estan 
conformades per àrees bàsiques de salut. Existeixen set regions sanitàries a 
Catalunya: Alt Pirineu i Aran, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, 
Girona, Catalunya Central i Barcelona. 
 

• Àrea Bàsica de Salut (ABS): És  la unitat territorial elemental, formades a les 
àrees urbanes per barris o districtes, i a les rurals, per un o més municipis, per 
la qual s’organitzen els serveis d’atenció primària. Aquestes disposen d’un 
CAP, o d’un d’aquests i diversos consultoris dependents d’ell. Aquests, amb 
criteri general han d’abastar una població d’entre 5.000 i 25.000 habitants, 
excepcionalment podent sobrepassar els 40.000 habitants, si es presenten 
causes justificades. Actualment, existeixen 352 àrees bàsiques de salut a 
Catalunya.  

 
• Unitat Proveïdora: És l’estructura organitzativa que disposa de recursos 

humans, físics i econòmics per a proveir de serveis sanitaris d’atenció primària. 
Així, és l’estructura que proveirà d’atenció primària a l’usuari final del sistema. 
L’assignació d’aquesta normalment es regeix pel territori de residència 
d’aquesta persona en funció de la seva àrea bàsica de salut, tot i que l’usuari 
pot sol·licitar una altra unitat proveïdora fora d’aquesta àrea. 

 
A continuació, presentarem les dades de la distribució de les Àrees bàsiques de salut, 
tenint en compte els criteris de dimensionament presentats a les “Directrius per al 
disseny de centres d’atenció primària” publicada pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, que distingeix entre 10 poblacions de referència pel 
dimensionament dels CAPs, s’han analitzat les dades de les 372 àrees bàsiques de 
salut que hi ha Catalunya, globalment i per regions sanitàries, tal com es pot veure a 
la taula de continuació: 
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Per fer, les dades globals més entenedores les presentarem amb un histograma: 

 
Tal com es pot veure en les representacions anteriors, el volum més important d’àrees 
de salut està formada per poblacions d’entre 20.000 i 35.000 habitants. Dins aquestes, 
la quantitat d’àrees de salut més important és la conformada per poblacions d’entre 
30.000 i 35.000 habitants.  
 
Per tant, tal com especifica l’apartat 2.A de l’article tercer del Decret 84/1985 del Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, el criteri general és que les àrees bàsiques de 
salut comprenguin poblacions d’entre 5.000 i 25.000 habitants. Així, tot i que no és 

Població (hab.) 

 
Alt Pirineu  
i Aran Lleida 

Camp  
de Tarragona 

Terres  
de l'Ebre Girona 

Catalunya 
Central Barcelona Global 

0-3000 0 1 1 0 0 0 0 2 
3.000-4.000 2 1 0 0 0 1 0 4 
4.000-5.000 1 1 0 0 2 2 0 6 
5.000-10.000 3 6 6 2 7 8 4 36 
10.000-15.000 0 1 7 5 7 13 24 57 
15.000-20.000 2 5 6 0 7 4 49 73 
20.000-25.000 0 4 4 3 3 8 63 85 
30.000-35.000 0 3 7 1 8 2 66 87 
35.000-40.000 0 1 1 0 4 0 8 14 
40.000-65.000 0 0 1 0 3 0 4 8 

Taula 1- Distribució de poblacions de referència per ABS i globalment 
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una obligació, hi ha un volum important d’àrees bàsiques de salut que sobrepassen 
aquests valors, cosa que pot provocar possibles sobrecàrregues de les instal·lacions.  
 
Tenint en compte el que s’ha presentat anteriorment, la construcció del CAP amb 
contenidors pot suposar una solució econòmica a la sobrecàrrega de les instal·lacions. 
D’aquesta manera, cal dimensionar el CAP a realitzar per a una població estàndard 
que permeti alleugerir les instal·lacions principals, sempre tenint en compte que 
l’estudi contempla el caràcter modular que ha de presentar el disseny del CAP per 
afrontar possibles ampliacions.  
 
D’aquesta manera, analitzant les dades, s’arriba a la conclusió que el volum pel qual 
s’ha de dimensionar el CAP amb contenidors és el de 5.000 habitants. Aquesta  xifra 
permet crear una infraestructura estàndard, que permet d’una banda l’alleugeriment 
significatiu de les instal·lacions principals, i sempre podent-se ampliar afegint mòduls 
si es necessita una infraestructura amb més capacitat o per altres propòsits. 
 
2.1.4 ÀREES 
 
En un centre sanitari, tal com disposa el Decret 151/2017 del DOGC, pel qual 
s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i 
serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre,  en el seu 
article 6 sobre dependències, espais i instal·lacions, en el seu segon punt, estableix 
que: 
 
 “ Els centres i serveis sanitaris han de disposar, com a mínim, de tres àrees físicament 
diferenciades i senyalitzades: una àrea administrativa, una àrea assistencial i una àrea 
de serveis.”  (Decret 151, 2017) 
 
En aquest mateix punt, també es defineixen quins espais ha de disposar cada una 
d’aquestes àrees, per tant tal i com està establert en aquest: 
 

• Àrea administrativa: Està conformada per la recepció, sala d’espera, àrea de 
gestió, àrea d’arxiu. Els espais no han de ser necessàriament contigus, i han 
d’estar adequadament dimensionats pel volum d’activitat. S’ha de garantir que 
l’arxiu sigui inaccessible pels usuaris de les facilitats.  

 
• Àrea assistencial: Està conformada pels espais on es realitza la recollida de 

dades de la història clínica, el diagnòstic, l’exploració, el tractament i les 
intervencions als pacients. Aquesta àrea no pot tenir unes dimensions inferiors 
als 10 m2 . En el cas que les sales no incloguin zona d’exploració o tractament, 
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la superfície mínima és de 8 m2, els mateixos requeriments de superfície 
s’apliquen pels boxs de tractament o exploració.   
 

• Àrea de serveis: Està conformada pels lavabos públics, les habitacions de 
neteja i d’instal·lacions i el magatzem.  

 
Per més concreció en els requisits que demana el Departament de Salut pels CAPs, 
a continuació es presenten els requeriments que marca la guia “Directrius per al 
disseny de centres d’atenció primària”, publicada per aquest mateix departament. En 
aquesta, s’estableix amb més detall com han d’estar distribuïts els CAPs. També 
exposa que en aquests hi ha d’haver  àrees diferenciades, i n’explica el seu objectiu i 
funcionament. A continuació, tal com ve disposat en les directrius anteriorment 
mencionades es presenten les àrees que contindrà el CAP, cada una d’aquestes 
estarà descrita pels següents aspectes:  
 

1. Objectiu: Es defineix quina funció exerceix l’àrea en el conjunt del CAP. 
2. Requeriments de l’Àrea: on es defineixen quines sales o recintes conformen 

l’àrea determinada.  
3. Organització de l’Espai: on es defineixen quines necessitats referents a la 

disposició física, requereixen els elements de l’àrea. 
 
• Àrea d’entrada 

 
o Objectiu: Realitza la funció de de recepció i acollida dels usuaris del 

centre.  
o Requeriments de l’àrea: Aquest espai disposa de la recepció i un 

despatx d’atenció individualitzada.  
o Organització de l’espai: La recepció ha de ser adjacent a l’àrea 

administrativa, per facilitar la feina del personal administratiu 
 

• Àrea administrativa: 
 

o Objectiu: Donar suport a les activitats assistencials del centre. 
o Requeriments de l’àrea: Aquest espai disposa d’una sala de treball 

administratiu, despatxos i una sala polivalent, on s’hi poden realitzar 
reunions o d’altres actes que convingui l’equip d’atenció primària.  

o Organització de l’espai: La sala de treball administratiu ha de ser 
adjacent a la recepció. Els diferents despatxos han d’estar situats a prop 
de l’àrea d’entrada així com de la sala de treball administratiu. 
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• Àrea assistencial: 

 
o Objectiu: És on desenvolupen les activitats mèdiques pròpies per part 

dels metges, infermers... 
o Requeriments de l’àrea: Aquest espai disposa de sales de consulta, així 

com de sales d’espera. 
o Organització de l’espai:, Les sales d’espera han d’estar enfrontades amb 

les sales de consulta, de forma que la connexió entre elles sigui directa.  
 

• Àrea d’atenció no programada: 
 

o Objectiu: Es duen a terme l’atenció a les visites i exploracions no 
programades, el control i la observació del pacient, la realització de cures 
i tractaments d’infermeria i l’extracció i recollida de mostres. 

o Requeriments de l’àrea: Aquest espai requereix de sales de tractament, 
box polivalents i per extraccions.  

o Organització de l’espai: Ha d’estar situada a prop de l’entrada, així com 
a les altres zones assistencials, per fomentar la utilització d’aquests 
espais per la totalitat de l’equip d’atenció primària. Segons les 
necessitats del centre, l’àrea d’atenció no programada, pot formar part 
de l’àrea assistencial. 

 
• Àrea d’activitats comunitàries: 

 
o Objectiu: És on es desenvolupen les activitats d’atenció a grups i 

col·lectius, com les relacionades a l’educació sanitària... També pot ser 
utilitzada per a reunions de l’equip d’atenció primària.  

o Requeriments de l’àrea: Aquest espai requereix d’una sala per a grups, 
segons les dimensions del centre pot requerir d’una sala d’espera i 
vestidors.  

o Organització de l’espai: La ubicació d’aquesta ha de permetre un fàcil 
accés des de l’entrada del centre   

 
• Àrea de personal sanitari: 

 
o Objectiu: Àrea de descans del personal que treballa en el centre.  
o Requeriments de l’àrea: En aquest espai hi ha d’haver una sala de 

descans pels professionals i vestidors. Segons les dimensions i 
necessitats del centre, poden ser necessaris dormitoris.  
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o Organització de l’espai: La ubicació de l’àrea ha de permetre una fàcil 
comunicació amb l’àrea d’atenció assistencial i la de no programada. És 
una àrea restringida per les persones alienes a l’equip d’atenció primària.  

 
• Àrea d’emmagatzematge:  

 
o Objectiu: Espai on s’emmagatzema els diferents recursos necessaris pel 

centre, així com els residus que aquest genera.  
o Requeriments de l’àrea: Es requereix de tres magatzems separats, un 

per subministres generals, un altre per clínics i finalment un pels residus.  
o Organització de l’espai: La ubicació del magatzem de residus es 

recomana que tingui accés directe a l’exterior.  
 

• Àrea d’instal·lacions: 
 

o Objectiu: Ubicació centralitzada de les diverses instal·lacions que el 
centre requereix.  

o Requeriments de l’àrea: Segons les dimensions del centre, cal que les 
instal·lacions estiguin separades segons el recurs que subministren.  

o Organització de l’espai: Només han de ser accessibles als treballadors 
de manteniment del centre.  

 
Tot seguit, es presenta un diagrama que indica quina és la disposició òptima de les 
diferents àrees que conformen el CAP, tenint sempre en compte els requeriments 
mencionats anteriorment, així com els diagrames publicats a les “Directrius per al 
disseny de centres d’atenció primària”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4- Distribució àrees CAP (Elaboració pròpia) 
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Tal com observem en el diagrama, el CAP quedaria distribuït en dues ales o seccions 
ben diferenciades, una que seria per l’accés de la totalitat d’usuaris del centre, on es 
disposen les àrees de caràcter assistencial i educatiu. A l’altra ala, s’hi situen els 
espais que són d’accés restringit. El nexe d’unió de les dues àrees és l’àrea d’entrada, 
que actua com a distribuïdor dels fluxos de la gent que arriba al centre.  
 
D’aquesta manera, en el posterior disseny del CAP, es tindrà en compte aquesta 
organització de l’espai per tal que les diferents tasques que s’hi desenvolupin es facin 
de la millor forma possible.  
 
2.1.5 DIMENSIONAMENT 
 
Tenint en compte la població de referència definida anteriorment, a continuació és 
presenten els diferents espais i les dimensions que han de tenir, seguint la guia de 
“Directrius per al disseny de centres d’atenció primària” publicada pel Departament de 
Salut. Així, per una població de referència de 5.000 habitants, els espais necessaris i 
les seves dimensions són:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea d’entrada 

 

Superfície 
per unitat 

(m2) Unitats m2 
Cancell d’entrada  1 8 
Vestíbul 2 m2/consulta 1 14 
Atenció a l’usuari  1 18 
Lavabos 13 2 26 
Local de neteja 3-5 1 3 

TOTAL 69 
Àrea administrativa 

 

Superfície 
per unitat 

(m2) Unitats m2 
Despatx 16,5 1 16,5 
Sala de treball 
administratiu 8 2 16 
Sala de treball 
polivalent  1 16,5 

TOTAL 49 
Àrea asistencial/atenció no programada 

 

Superfície 
per unitat 

(m2) Unitats m2 
Sala de consulta 
(Medicina General) 16,5 2 33 
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Sala d’espera 6 2 12 
Sala de consulta 
(Infermeria) 16,5 3 49,5 
Sala d’espera 6 3 18 
Sala de consulta 
(Pediatria) 16,5 1 16,5 
Sala d’espera 6 1 6 
Sala de consulta 
(Polivalent) 16,5 1 16,5 
Sala d’espera 6 1 6 
Sala de tractaments  
d’emergència i observació  16,5 1 16,5 
Sala d’espera 6 1 6 

TOTAL 180 
Àrea d’activitats comunitàries 

 

Superfície 
per unitat 

(m2) Unitats m2 
Sala de grups  1 33 
Vestidors 12,5 1 12,5 

TOTAL 45,5 
Àrea de personal sanitari 

 

Superfície 
per unitat 

(m2) Unitats m2 
Sala de personal 16,5 1 16,5 
Vestidor personal sanitari 
(Masculí) 10 1 10 
Vestidor personal sanitari 
(Femení) 20 1 20 
Vestidor/Lavabo adaptat  
pel personal  5 1 5 

TOTAL 51,5 
Àrea d’emmagatzematge 

 

Superfície 
per unitat 

(m2) Unitats m2 
Magatzem general  1 12 
Magatzem clínic  1 6 
Local residus  1 3 

TOTAL 21 
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A partir d’aquestes dimensions, es realitzarà el disseny del CAP amb contenidors, 
tenint en compte les distribucions que es marquen i la superfície recomanada.	

2.1.6 SISTEMA CONSTRUCTIU 

En aquest punt, es tractaran els aspectes relacionats amb les característiques que ha 
de tenir un CAP des del punt de vista estructural i dels acabats que precisa, tal com 
està estipulat en la publicació del Departament de Salut “Directrius per al disseny de 
centres d’atenció primària”.  

Pel que fa a l’estructura formal del centre, aquesta ha de permetre realitzar totes les 
activitats pròpies del centre, com contempla la normativa, però tenint en compte els 
criteris de flexibilitat, i com un posterior creixement del centre. D’altra banda, també 
cal procurar evitar sobredimensionar la infraestructura, pels sobre costs que comporta 
tant en termes de la seva construcció, posterior manteniment i funcionament diari.  

A més, pel que és relatiu als elements constructius que s’utilitzen per la construcció, 
el que ve estipulat per un cas com el que es tracta en aquest treball, on s’utilitzen 
elements metàl·lics per a l’estructura, és la vital importància que té que aquests 
estiguin degudament protegits en front a possibles incendis. 

Tot seguit, es presentaran les característiques requerides pels acabaments exteriors, 
tal i com es disposa a les directrius: 

• Façana: 

o Requeriments: Es requereix que aquests assegurin l’aïllament tèrmic i 
acústic del centre, així com protecció a l’acció del vent, i l’estanquitat a 

Superfície NO ÚTIL 
Circulacions, divisons, tancaments (35%) 

 Coeficient 
Superfície 

TOTAL m2 
Espai d’instal·lacions 0,35 446 156 

TOTAL 156 
SUPERFÍCIE  

FINAL  602 

Àrea d’instal·lacions 

 

Superfície 
per unitat 

(m2) Unitats m2 
Espai d’instal·lacions  1 30 

TOTAL 30 
SUPERFÍCIE ÚTIL 446 

Taula 2 – Dimensions espais i àrees d’un CAP per una població de referència de 5.000 persones 
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l’aigua i neu. Així, els aïllaments que s’utilitzin hauran de complir amb els 
coeficients previstos per la normativa.  

 
• Cobertes: 

 
o Requeriments: Han de garantir les funcions de protecció, revestiment i 

evacuació de l’aire, que són pròpies d’elles. Així com assegurar 
l’estanquitat d’aquestes enfront a l’aigua, neu i al vent. Com aïllar el 
centre tèrmicament i acústicament de l’exterior, com estipula la 
normativa.    

 
2.1.7 ACABATS I INSTAL·LACIONS 

A continuació, es desenvoluparan quines característiques han de complir els acabats, 
així com quines instal·lacions i condicionament són necessaris perquè el CAP pugui 
desenvolupar totes les seves funcions de forma òptima.  

Pel que fa als acabaments, cal tenir en compte el paviment que s’utilitzarà en les 
diferents àrees del centre. Les característiques principals que han de complir els 
paviments són la resistència al frec i als impactes, així com que no siguin inflamables 
i que el manteniment d’aquests sigui fàcil. D’aquesta manera, segons el tipus de zona 
del centre, es requereix un tipus de paviment o altre, tal com estipula la guia de 
“Directrius per al disseny de centres d’atenció primària”, així pel nostre cas la 
classificació és la següent: 

• Zones interiors seques: 
o Paviments:  Classe 1 
o Escales:   Classe 2 

• Zones interiors humides (lavabos, vestidors, accessos...) 
o Paviments:  Classe 2 
o Escales:  Classe 3 

Finalment, pel que fa al paviment per la sala de grups, es recomana la utilització de 
paviment flexible, del tipus PVC o parquet. 

D’altra banda, pel que fa a les instal·lacions i condicionament, a continuació es 
mencionen els aspectes que s’estudiaran en aquest treball respecte a aquest tema. 
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• Fontaneria  

Segons estipulen les directrius, el subministrament d’aigua en el centre ha de ser 
proveït a partir de la xarxa d’aigües de la localitat. Pel que fa al tractament de 
l’aigua, si la qualitat d’aigua ho permet, només caldrà tractar l’aigua calenta 
sanitària.  

Sobre l’ACS, aigua calenta sanitària, les directrius consideren que es pot 
subministrar a partir de la instal·lació d’equips de captació d’energia solar.  

D’altra banda, a l’ACS només tenen accés els lavabos del personal, així com a les 
consultes. Ha d’estar preparada per fer front a un xoc tèrmic a 70ºC de 
temperatura. 

• Climatització 

En aquest cas, s’ha de contemplar que el sistema ha de ser capaç de proveir una 
climatització, que permeti que a l’hivern la temperatura a l’interior del centre sigui 
d’entre 21ºC i 23ºC, i a l’estiu d’entre 23ºC i 25ºC. Tot el centre d’atenció primària 
ha d’estar climatitzat exceptuant les següents zones, passadissos, escales, 
lavabos, locals de neteja, locals de residus, magatzems i zona d’instal·lacions. 

• Electricitat 

En primer lloc, cal conèixer quina és la potència necessària per a un centre de les 
característiques descrites anteriorment. Per tal de saber quina és la necessària, en 
el document de directrius del Departament de Salut, es proporciona un gràfic que 
dóna la relació entre la superfície del centre, i la potència requerida per aquest. A 
continuació s’adjunta el gràfic 

Figura 5- Gràfic potència a contractar segons superfície Extret de: (CatSalut, 2015) 
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• Enllumenat 

Segons les directrius, l’enllumenat interior ha de ser de tipus LED, d’eficiència 
lluminosa mínima de 90 lm/W i una durabilitat de 5.000 hores. Així, estableix 
que els nivells lluminosos han de seguir la norma UNE  d’il·luminació en els 
llocs de treball. Pel nostre cas els nivells són: 

 

 

 
 
 
 
2.1.8 EQUIPAMENT BÀSIC 
 
En aquest punt, tractarem l’equipament bàsic que requereix cada espai del centre, tal 
com està disposat a la guia de directrius del Departament de Salut. L’estudi de 
l’equipament bàsic només inclourà aquell material que sigui indispensable pel normal 
funcionament de l’activitat sanitària, d’aquesta manera no s’inclourà en aquest treball 
l’estudi de l’equipament fora de les consultes que requereix un centre d’atenció 
primària, ni el mobiliari d’oficina ni l’equipament necessari per als lavabos.  
 

• Sala de consulta 
o Esfigmomanòmetre mural 
o Joc otoscopi i oftalmoscopi 
o Llitera d’exploració 
o Focus d’exploració 
o Bàscula per a nadons (Sales de pediatria) 
o Carro de cures  
o Frigorífic (infermeria) 

 
• Sala de tractaments 

o Llitera d’emergència 
o Focus d’exploració (1000 lux) 
o Carro de cures 
o Esfigmomanòmetre mural  
o Frigorífic 
o Electrobisturí 

Espais Nivell lumínic (lux) 
Sales de treball, consulta i tractaments 500 

Sales de grups 300 
Sales de personal 300 

Recepció, passadissos i sales d’espera 250 
Lavabos i vestidors 250 

Magatzems 250 
Taula 3 – Nivell lumínic estipulat pels diferents espais  
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o Joc otoscopi i oftalmoscopi 
o Monitor d’ECG, SaO2, PANI, FC 
o Electrocardiògraf 

 
 
2.2. CONTENIDORS MARÍTIMS 
 
2.2.1 INTRODUCCIÓ 

Els contenidors marítims són el principal element que ha conduït a fomentar la 
comercialització de mercaderies de forma globalitzada. Fins a la seva implementació 
arreu, no era usual trobar a les botigues productes estrangers, ja que els costos 
d’enviament d’aquests eren molt elevats.  Fins aleshores, el procediment de càrrega i 
descàrrega de mercaderies en els vaixells requeria de molta mà d’obra, ja que no hi 
havia cap mena de sistema que permetés realitzar aquest procediment de forma més 
ràpida, cosa que comportava un alt cost associat als enviaments. 

D’aquesta manera, a partir del 2 d’octubre del 1956, data en la qual es va realitzar el 
primer enviament utilitzant contenidors marítims a Nova Jersey, es va començar a 
desencadenar el comerç globalitzat que coneixem avui en dia. (Levinson, 2006) Els 
contenidors van permetre transformar el que fins aquell moment era un procés molt 
lent i car, en un de ràpid i econòmic, gràcies a l’automatització del sistema 
d’enviament. En aquest sistema, el contenidor està al centre del procés, i permet 
l’enviament de qualsevol mena de mercaderies a qualsevol punt del món, ja que les 
dimensions d’aquestes capses d’alumini permeten que puguin ser col·locades  a trens 
i camions, no únicament a vaixells. 

Així, la disminució dels preus dels enviaments és el que ha comportat que avui en dia, 
la majoria dels productes que tenim als prestatges de les botigues vinguin de l’altra 
punta del món. Aquest alt volum de productes estrangers comporta que també es 
necessitin molts contenidors marítims per transportar-los, i sobretot, si es té en compte 
que molts d’aquests contenidors no són reutilitzats una vegada arriben a destí, ja que 
el cost d’enviar-los buits moltes vegades és molt més elevat que comprar-ne un de 
nou.  

D’altra banda, a part per motius de cost, cal tenir en compte les tendències 
d’importació i exportació que existeixen, on els països d’occident tendeixen a tenir 
volums més elevats d’importació que d’exportació, al revés que als de l’extrem orient, 
on tendeixen a exportar més mercaderies que importar-les. A continuació, s’adjunta 
una taula amb el nombre de TEUs, unitat equivalent a un contenidor de 20 peus, 
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importats i exportats als ports dels Estats Units, al llarg dels anys, dades extretes de 
la Maritime Administration del US Department of Transportation. 

 

 

Tal com podem observar, hi ha un nombre molt més elevat d’importacions que 
d’exportacions, cosa que es tradueix al final en un excedent de contenidors als ports 
d’occident.  

Una de les múltiples formes d’aprofitar aquest excedent de contenidors, que moltes 
vegades no s’utilitzen més és fer-los servir per la construcció. D’aquesta manera, la 
reutilització dels contenidors permet trobar una solució que és sostenible i amb bones 
característiques constructives com les següents: 

• Modular: La construcció amb contenidors és una solució perfecta per 
construccions d’edificis en mòduls. 

• Velocitat: L’edificació amb contenidors permet realitzar construccions de forma 
molt ràpida. 

• Fortalesa: L’estructura intrínseca del contenidor està preparada per suportar 
grans càrregues, així com la seva manipulació i condicions climàtiques 
adverses. 

• Flexibilitat: En ser modulars, aquests poden adaptar-se a les necessitats dels 
recintes i els seus usuaris al llarg del temps.  

En els pròxims punts, s’estudiaran amb més profunditat els diferents tipus de 
contenidors que existeixen, i l’adaptació d’aquests pel nostre cas d’estudi, un centre 
d’atenció primària. 

2.2.2 ESTUDI DELS CONTENIDORS 
 
Els contenidors marítims són utilitzats per transportar qualsevol tipus de mercaderies 
de volums i requeriments de transport molt diferents. D’aquesta manera, per fer 
possible l’enviament d’aquests materials els contenidors s’adapten a les necessitats 
dels productes. De tota manera, la majoria de contenidors es produeixen seguint la 
normativa ISO, que permet una estandardització dels enviaments. Les especificacions 

Any 2014 2015 2016 2017 
Total Importacions (TEUs) 19.256.436 20.057.493 20.952.180 22.362.377 
Total Exportacions (TEUs) 12.429.422 11.964.351 12.353.426 12.505.564 
Diferencia 6.827.014 8.093.142 8.598.754 9.856.813 

Taula 4 – Importació i exportació de TEUs als ports dels EUA 
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que estableix la norma ISO relativa en els contenidors són referents a la seva mida, 
resistència i durabilitat. La base d’aquesta normativa, serveix per garantir que el 
container pot suportar tota mena de condicions climàtiques i de transport, garantint 
sempre la integritat de la seva estructura, així com que aquests tinguin la capacitat 
estructural per suportar ser aixecats per grues i d’altra maquinària pesant. 
 
En el cas que ens ocupa, la uniformització de les característiques és un aspecte molt 
important, ja que ens permet conèixer com actuaran els contenidors. D’aquesta 
manera, només estudiarem en aquest treball els contenidors ISO. 
 
A continuació, es presenten els diferents tipus de contenidors ISO que existeixen 
segons la mercaderia que han de transportar, tenint en compte que existeixen 
diferents mides per cada un d’aquests: 

Tipus  Característiques  
 

Imatge 
 

Plataformes 
o Flat Rack 

Són els contenidors que s’utilitzen pel 
transport de mercaderia pesada. No tenen 
parets laterals, però poden tenir mampares 
abatibles.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidors 
sense tapa 

superior 
 

Estan estructurades amb forma de capsa i 
estan preparades per ser carregades pel 
lateral o superiorment. Aquests estan 
dissenyats per transportar mercaderies 
molt altes o pesades, o difícils de carregar 
com el carbó o cereals. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6- Contenidor plataforma. Extret de:cargostore.com  

Figura 7- Contenidor 
sense tapa. Extret 
de:oceancontainer.com  
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Contenidors 
de càrrega 

seca 

Són els utilitzats pel transport general de 
mercaderies, es carreguen frontalment.  
 

 

Contenidors 
tèrmics o 

aïllats 

Es poden utilitzar pel transport de 
mercaderies fredes o congelades, així com 
materials que siguin sensibles a la 
temperatura. Tenen parets tèrmicament 
aïllades, però no estan refrigerats. 
 

 

Contenidors 
refrigerats 

Són contenidors que contenen una unitat 
de refrigeració integral, per tant permeten 
controlar la temperatura. Aquests 
serveixen per transportar mercaderies que 
requereixin una atmosfera amb 
temperatura controlada. 
 

 

Contenidors 
tanc 

Construïts amb les mateixes dimensions 
estàndards que els altres containers ISO, 
però són dipòsits cilíndrics que estan 
continguts en un marc d’acer. Normalment 
són utilitzats pel transport de líquids o 
gasos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 5- Diferents contenidors més utilitzats  

Figura 8-  Contenidor càrrega seca. Extret de: 
redfirehk.com 

Figura 9- Contenidor tèrmic. Extret de: refeer-parts.com  

Figura 10- Contenidor refrigerat. Extret de: marítima.com 

Figura 11- Contenidor tanc. Extret de: mccontainers.com 
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De les diferents categories de contenidors la més adient per la funcionalitat que volem 
donar-li, és la de contenidors de càrrega seca. Aquests, a part de ser els més utilitzats, 
també són els més interessants des del punt de vista constructiu. Els més comuns 
tenen llargàries de 6, 9 i 12 m, i alçades de 2,4, 2,55 i 2,7 m. L’amplada d’aquests sol 
ser de 2,4 m. Aquests generalment, estan conformats per les següents parts: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tots els contenidors marítims de càrrega seca, cal tenir en compte que els 
contenidors més recomanats tant per la Container Homes Association (C.H.A., n.d.), 
com per publicacions encarades a la reutilització de contenidors (Bernardo et al., 
2013) per propòsits constructius són els anomenats HC (High Cube). Aquests es 
caracteritzen per tenir una alçada superior a d’altres de característiques similars, 
proporcionant així un sostre a una alçada adequada i dins dels rangs que marca el 
codi tècnic d’edificació (Islam et al., 2016), sent els que utilitzarem per realitzar l’estudi 
de la construcció del centre d’atenció primària.  
 
D’aquesta categoria, els més utilitzats  pel nostre propòsit són els 20’ HC (amb llargària 
de 20 peus o 6 metres), i 40’ HC (amb llargària de 40 peus o 12 metres) (Silva, 2013), 
a continuació es presenten fotografies, i una taula amb les diferents especificacions 
d’aquests amb més detall: 
 

Figura 12- Elements contenidor. Extret de: (Shen et al., 2020)  
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2.2.2.1. ELECCIÓ DEL CONTENIDOR   
 
A partir de les especificacions donades dels contenidors marítims tipus High Cube, 
s’escollirà quin és el que s’adapta millor a les nostres necessitats funcionals, com 
quina és la solució que resulta més econòmica. No existeix la possibilitat d’elegir tots 
dos contenidors, ja que des d’un aspecte de rapidesa en la construcció endarreriria el 
procés.  
 
A continuació, es presenta una taula que conté els aspectes que es tindran en compte 
per valorar l’alternativa a escollir:  

 
 

Model 
 

Llargada (m) 
(interna/externa) 

Amplada (m) 
(interna/externa) 

Alçada (m) 
(interna/externa) 

Superfície 
Utilitzable 

(m2) 

 
Volum 
( m3) 

 
Tara 
(kg) 

20’ HC 5,9 / 6 2,34 / 2,40 2,71 / 2,89 13,8 43,09 2350 
40’ HC 12/12,2 2,34 / 2,40 2,71 / 2,89 28,8 86,19 3900 

Taula 6- Mides dels contenidors 20’HC i 40’HC 

Model 
 Nº Contenidors Preu Unitari (€) 

 
Preu Final (€) 

20’ HC 32 2.000 
 

 64.000 

40’ HC 16 1.700 
 

27.200 

Taula 7- Comparació pel treball contenidors 20’HC i 40’HC 

Figura 13- Contenidors 40’HC i 20’HC. Extret de: (Bernardo et al., 2013) 
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Com es pot observar l’alternativa més econòmica és la d’utilitzar els contenidors de 
40 peus de llargària, se’n necessiten 16 per arribar aproximadament als 446 m2 de 
superfície útil que especifiquen els requeriments de les  “Directrius per al disseny de 
centres d’atenció primària”, per un centre de les nostres característiques, per tant 
escollirem el contenidor 40’HC com a element per la construcció del centre. 
 
Pel que fa als preus presentats són aproximats, i provenen d’un estudi de mercat 
realitzat consultant diferents portals de venda, així com consultant els preus a 
empreses especialitzades. Cal mencionar, pel que fa als preus, que són més cars els 
contenidors de 20 peus de llargària que els de 40, això és deu a què la seva 
disponibilitat al mercat és menor.  
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2.3. DISSENY DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
2.3.1. TREBALL PREVI 
 
Per realitzar el disseny del CAP tindrem en compte en la mesura del possible,  els 
requeriments mencionats anteriorment que defineixen les necessitats d’espai d’un 
CAP, i d’altra banda, el nombre de contenidors que s’espera que siguin necessaris per 
complir amb les necessitats de superfície útil, disposades a la guia de “Directrius per 
al disseny de centres d’atenció primària”. 
 
A partir d’aquests requeriments procedirem a planificar el disseny de la disposició dels 
diferents espais que conformaran el centre.  
 
En primer lloc, presentem la informació relacionada sobre quin percentatge ha 
d’ocupar cada una de les àrees en el centre d’atenció primària, en el següent 
diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 14- Percentatge àrees CAP (Elaboració pròpia) 
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Una vegada hem analitzat aquest diagrama, obtenim una visió més global de quina 
proporció de la superfície total del centre ocupa cada una de les àrees. Abans de 
procedir amb el disseny, s’han estudiat i analitzat diversos projectes arquitectònics 
també realitzats amb contenidors marítims, com els presentats en el llibre: “Container 
Architecture” de Jure Kotnik  (Kotnik, 2008), un dels llibres referents en l’arquitectura 
amb contenidors marítims, i també analitzant dissenys d’infraestructures sanitàries, 
com els presentats a la publicació del Departament de Salut anomenada, Arquitectura 
per  a la Salut (CatSalut, 2010). Per tal  d’adaptar-los a la nostra realitat, on es 
necessita un disseny que permeti una construcció ràpida, modular i econòmica.  
 
D’aquesta manera, una vegada analitzats, s’ha extret dues formes base per disposar 
els contenidors, abans de presentar-les, cal tenir en compte que aquestes dues 
disposicions són sempre una base a partir de la qual es procedirà al posterior disseny 
del centre. Per tant,  poden ser subjectes a ser modificades sempre que es requereixi, 
afegint o traient contenidors, així com canviant la posició d’aquests. Així, les formes 
bàsiques a partir de les quals es procedirà al disseny, tenint en compte que com a 
mínim es requereixen 16 contenidors marítims del tipus 40’HC, són les següents: 
 

• Disposició / Distribució 1 (Bloc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Disposició / Distribució 2  (Separada) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 15- Distribució 1 (Elaboració pròpia) 

Figura 16- Distribució 2 (Elaboració pròpia) 
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2.3.2 REALITZACIÓ 

A partir de la informació presentada en el punt anterior, així com tenint en compte els 
requeriments sobre l’espai presentats al punt de dimensionament de l’apartat d’anàlisi 
de necessitats, es procedeix a realitzar el disseny de la distribució dels diferents espais 
del centre. 

S’han realitzat dos dissenys diferents, cada un basat en una de les dues disposicions 
presentades en el punt anterior. Més endavant, s’escollirà quin és el més adequat pel 
nostre centre.  

Els plànols d’aquests dissenys es troben en els annexos del treball, cal remarcar que 
per cada disseny hi ha dos plànols, un que estableix la relació d’espais i sales al plànol, 
i l’altre que indica la superfície de cada una de les sales i àrees, aquests han estat 
realitzats amb SolidWorks.  

El procés de realització el podríem resumir amb el següent diagrama de flux: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17- Diagrama de flux procés disseny CAP 
(Elaboració pròpia) 
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2.3.3 ELECCIÓ 

A continuació s’escollirà quin disseny és el més adequat per la construcció del centre 
d’atenció primària. Per tal de realitzar aquesta elecció se seguirà el procediment 
explicat a continuació. 

Primerament, es defineixen els criteris que es tindran en compte per determinar quin 
disseny és el més adequat. Aquests són els següents: 

• Superfície de les àrees  

Es compararan les superfícies de les diferents àrees del centre amb les superfícies 
recomanades per la guia de “Directrius per al disseny de centres d’atenció 
primària”. 

• Nombre de contenidors 

Es compararan el nombre de contenidors que s’estima que siguin necessaris per 
cada un dels dissenys realitzats. 

• Nombre de contenidors amb la mateixa distribució 

Es compararan el nombre de contenidors que disposen de la mateixa distribució. 

• Facilitat de la mobilitat 

Es compararan el nombre de passadissos i portes per m2, per comprovar quin dels 
dos dissenys permet una millor mobilitat dels usuaris del centre.  

• Facilitat d’una posterior ampliació 

Es compararan quines possibilitats d’ampliació tenen els diferents dissenys, 
estudiant quines zones permetrien una posterior col·locació de més mòduls, 
especialment les associades a l’àrea assistencial i no programada. 

Així, una vegada han estat definits, s’estudiarà com cada un dels dissenys compleix 
amb els diferents criteris, designant per cada un d’aquests el disseny que compleix 
millor amb el criteri d’estudi.   

Finalment, una vegada s’hagi determinat el millor disseny en funció de cada un dels 
criteris, se seleccionarà el disseny més adequat pel nostre centre, que serà el que 
hagi estat seleccionat més vegades com a millor disseny per cada un dels criteris.  
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Per tant, a continuació es procedeix a definir com cada un dels dissenys compleix amb 
els diferents criteris esmentats anteriorment.  

Superfície de les àrees 

A continuació es presentaran les superfícies de les diferents àrees comparades amb 
les presentades a la guia, tal com s’ha esmentat anteriorment. En aquest cas es 
decidirà com a millor disseny aquell que tingui menys àrees amb valors inferiors als 
establerts a la guia de directrius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, tal com observem a partir dels valors presentats a la taula la millor disposició 
pel que fa a la superfície de les àrees és la segona.  

Número de contenidors 

En aquest cas, es decidirà com a millor disseny aquell que utilitzi el menor nombre de 
contenidors, ja que repercutirà en el preu final del centre, així: 
 

  Distribució 1 Distribució 2 

Nº Contenidors 17 20 
Taula 9- Comparació nombre de contenidors entre distribucions 

Tal com podem observar a partir dels valors presentats a la taula, en aquest cas la 
distribució que compleix millor amb aquest criteri és la primera.  

 Superfície 
Guia (m2) 

Superfície 
Final D1 

(m2) 

Diferència 
D1 (%) 

Superfície 
Final D2 

(m2) 

Diferència 
D2 (%) 

Àrea d'entrada 69 83,17 20,54 117,16 69,80 
Àrea 

administrativa 49 48,86 -0,29 74,08 51,18 

Àrea assistencial/ 
no programada 180 178,07 -1,07 196,56 9,20 

Àrea activitats 
comunitàries 45,5 47,55 4,51 56,16 23,43 

Àrea personal 
sanitari 51,5 52,15 1,26 50,73 -1,50 

Àrea 
emmagatzematge 21 24,38 16,10 28,08 33,71 

Àrea 
instal·lacions 30 28,08 -6,40 33,4 11,33 

Nº Valors 
Inferiors Distribució 1 3 Distribució 

2 1 

Taula 8- Comparació d’àrees entre distribucions 
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Número de contenidors amb mateixa distribució 
 
En aquest cas s’analitzaran els dissenys per determinar quants contenidors tenen la 
mateixa distribució interior, aspecte molt important si es té en compte que permet 
reduir les despeses i els temps de construcció, així com indicador de la simplicitat del 
disseny, aspecte molt important si es vol realitzar una posterior ampliació del centre.  
 

  Distribució 1 Distribució 2 

Nº Contenidors 
Iguals 0 7 

Taula 10- Comparació nombre de contenidors iguals entre distribucions 

Per tant, la millor distribució és la segona. Cal remarcar que no es tracta de 7 
contenidors que són iguals entre si, sinó que hi ha 7 contenidors dels 20 necessaris, 
que segueixen tres patrons de distribució diferents.  

Facilitat de la mobilitat 

Pel que fa a en aquest criteri, s’analitzaran el nombre de portes i passadissos que 
existeixen en cada un d’aquests dissenys per m2, tal com s’ha mencionat anteriorment. 
D’aquesta manera, considerarem com a millor disseny, aquell contingui un menor 
nombre de portes i passadissos, ja que un nombre reduït d’aquests indica una 
distribució on la mobilitat és més senzilla. Cal remarcar, que només s’han comptat les 
portes d’entrada a cada una de les sales, i no les que hi ha dins d’aquestes.  D’altra 
banda, hem considerat com a passadissos aquells espais que per la seva amplada 
només tenen aquesta utilitat, o que són zones que per la seva situació física en el 
centre només poden ser utilitzades amb aquesta finalitat. A continuació, es presenten 
les dades: 

  Distribució 1 Distribució 2 
Portes 41 30 

Passadissos 4 1 
Superfície Útil (m2) 477,3 561,6 

Portes per m2 0,0858 0,053 
Passadissos per m2 0,0084 0,0018 

Taula 11- Comparació de la facilitat de la mobilitat entre distribucions  

Com es pot observar, seguint els criteris mencionats anteriorment, la distribució que 
compleix millor amb aquest criteri és la segona. 

 



 

 38 

Facilitat d’una posterior ampliació 

Finalment, estudiarem com cada un dels dissenys està preparat per una possible 
posterior ampliació de les facilitats del centre, en especial per ampliar les zones de 
caràcter assistencial i d’atenció no programada. En aquest cas, i com ja s’ha 
mencionat, s’analitzaran quines zones del centre permetrien que s’hi acoblessin 
mòduls. El criteri seguit en aquest cas ha sigut la cerca d’aquelles zones on es podrien 
col·locar mòduls adjacents sense interferir amb l’estructuració de les sales físiques 
amb una funció determinada, per exemple les consultes, els despatxos, els lavabos...  
 
Per tant, tenint això en compte es procedeix a presentar les dades: 
 
 
 
 
 
 
 
D’aquesta manera seguint aquest criteri, la Distribució 2 és la més adient quant a 
facilitat d’una posterior ampliació. 

Elecció Final 

Així pel que fa al global de tots els criteris la situació és la següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, el disseny més adequat per les necessitats i requeriments del centre 
d’atenció primària que hem planificat és el presentat a la Distribució 2. 
 

  Distribució 1 Distribució 2 
Zones per 
posterior 
ampliació 

1 2 

Taula 12- Comparació de la facilitat d’una posterior ampliació entre distribucions 

  Distribució 1 Distribució 2 
Superfície de les àrees 0 1 

Número de contenidors 1 0 

Contenidors amb mateixa 
distribució 0 1 

Facilitat de la mobilitat 0 1 

Facilitat d’una posterior 
ampliació 0 1 

TOTAL 1 4 
Taula 13- Comparació de criteris per elecció de la distribució final 
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2.4 ADAPTACIÓ INTERIOR DELS CONTENIDORS MARÍTIMS  
 
Una vegada ja coneixem quin disseny és el que es durà a terme per la construcció del 
centre d’atenció primària  es procedeix a estudiar de quina manera s’haurien d’adaptar 
els contenidors. D’aquesta manera, en els propers punts s’estudiaran les diferents 
adaptacions que els contenidors requereixen per després poder ser utilitzats com a 
centre d’atenció primària.  
 
2.4.1 DISTRIBUCIÓ INTERIOR 

A continuació, es presenta un esquema, a partir dels plànols presentats als annexos,  
on s’identifiquen els diferents contenidors que presenten una mateixa distribució 
interior, cada lletra identifica un dels 20 contenidors que hi ha, cal tenir en compte que 
les distribucions A i E tenen més d’un contenidor associat a elles. 

 

Una vegada es coneixen les diferents distribucions que es requereixen pel nostre 
disseny, es procedeix a definir dues taules, una que indicarà el nombre de parets 
divisòries, obertures i finestres que cada un d’aquestes necessita, i l’altra que indicarà 
la superfície total d’aquestes. 

  Mateixa 
Distribució 

Número Parets 
Divisòries 

Número 
Obertures (sense 

finestres) 

Número 
Finestres 

A 5 1 (5) 2 (10) 2 (10) 
B 1 2 3 3 
C 1 2 3 2 
D 1 1 4 0 
E 2 0 4 (8) 0 
F 1 0 4 2 
G 1 0 6 0 
H 1 2 7 0 
I 1 1 2 1 
J 1 0 1 0 

Figura 18- Esquema distribució interior dels diferents contenidors 
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A continuació, es presenta la taula on s’indica la relació de superfícies, que ens 
permetrà posteriorment estimar els càlculs de les despeses pels diferents elements 
d’acabat. Així si es té en compte que de mitjana les superfícies dels elements anteriors 
són:  

• Paret Divisòria: 6,3 m2 
• Obertures: 2,55 m2  
• Finestres: 0,25 m2 

Estem en disposició de presentar la taula amb la relació de superfícies per tots el 
contenidors que compleixen amb la mateixa distribució, així com el valor total de 
superfície que aquests requereixen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K 1 0 4 0 
L 1 2 3 1 
M 1 0 2 0 
N 1 0 5 0 
O 1 0 4 0 

TOTAL 20 15 62 19 
Taula 14- Nombre de parets divisòries, obertures i finestres  

  Superfície Parets 
Divisòries (m2) 

Superfície 
Obertures (m2) 

Superfície 
Finestres  (m2) 

A 31,5 25,5 2,5 
B 12,6 7,65 0,75 
C 12,6 7,65 0,5 
D 6,3 10,2 0 
E 0 20,4 0 
F 0 10,2 0,5 
G 0 15,3 0 
H 12,6 17,85 0 
I 6,3 5,1 0,25 
J 0 2,55 0 
K 0 10,2 0 
L 12,6 7,65 0,25 
M 0 5,1 0 
N 0 12,75 0 
O 0 10,2 0 

TOTAL 94,5 168,3 4,75 
Taula 15- Superfície de parets divisòries, obertures i finestres per contenidor 
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2.4.2 AÏLLAMENT 

Una vegada s’ha realitzat la distribució interior dels contenidors amb les portes, 
finestres i parets pertinents, cal estudiar un dels aspectes més importants a tenir en 
compte pel que fa a l’adaptació interior dels contenidors, el seu aïllament.  

L’aïllament és de gran importància, ja que la pròpia estructura metàl·lica del contenidor 
no està pensada per proporcionar les necessitats d’aïllament que un edifici requereix. 
D’aquesta manera, només caldrà protegir l’edifici tèrmicament, sonorament, contra el 
foc i assegurar l’estanquitat que els contenidors ISO proporcionen per si mateixos, ja 
que l’acer amb el que estan fabricats, l’anomenat CORTEN de l’anglès (Corrosion 
resistance and Tensile Strength), està preparat per suportar suportar possibles 
oxidacions (Silva, 2013).  

Existeixen diversos materials que proporcionen aquest tipus de protecció, per tant, 
seguidament es presenta una taula amb les diferents alternatives d’aïllament més 
comercialment utilitzades, tenint en compte que totes aquestes proporcionen aïllament 
acústic. Les dades s’han extret de l’Institut Valencià de l’Edificació. 

 

Analitzant la taula, cal tenir en compte que els únics materials que ens interessen són 
aquells que protegeixin l’estructura tèrmicament, contra el foc, sonorament i donin 
certa estanquitat a l’estructura, per tant queden descartats la llana d’ovella, i el 
poliestirè extruït.   

Així si es comparen totes les característiques presentades a la taula, s’arriba a la 
conclusió que la millor alternativa és la llana de vidre, ja que tot i que els valors de 
conductivitat tèrmica i permeabilitat a l’aigua són millors pel suro, la diferència 

  Conductivitat 
Tèrmica (W/mK) 

 
Inflamable 

 
Permeabilitat a 

l’aigua  
( μ ) 

 
Preu  

(€/m2) 

Llana de vidre 0,04 NO 1,3 < 5 

Llana de roca 0,04 NO 1 < 5 

Llana d’ovella 0,043 SÍ 1,5 < 25 

Suro 0,039 NO 10 < 25 

Cel·lulosa 0,039 
Auto- 

extingible 
1,5 < 25 

Poliestirè  
Extruït 0,038 SÍ 120 < 15 

Taula 16- Propietats aïllaments 
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d’aquests amb els que presenta la llana de vidre no compensen el preu cinc vegades 
més elevat que té aquest. 

Pel que fa a la seva instal·lació, aquesta consisteix a col·locar les làmines de llana de 
vidre entre la xapa metàl·lica del contenidor i una segona paret posteriorment 
col·locada.  

El procediment que se segueix queda molt ben reflectit en les imatges de continuació, 
a la Figura 20 s’aprecien els marcs de fusta col·locats a sobre la xapa metàl·lica del 
contenidor, posteriorment, tal com observem a la Figura 19, s’hi adhereix la llana de 
vidre, i finalment, com s’aprecia a la Figura 21, es col·loca la paret que quedarà vista 
pels usuaris del centre, procés que es realitza una vegada s’ha instal·lat el diferent 
cablejat necessari per als diferents subministraments que requereix el centre.  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20- Col·locació marcs de fusta. Extret 
de: containertech.com 

Figura 19- Col·locació llana de vidre. Extret 
de: containertech.com 

Figura 21- Col·locació paret. Extret de: 
containertech.com 
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Una vegada coneixem el procés de col·locació de la llana de vidre al recinte procedim 
a seleccionar quin model s’utilitzarà per aïllar el centre.  
 
El model seleccionat és el ECO-037 de l’empresa “Isover-Saint Sobain”, que té un 
preu de 5,50 €/m2, aquest model té un gruix de 80 mm, que proporcionarà a 
l’estructura més protecció contra el foc. 
 
Així, la superfície que requerirà aquest aïllant seran les dues parets laterals, les dues 
parets dels extrems, el terra i finalment el sostre. D’aquesta manera la superfície total, 
sense tenir en compte les obertures serà: 
 

• Superfície a aïllar per contenidor: 
o 2 x Parets Laterals (12m x 2,71m):  32,52 m2 / 65,04 m2 
o 2 x Parets Extrems (2,34m x 2,71m): 6,34 m2 / 12,68 m2 
o Terra (12m x 2,34m):  28,08 m2 
o Sostre (12m x 2,34m): 28,08 m2 
o SUPERFÍCIE TOTAL: 133,2 m2 

 
D’aquesta manera, aquest valor és per un contenidor i sense tenir en compte les 
obertures, per tant a continuació, es calcula l’àrea que cal aïllar pels 20 contenidors 
que requereix el centre, i restant les superfícies d’obertures i finestres.  
 

• Superfície Final a Aïllar: 
o 20 x Superfície total per contenidor: 133,2 m2/ 2664 m2 
o Superfície total obertures: 168,3 m2 
o Superfície total finestres: 4,75 m2 
o SUPERFÍCIE FINAL A AÏLLAR: 2491 m2 

 
Finalment, també cal aïllar la superfície exterior del contenidor de possibles 
inclemències climàtiques que podrien malmetre la seva estructura, és per això que es 
decideix aplicar una capa de pintura aïllant que a més també permetrà evitar possibles 
filtracions d’aigua. Consultant els preus a la base de preus de l’empresa CYPE 
Ingenieros, el preu per m2 és de 8,95 €. 
 

• Superfície a pintar per contenidor: 
o 2 x Parets Laterals (12,2m x 2,89m):  35,25 m2 / 70,5 m2 
o 2 x Parets Extrems (2,4m x 2,89m):  6,94 m2 / 13,9 m2 
o Sostre (12,2m x 2,4m): 29,3 m2 
o SUPERFÍCIE A PINTAR: 113,7 m2 / 2274 m2 
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2.4.3 ACABATS 
 
En aquest punt, tractarem els acabats interiors del centre, estudiant quines 
alternatives són més adients pel nostre cas, i  el mètode d’instal·lació d’aquestes. 
S’estudiaran els revestiments interiors, aquells materials que s’utilitzaran per cobrir 
terra, parets i sostre, així com les fusteries que s’instal·laran. Tot seguit es presenten 
les solucions estudiades: 
 
2.4.3.1 REVESTIMENTS INTERIORS 
 
A) Paviments 
 
Pel que fa als revestiments necessaris per al terra, cal recordar els requeriments del 
paviment mencionats anteriorment. En aquests es mencionaven les classes de 
paviment necessaris segons si la zona és seca o humida, així com per la sala de 
grups.  
 
A continuació, es presenten els paviments seleccionats per cada una d’aquestes 
zones, així com la superfície necessària en la següent taula, la informació relativa als 
materials i els seus preus del banc “Generador de Precios para la Construcción” del 
grup CYPE Ingenieros, les classes són les que apareixen al Codi Tècnic d’Edificació.  

 
 
Per tal de col·locar el paviment se segueix el següent procediment: 
 

1. Es replanteja i es talla el paviment. 
2. S’aplica una capa d’adhesiu de base acrílica. 

Taula 17- Paviments segons zona/sala 

  Requeriments 
 

Superfície 
(m2) 

 
Elecció 

 
Preu  

(€/m2) 

 
Comentaris 

Zona Seca Classe 1  

 
 

369  

 
Linòleum 
en rotlle 

 
 

23,07 

Paviment de gran 
resistència,  
esmorteix els 
impactes acústics 
fins a 6 dB. 

Zona Humida Classe 2 / 
Antilliscant 

 
165 

Vinílic en 
rotlle 

antilliscant 

 
29,72  

Conté una làmina 
antilliscant de 2mm 
de gruix. 

Sala de Grups Tipus PVC/ 
Parquet 

 
28 

Vinílic en 
rotlle 

 
20,69 

Consisteix en una 
làmina homogènia 
de PVC. 



 

 45 

3. Col·locació del paviment. 
4. Soldadura de les juntes amb massilla.  

 
Una vegada s’ha col·locat el paviment, cal instal·lar els rodapeus, en aquest cas 
escollim un de PVC amb un cost de 3,32 € per metre lineal.  

 
B) Parets  
 
Pel que fa a les parets, cal tenir en compte que ja s’ha estudiat anteriorment el material 
aïllant que s’aplicarà, i d’altra banda, que en el cas que estem estudiant és de gran 
importància que el material a utilitzar permeti una ràpida aplicació i tingui un preu 
econòmic. 
 
D’aquesta manera, en primer lloc ens cal saber quina és la superfície total que cal 
revestir, per tant: 
 

• 20 x Superfície lateral contenidors (78 m2) : 1560 m2 
• Superfície parets divisòries: 94,5 m2  
• Superfície obertures: 168,3 m2 
• Superfície finestres: 4,75 m2 
• SUPERFÍCIE FINAL PARETS: 1482 m2 

 
L’alternativa més econòmica és la utilització d’envans 
de plaques de guix autoportants, ja que ja s’ha col·locat 
prèviament la llana de vidre com aïllant.  
 
Així i tot, tal com s’havia mencionat anteriorment quan 
es parlava de l’aïllament, per tal d’instal·lar aquestes 
parets cal que prèviament es col·loquin unes guies, ja 
poden ser de fusta o metàl·liques, tal i com es pot 
observar a la imatge lateral, aquestes aniran fixes a les 
parets del propi contenidor amb claus i caragols. En el 
nostre cas, ens decidim per guies metàl·liques, d’acer 
galvanitzat, ja que tenen un preu més econòmic que 
les de fusta. 
 
Finalment, es decideix instal·lar plaques de guix 
laminat, amb un cost associat de 14,31€  per m2, tal 
com indica el banc de preus mencionat anteriorment. 
El procés d’instal·lació de la paret és el següent, tenint  

Figura 22- Col·locació guies per plaques de guix 
laminat. Extret de: contehouseblog.blogspot.com 
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en compte que la paret es col·loca una vegada ja han estat instal·lats tot el cablejat 
pertinent. 
 

1. Replantejament i tallat dels perfils metàl·lics. 
2. S’adhereixen les bandes d’estanquitat sobre els perfils. 
3. Es col·loquen els perfils metàl·lics i es fixen sobre l’estructura. 
4. Es col·loquen les plaques de guix laminat sobre els perfils metàl·lics. 
5. Una vegada col·locades es tallen els forats que siguin necessaris per permetre 

l’allotjament de les instal·lacions pertinents. 
6. Finalment, es realitza el tractament de les juntes. 

 
C) Sostre 
 
Finalment, pel que fa als revestiments interiors, ens cal determinar quin element 
s’utilitzarà per al sostre, tenint en compte que com en els casos anteriors, prima que 
el producte escollit permeti una ràpida i econòmica instal·lació, així com les 
recomanacions que fa la guia del Departament de Salut. A continuació, es presenta la 
superfície total que necessita revestiment de sostre: 
 

Þ 20 x Superfície sostre (28,08 m2):  561,6 m2  
 
Com en el cas anterior també ens decidim per la utilització de plaques de guix laminat 
pel fals sostre, pel seu preu econòmic i la rapidesa d’execució. També es requereixen 
guies metàl·liques per a la col·locació de les làmines del fals sostre, on també ens 
decidim per les d’acer galvanitzat.  
 
El producte escollit és el fals sostre continu de plaques de guix laminat amb 
sistema KNAUF, que permet una fàcil instal·lació d’aquestes. El preu del fals sostre, 
tal com indica el banc de preus del grup CYPE Ingenieros, és de 9,65 €/m2.  
 
El procediment per la instal·lació d’aquest és el següent: 
 

1. Es replantegen i es tallen els perfils metàl·lics. 
2. Fixament dels perfils a l’estructura metàl·lica del contenidor. 
3. Es tallen les plaques del fals sostre i es fixen a l’estructura metàl·lica. 
4. Posterior tallat de les plaques per la col·locació de l’enllumenat.  
5. Tractament de les juntes. 
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2.4.3.2 FUSTERIES 
 
A continuació, es presenten les alternatives que s’han escollit per les finestres i portes 
del centre.  
 
A) Finestres 
 
Pel que fa a les fusteries exteriors, aquestes tal com marca la guia de directrius del 
Departament de Salut, han de complir amb la normativa vigent, així com garantir 
l’aïllament tèrmic i acústic, i la il·luminació i ventilació del centre. Finalment, la guia 
recomana la utilització de fusteries d’alumini de qualitat contrastada.  
 
Abans de decidir la solució òptima pel que fa a les fusteries interiors, cal conèixer el 
nombre de finestres total que cal instal·lar al centre, així com es decideix utilitzar per 
a totes les finestres el mateix model per facilitar la instal·lació i fer-la més ràpida. Així 
en tot el centre cal instal·lar 11 finestres.  
 
El model pel qual ens decidim és una finestra d’alumini amb frontissa d’una fulla de 
moviment oscil·lobatent, amb mides de 0,5 x 0,5 metres, de lacat amb color blanc, tal 
com s’observa a la següent imatge. Consultant el banc de preus mencionat 
anteriorment, el preu del material és de 146,25 € per cada finestra instal·lada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El procés d’instal·lació és molt senzill, únicament cal col·locar la fusteria exterior a 
l’emplaçament desitjat, i després realitzar un segellat perimetral de la junta entre la 
finestra i el lloc on es col·loca, finalment es procedeix a realitzar proves de servei per 
tal d’assegurar-nos que la col·locació s’ha fet correctament. 
 
 

Figura 23- Finestra oscil·lobatent. Extret de banc de preus CYPE Ingenieros 
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B) Portes 
 
Pel que fa a les portes, escollirem dos models, un que serà l’utilitzat per la porta 
d’entrada, i la resta per les portes de l’interior del centre. 
 
Porta d’entrada  
 
Pel que fa a la porta d’entrada, les directrius estableixen que si la porta és d’una fulla, 
aquesta ha de ser de 1,20 m i si és de dos cal que cadascuna sigui de 0,8 m, l’alçada 
mínima d’aquesta ha de ser de 2,10 m.  
 
D’altra banda, pel nostre cas com el centre alberga menys de 10 consultes, la porta 
d’accés a aquest no cal que sigui automàtica. Tenint en compte aquests requeriments 
ens disposem a estudiar el mercat i proposar una solució per la porta d’entrada.  
 
Decidim que la millor alternativa és un porta d’alumini ITESAL amb color blanc 
lacat, d’una fulla amb sistema que permet la ruptura del pont tèrmic, amb mides 
d’1,2 m d’amplada i 2,1 m d’alçada. D’aquesta manera, el preu del material ha estat 
consultat a la base de preus del grup CYPE Ingenieros i és de 503,69  € .  
 
Portes interiors   
  
Finalment, pel que fa a les portes interiors la guia de requeriments del Departament 
de Salut, indica que les portes d’ús públic han de ser de 0,9 m d’amplada amb una 
alçada mínima de 2,1 m. D’aquesta manera, per simplificar i economitzar el procés de 
col·locació es decideix utilitzar el mateix model de porta per cada una de les 23 portes 
interiors necessàries al centre. 
 
Per aquest cas, escollim una porta interior abatible, d’acer galvanitzat de color 
blanc lacat de la casa comercial Andreu, amb mides de 0,9 m d’amplada i 2,1 
metres d’alçada, amb un preu de materials, consultats a la base de preus anteriorment 
mencionada, de 234€.  
 
Pel que fa al procés d’instal·lació, aquest és el mateix per tots dos models de porta, 
prèviament havent fixat el marc, només cal col·locar la fulla de la porta i posteriorment 
el pany.   
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2.4.4 EQUIPAMENT BÀSIC 
 
Pel que fa a l’equipament bàsic, a continuació es presenta el diferent material estudiat 
tenint en compte els requeriments presentats a la guia de directrius del Departament 
de Salut. El material que es presenta és l’equipament mèdic bàsic que es mantindrà 
fix en les diferents consultes i el diferent equipament que consumirà potència elèctrica, 
els models escollits així com les especificacions més importants pel treball es 
presenten a continuació: 
 

  Especificacions  
 

Imatge 
 

Esfigmomanòmetre 
Mural 

Þ Model: Heine Gamma XXL LF 
Þ Preu: 141 €  
Þ Localització: Totes les 

consultes 
Instrument necessari per la mesura de 
la pressió arterial dels pacients.   
 

 

Joc Otoscopi i 
Oftalmoscopi 

Þ Model: Heine Beta 200 
Þ Preu: 617 €  
Þ Localització: Totes les 

consultes 
Instrument necessari per l’exploració 
oftalmològica i otoscòpica.  

 

 
 

Desfibril·lador  

Þ Model: Philips HS1 
Þ Preu: 1.270€ 
Þ Localització: Sala de 

tractaments 
Aquest model funciona amb bateries. 

 

Focus d’exploració 

Þ Model: LED Exam Lamp KS-Q3 
Þ Preu: 210€ 
Þ Localització: Totes les 

consultes  
Þ Consum: 3 W 
Þ Flux lumínic: 12.000 lux 

 

 

Figura 24- 
Esfigmomanòmetre 
manual. Extret de: 
(Heine, 2020) 

Figura 25- Joc 
otoscopi i 
oftalmoscopi. 
Extret de: 
(Heine, 2020) 

Figura 26- Desfibril·lador. Extret de: 
iberomed.es 

Figura 27- Focus 
d’exploració. Extret 
de: iberomed.es 
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Llitera d’exploració 
amb carro de cures 

Þ Model: Ritter Manual 
Examination Table 204 

Þ Preu: 1.800 €  
Þ Localització: Totes les 

consultes  
 

Permet un pes màxim del pacient de 
226 kg, i conté el carro de cures 
incorporat. 

 

 
 

Bàscula Pediàtrica 

Þ Model: Praxisdienst Bàscula 
Pediàtrica Seca 

Þ Preu: 300€ 
Þ Localització: Consulta 

pediàtrica 

 

Bàscula amb tallímetre 

Þ Model: Soehnle  7831.01.001  
Þ Preu: 700€ 
Þ Localització: Sales de consulta 

de infermeria i  medicina 
general. 

 

Frigorífic  

Þ Model: Smeg FA100AP 
Þ Preu: 205€ 
Þ Localització: Consultes 

d’infermeria i Sala de Personal 
Þ Consum: 75W 

Etiqueta ecològica A+ i 73L de 
capacitat. 

 

Llitera d’emergència 

Þ Model: IborMédica Camilla de 
emergencias 

Þ Preu: 1.600€ 
Þ Localització: Sala de 

tractaments 
Es pot convertir en cadira de rodes. 
Permet un pes màxim de 160 kg 
 

 

Figura 28 – Llitera d’exploració amb 
carro de cures. Extret de: (Ritter, 2015) 

Figura 29- Bàscula pediàtrica. Extret 
de: praxisdienst.com 

Figura 30- Bàscula amb tallímetre. 
Extret de: soehnle.de 

Figura 31- Frigorífic. 
Extret de: (Smeg, 2020) 

Figura 32- Llitera d’emergència. 
Extret de: ibor.net 
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Electrobisturí 

Þ Model: Led Electrobisturí 
Surtron 50D 

Þ Preu: 700€ 
Þ Localització: Sala de 

tractaments 
Þ Consum: 50W 

Necessari per realitzar intervencions 
d’emergència. 

 

Electrocardiògraf 

Þ Model: Philips Pagewriter TC50 
Þ Preu: 5.000€ 
Þ Localització: Sala de 

tractaments. 
Þ Consum: 60 W 

Necessari per la presa de les mesures 
cardiogràfiques dels pacients. 

 

Monitor Constants 
Vitals 

Þ Model: Philips SureSigns V4 
Þ Preu: 1.300 € 
Þ Localització: Sala de 

tractaments. 
Þ Consum: 72 W 

 

 

Equipament Informàtic 

 
Þ Model: All in One- HP 22 
Þ Preu: 430€ 
Þ Localització: Consultes, àrea 

administrativa, àrea d’entrada, 
sala de grups 

Þ Consum: 200 W 
 

 

Projector 

 
Þ Model: Epson EB-S05 
Þ Preu: 300€ 
Þ Localització: Sala de grups i de 

treball polivalent 
Þ Consum: 280 W 

 

 

Figura 33- Electrobisturí mòdul fix. 
.Extret de: led.it  

 

Figura 34- Aparell ECG. 
Extret de: (Philips,2011) 

Figura 35- Monitor constants 
vitals. Extret de:  (Philips, 2015) 

Figura 36- Equipament 
informàtic. Extret de: hp.es 

Figura 37- Projector. Extret de: 
Epson.es 
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2.4.5 INSTAL·LACIONS I CONDICIONAMENT 
 
En els següents punts s’especificaran les diverses solucions que s’han seleccionat per 
tal de dotar al centre d’atenció primària de les instal·lacions i condicionaments 
necessaris, per un edifici d’aquestes característiques. Els preus mostrats en els 
següents apartats han estat extrets del banc de preus del grup CYPE Ingenieros, si 
no s’especifica el contrari.  
 
2.4.5.1 FONTANERIA 
 
El document de directrius publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya específica que dins de les possibilitats de cada centre d'atenció primària, el 
subministrament d'aigua s'ha de realitzar a partir de les xarxes de subministració 
pública de la localitat on es trobi el centre. De tota manera, pel nostre cas on la 
localització del centre no està determinada, ja que es tracta de realitzar un disseny 
que es pugui construir en qualsevol emplaçament, estudiarem la disposició d'un 
dipòsit que permeti subministrar aigua al centre, a part d'estudiar la instal·lació d'un 
sistema d'aigua calenta sanitària. Els diferents elements seran instal·lats a la zona 
reservada per les instal·lacions del centre, si no s'especifica el contrari. 
 
A) Dipòsit 
 
Pel que fa al dipòsit, segons estableixen les directrius, aquest ha de tenir una capacitat 
mínima equivalent a 100 litres per cada consulta localitzada al CAP, així tenint en 
compte les 8 consultes projectades necessitaríem com a mínim un dipòsit de 800 
litres, pel nostre cas instal·larem un dipòsit més gran, ja que cal tenir en compte la 

Assecador de mans 

Þ Model: Dyson Airblade V 
Þ Preu: 750€ 
Þ Localització: Lavabos i 

Vestuaris 
Þ Consum: 1000 W 

 

 

 

Impressora 

Þ Model:  Brother MFC-L2710DW 
Þ Preu: 179€ 
Þ Localització: Consultes, 

Despatxos 
Þ Consum: 100 W 

 

Taula 18- Equipament bàsic seleccionat 

Figura 38- Assecador de mans. Extret 
de: dyson.com 

Figura 39- Impressora. 
Extret de: Epson.es 
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possibilitat que per la pròpia condició del centre, aquest no pugui estar connectat a la 
xarxa local.  
 
Després d’estudiar les diferents opcions de dipòsits que hi ha al mercat, escollim un 
dipòsit auxiliar d’alimentació rectangular de 2000 L, de polièster reforçat amb fibra de 
vidre, amb un preu total comptant també amb les claus de pas necessàries és de 650 
€. Per tal d’evitar que l’aigua no quedi estancada es connectarà aquest dipòsit a la 
xarxa d’aigua calenta sanitària. 
 
Tractament de l’aigua  
 
D’altra banda, tal com disposen les directrius del Departament de Salut, la instal·lació 
del dipòsit comporta també la instal·lació d’un sistema de tractament de l’aigua per 
cloració.  
 
La solució més adequada és una estació de 
cloració d’aigua potable, aquesta inclou dos 
panells que indica la quantitat de clor en el 
sistema en ppm, així com les sondes de 
lectura pertinents i una bomba dosificadora 
de clor, de l’empresa Bomdesa, aquesta 
indica que el preu d’aquesta estació és de 
1455€, i que compleix totes les 
reglamentacions disposades al RD 
865/2003 de prevenció de la legionel·la.  
 
 
 
 
Canonades 
 
Pel que fa a la xarxa de distribució la guia de directrius indica els materials que poden 
utilitzar-se a les canonades. D’aquesta manera, seleccionarem aquell tipus de 
canonades amb preu més econòmic, però sempre tenint en compte que el seu 
material estigui en la llista de materials homologats.  

Figura 40- Sistema tractament aigües. Extret de: bombdesa.com 
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Finalment, s’opta pel Polibutilè com a 
material per a les canonades, gràcies a la 
seva bona relació qualitat-preu, flexibilitat 
i qualitat contrastada.  
 
El model a utilitzar serà el Hep2O de la 
casa Saunier Duval, de 22 / 20 mm de 
diàmetre, amb un preu de 3,84 € per 
metre lineal, es calcula que es 
necessitaran aproximadament 500 metres 
lineals.   
 
Bombes d’aigua 
 
Finalment, pel que fa al dipòsit, cal escollir una bomba d’aigua adequada a les 
necessitats del centre. Per tal de fer això utilitzarem l’equació de Bernoulli, que ens 
permetrà conèixer la potència mínima que necessitarà la bomba a utilitzar. 
 
Per tant, en primer lloc enunciem l’equació de Bernoulli generalitzada per calcular els  
metres de columna d’aigua: 
 

!! =
#!
$ · & + (! +

)!"
2&  

On: 
Þ Hp: És l’alçada manomètrica en metres de columna d’aigua 
Þ Pp: És la pressió dins la canonada en Pa. Pel nostre cas 2 bar.  
Þ + : És la densitat, en el cas de l’aigua 1000 kg/m3. 
Þ Zp: És la cota, l’alçada màxima a arribar, pel nostre cas 2,5 m. 
Þ Vp: És la velocitat del fluid. 
Þ g: És la gravetat, que utilitzarem el valor 9,81 m/s2. 

 
Per tant, una vegada coneixem les fórmules a utilitzar procedim a trobar l’energia 
necessària, si tenim en compte que les canonades tenen un diàmetre de 20 mm, i el 
flux és de 1500 l/h. 
 
Primer cal trobar el cabal en unitats del sistema internacional, i la velocitat del flux: 

 , = #$%%
&'%%·#%%% = 0,000416)

!

* 	 ; 		) =
+
, =

%,%%%.#'
/·%,%""/. = 1,326	5/7					 

 
Per tant l’energia mecànica de flux en metres de columna d’aigua és: 

Figura 41- Canonada Hep2O. Extret de: saunierduval.com 
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!! =
200000

1000 · 9,81 + 2,5 +
1,326"
2 · 9,81 = 23	5	;. =. 

 
 
A continuació, estudiarem quin és el model més adequat pel nostre cas tenint en 
compte els 23 metres de columna d’aigua que ha d’abastir el sistema de pressió com 
a mínim.  
 
Tenint tot això en compte escollim una bomba centrífuga multicel·lular del proveïdor 
Mercabomba, ens decidim pel model Ultra que permet la regulació del cabal, amb 0,74 
kW de potència, amb preu 358 € tal com indica el catàleg de preus de l’empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Aigua calenta sanitària (ACS) 
 
Per tal de dimensionar adequadament el sistema d’ACS cal tenir en compte que la 
guia de directrius del Departament de Salut de la Generalitat indica que el públic 
general no té accés a aigua calenta, i que aquesta és només utilitzada als lavabos i 
vestuaris del personal, així com a les consultes. L’acumulació aproximada indicada a 
la guia és de 50 L més 20 L per cada una de les consultes, així pel nostre centre on hi 
ha un total de vuit consultes, l’acumulació d’aigua ha de ser de 210 L.  
 
Tenint en compte aquestes característiques, es presenta a continuació el sistema més 
adequat d’aigua calenta sanitària per les característiques del nostre centre.  
 
Es decideix utilitzar un sistema de captació solar, que anirà instal·lat al sostre del 
centre. D’altra banda, la instal·lació d’un sistema solar per tal d’obtenir ACS ens 
permet obtenir aigua calenta de forma més sostenible que utilitzant sistemes més 
convencionals, també cal tenir en compte el que disposa el Codi Tècnic d’Edificació, 
on indica la obligatorietat que certa part de l’ACS vingui directament d’aportació solar 
en els edificis de nova construcció.El sistema escollit és el model Helioset-DB de la 

Figura 42- Bomba d’aigua. Extret de: (Mercabomba,2019) 
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casa Saunier Duval. Aquest model està format per un captador solar pla amb un 
dipòsit de 250L, el preu associat al material de 2.720 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a la seva instal·lació el procés és bastant senzill, primerament cal col·locar 
l’estructura de suport per la placa solar i posteriorment, sobre aquesta, la placa solar. 
Després es col·loca el sistema d’acumulació solar, i després es procedeix a connectar 
la xarxa de conducció de l’aigua. Tot i la simplicitat del procés, cal tenir en compte que 
les plaques solars han d’estar col·locades de forma que optimitzin l’energia solar 
segons la seva ubicació. 
 
2.4.5.2 CLIMATITZACIÓ 
 
Per tal de dimensionar el sistema de climatització adequadament, cal tenir en compte 
els requeriments prèviament mencionats respecte a aquest, així com les condicions 
de l’emplaçament on s’ubicarà el centre d’atenció primària, d’aquesta manera pel 
nostre cas adaptarem els requeriments tenint en compte el que disposa la guia i les 
necessitats, per tant aquests són: 
 

• Temperatura: Hivern (21-23ºC) i Estiu (23-25ºC). 
• Zones de climatització: Tot el centre excepte: passadissos, escales, lavabos, 

vestidors, locals de neteja i residus, magatzems i àrea d’instal·lacions. 
• Sistema de climatització: Sistema de climatització amb bomba de calor. 

 
Una vegada coneixem els diferents requeriments bàsics que ha de complir la 
instal·lació de climatització a instal·lar, podem realitzar una primera estimació per 
conèixer l’ordre de magnitud de la potència del sistema que caldrà instal·lar. 
Per tal de fer aquesta primera aproximació de la potència que serà necessària, 
primerament ens cal conèixer la superfície total per àrea que cal climatitzar. S’estima 
que la potència frigorífica necessària per m2  està entre 100-150 frigories, es presenta 
la primera estimació, per la que agafarem el valor de 100 frigories/m2  (CaloryFrío, 
2008), recordem que 1kW són 860 frigories: 

Figura 43- Sistema ACS. 
Extret de: saunierduval.com 
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Àrea 

Superfície 
a Climatitzar 

(m2 ) 
  

Frigories 
Potència 

Climatització 
(kW) 

1. Activitats Comunitàries 
28 

 
2.800 3,25 

2. Entrada 56 5.600 6,51 
3. Administrativa 46 4.600 5,34 
4. Personal  Sanitari 13 1.300 1,51 
7. Assistencial/ No Programada 140 14.000 16,3 

TOTAL 283 
 

28.300 33 
     Taula 19 – Càrregues tèrmiques per àrea del CAP 

D’aquesta manera, el centre d’atenció primària necessitaria un equip de climatització 
de 33 kW.  
 
Per tal de verificar aquesta instal·lació, a continuació es presentaren els càlculs 
realitzats amb un programari basat en la Norma Tecnològica de l’Edificació, NTE-ICI-
1984, que encara que no sigui la més actual, ens permet trobar una bona aproximació 
de la càrrega tèrmica necessària per climatitzar el centre. 
 
El programari utilitzat està realitzat per l’empresa URSA, empresa capdavantera en 
aïllament a escala europea, i està basat en Excel. Per tal de calcular les càrregues 
tèrmiques, el programari requereix informació sobre la disposició dels diferents 
elements arquitectònics de la sala a estudiar, així com el grau d’aïllament que 
disposen parets i finestres. A més, també realitza els càlculs tenint en compte la 
situació geogràfica de l’edifici, la potència elèctrica que hi ha a la sala, la seva densitat 
d’ocupació i el grau d’activitat de la sala. En la següent imatge es pot observar com 
s’utilitza aquest programari per calcular les càrregues tèrmiques necessàries per a la 
sala de grups.  
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A continuació, es presenten els càlculs de la càrrega tèrmica realitzats mitjançant 
aquest programari, s’han realitzat per cada una de les sales que requereixen 
climatització i es presenten agrupats per àrees. Per tant els resultats obtinguts 
considerant una zona climàtica D, són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea 

Superfície 
a Climatitzar 

(m2 ) 
  

Potència 
necessària 

(kW) 

1. Activitats Comunitàries 28 3,15 
2. Entrada 56 9,5 
3. Administrativa 46 4,4 
4. Personal  Sanitari 13 1,4 
7. Assistencial/ No 
Programada 140 13,5 
TOTAL 283 32 

Taula 20- Càrregues tèrmiques per àrea 

Figura 44- Captura de pantalla programari càrregues tèrmiques 
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Com podem observar obtenim uns valors bastant aproximats a la primera estimació 
que s’ha fet, per tant haurem d’estudiar aquells models del mercat que puguin proveir 
al centre de 32 kW de potència per la seva climatització. 
 
Per tal de preservar el disseny modular que proporciona la construcció amb 
contenidors marítims, utilitzarem dos mòduls independents de climatització, un per 
l’àrea assistencial / no programada i un altre per la resta. 
 
Pel que fa a la instal·lació de la unitat exterior, aquesta es col·locarà a l’exterior del 
contenidor tal com es pot veure en la següent imatge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema que s’opta per instal·lar és l’anomenat Sistema de Volum Refrigerant 
variable, conegut per les seves inicials en anglès VRF. Aquest permet que una única 
unitat externa pugui proveir d’aire climatitzat a una sèrie d’unitats interiors. Si el 
sistema és de 3 canonades, aquest pot arribar a proveir a les diferents unitats interiors 
d’aire calent i fred al mateix temps. 
 
A la següent taula es presenten les solucions estudiades pel que fa a les diferents 
unitats a instal·lar, totes de la marca Hitachi: 
 
 
 

Figura 45- Instal·lació mòdul exterior sistema climatització. Extret de: containertech.com 
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2.4.5.3 PROTECCIÓ I SEGURETAT 
 
En aquest apartat es definiran les diferents instal·lacions de protecció i seguretat que 
s’instal·laran al centre, així com en què consistiran. 
 
Protecció contra incendis 
 
Un dels aspectes que cal tenir en compte pel que fa a la protecció contra incendis és 
la localització de les sortides d’emergència. Aquestes tal com indica el CTE, pel nostre 
centre, que té una superfície construïda que excedeix els 500 m2, les sortides 
d’emergència han de ser independents a les entrades habituals del centre, així com 
que el recorregut d’evacuació no pot ser superior als 50 metres. Tenint això en compte 
es plantegen les següents sortides d’emergència, tal com es mostra en el següent 
diagrama:  

Unitats Exterior  

Mòdul a Instal·lar 

 
Nº 
Unitats 

 
Àrea Capacitat 

Refrigeració 
(kW) 

Capacitat 
Calefacció (kW) 

Potència 
Màxima 
Consumida 
(kW) 

 
Preu  
 

VRF-MINI 
 (RAS - 
6FS(V)N(Y)3E) 

 
2 

 
Assistencial 
i Resta 16 18 

 
 
4,9 

 
 
6.955€ 

TOTAL 32 36 9,8 13.910€ 
Unitats Interiors 

Mòdul a Instal·lar 
 
Nº 
Unitats 

 
Àrea 

Potència 
Refrigeració 
(kW) 

Potència 
Calefacció (kW) 

 
Preu 

 

Murals 
(RPK 0.4FSN3M) 

 
13 

 
Assistencial 
i Resta 1,1 1,3 

 
994 € 

Cassettes 2 Vies 
(RCD-1.5FSN3) 

 
2 

 
Assistencial 3,6 4 

 
1.439€ 

3  
2 

 
Resta 5 5,6 

 
1.565€ 

TOTAL 31,5 36,1 18.930€ 
TOTAL 32.840€ 

Taula 21- Unitats de sistemes de climatització a instal·lar 
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D’altra banda, pel que fa a  la instal·lació contra incendis el CTE, indica que si l’ús 
previst de l’edifici és hospitalari, com és el nostre cas, l’equipament amb què ha de 
comptar el centre és el següent: 
 

• Extintors portàtils: La normativa estipula que ha de ser d’eficàcia 21A-113B, 
i s’han de col·locar a 15 metres com a màxim des dels orígens d’evacuació. 

• Boques d’incendi: Aquestes han de ser de tipus 25 mm. 
• Sistemes de detecció i d’alarma d’incendi: Ha de comptar amb detectors, i 

polsadors manuals. 
 

A la taula següent es presenten les unitats necessàries de cada un dels equipaments 
mencionats, així com el preu de mercat: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Protecció elèctrica 
 
Pel que fa a la protecció elèctrica la guia de directrius del Departament de Salut 
especifica que són necessàries una presa de terra de l’edifici, així com les diferents 
proteccions del circuit elèctric. 
 
a) Presa de terra  
 
Pel que fa a la presa de terra, la guia indica que la seva instal·lació s’ha de fer segons 
el que disposa el reglament electrotècnic de baixa tensió, a la instrucció tècnica 
complementària 18, sobre les preses de terra. En el cas que ens ocupa només 

Equipaments Unitats Preu per unitat 
Extintors portàtils 5 41 € 
Boques d’incendi 1 175 € 

Sensor incendi 20 35 € 

Polsadors incendi 10 30 € 
Llums emergència ( 6W) 30 50 € 

Taula 22- Equipaments de protecció contra el foc a instal·lar 

Figura 46- Esquema distribució CAP amb sortides d’emergència. Elaboració pròpia 
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estudiarem els elements que seran necessaris per a una posterior  instal·lació 
d’aquesta 
 

• Requisits generals 
o Els elements metàl·lics principals que actuen com a reforç estructural 

d’una edificació han de tenir una connexió elèctrica permanent amb el 
sistema de presa de terra. 

o Cal un sistema de verificació per a comprovar l’estat del sistema de la 
presa de terra i la seva unió amb la xarxa equipotencial.  
 

• Materials dels sistema de presa de terra 
o Elèctrodes o piques: Parts metàl·liques enterrades. 
o Línia d’enllaç: Conductor connectat als elèctrodes. 
o Borns de presa de terra: Connexió de la línia d’enllaç i els conductors de 

protecció. 
o Conductors de protecció: Serveixen com a punts d’unió entre la 

instal·lació i la línia d’enllaç. 
Tots els conductors han de ser de coure i en cap cas de secció inferior als de 
la fase.  
 

• Dimensionament de la presa de terra 
L’elèctrode o pica es dimensionarà de forma que la seva resistència de terra no 
sigui superior al seu valor especificat. Així aquest valor de resistència de terra 
serà aquell que permeti que les tensions de contacte no siguin superiors a 24 
V. Pel nostre cas, tenint en compte que el corrent de fuga que permet un 
diferencial estàndard és de 30 mA, la resistència que ha de tenir el terra ha de 
ser de: 

!!"##$ =
#
$ =

24
0,03 = 800	Ω 

D’aquesta manera, coneixent que la resistència total de la instal·lació de la 
presa de terra serà de com a màxim 800	Ω, caldrà dimensionar aquesta 
instal·lació en cord aquest valor, ja que si no s’excediria la tensió de contacte 
als 24 V especificats al reglament electrotècnic de baixa tensió, per tal de 
realitzar aquest dimensionament ens cal conèixer el valor de la resistivitat del 
terra, en el nostre cas escollim 1.000	Ω · m , un valor usual pel que fa a la 
resistivitat del sòl, per tant, tenint en compte el càlcul per una pica vertical, la 
longitud a enterrar-la haurà  de ser de: 
 

! = /
0 	→ 0 = /

! =
1000
800 = 1,25	4 
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• Elements escollits 
 

o Presa de terra amb pica: Escollim una presa de terra amb pica amb un 
elèctrode de longitud d’1,5 metres. Els cost del material és de 140 €, tal 
com indica el banc de preus de CYPE Ingenieros. 
 

o Xarxa de presa de terra:  Aquesta inclou la resta de material necessari 
per realitzar la instal·lació adient, amb un preu total de 430 €.  

 
 
b) Protecció circuit elèctric  
 
Pel que fa a la protecció del circuit elèctric el reglament electrotècnic de baixa tensió 
específica que són necessaris com a mínim els següents dispositius per protegir el 
circuit: 
 

• Interruptor magnetotèrmic: Que permetrà protegir la instal·lació i els aparells 
endollats de sobrecàrregues i curtcuits.  
 

• Interruptor diferencial: Protegeix als usuaris de la instal·lació en casos de 
contacte directe amb la instal·lació. 

 
 
2.4.5.4 ENLLUMENAT 
 
En aquest punt tractarem el dimensionament de l’enllumenat del centre, així com les 
alternatives que s’utilitzaran. Per tal de triar una solució òptima des de tots els punts 
de vista, tindrem en compte els requisits pel que fa a lluminària que han estat 
especificats en els apartats anteriors.  
 
Es recorda que la guia de directrius del Departament de Salut, recomana la utilització 
de llums de tecnologia LED, amb una eficiència lluminosa mínima de 90 lm/W i una 
vida útil superior a les 5.000 hores d’ús, a més, es recomana utilitzar el mateix model 
de llums sempre que sigui possible. D’aquesta manera per dimensionar de forma 
correcta el sistema d’enllumenat del centre també tindrem en compte els nivells 
lumínics especificats anteriorment, que són d’obligat compliment tal com disposa la 
UNE 12464.1 “Norma europea sobre la il·luminació per interiors” i el document de 
directrius mencionat anteriorment. 
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A continuació, després d’estudiar els diferents models del mercat, es presenta el 
model escollit per tal d’il·luminar les diferents sales del centre, que consisteix en un 
model LED adosable recomanat per centres sanitaris, aquest és el següent: 
 

Llum a instal·lar 
 

Eficiència Lluminosa 
(lm/W) 

Flux 
Lumínic 

(lm) 
Potència 

(W) 

 
Preu 

 
Philips Ledinaire 

Adosable 
 

100 3400 34 
 

80 € 
Taula 23- Característiques llum seleccionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vegada escollit el model que s’utilitzarà per il·luminar el centre d’atenció primària, 
cal conèixer el nombre de llums a instal·lar a les diferents sales. A continuació, es 
presenta la taula agrupada per àrees, així: 
 

 
Àrea 

 
Nombre de Llums 

1.Activitats Comunitàries 5 
2. Entrada 8 
3. Administrativa 8 
4. Personal Administratiu 6 
5. Instal·lacions 3 
6. Emmagatzematge 2 
7. Assistencial /No 
Programada 

 
16 

Altres 1 
TOTAL 49 
     Taula 24- Nombre de llums necessaris a cada àrea  

Figura 47- Lluminària LED. Extret de: Philips Ledinaire Catalogue 
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2.4.5.5 ELECTRICITAT 
 
En aquest punt, s’especificarà quina ha de ser la potència que cal contractar per tal 
de subministrar al centre d’energia elèctrica, i els elements que s’utilitzaran per a la 
instal·lació elèctrica. 
 
Potència a contractar  
 
Primerament, per tal de dimensionar adequadament l’estructura d’aprovisionament 
d’energia elèctrica per les necessitats del centre, s’estimarà quin és el consum total 
dels diferents dispositius que trobem al centre.  
 
Per tant, en primer lloc estimarem el possible pic de consum energètic del centre 
d’atenció primària per conèixer quins serien els requisits de consum, a la taula de 
continuació, es presenten els dispositius que consumeixen energia elèctrica per tal 
d’estimar el possible pic de consum del centre: 
 

Dispositiu Nº 
Unitats 

Potència 
(kW) 

Potència Total (kW) 

Focus d’exploració 8 0,003 0,024 
Frigorífic 3 0,075 0,225 
Electrobisturí 1 0,05 0,05 
Electrocardiògraf 1 0,06 0,06 
Monitor constants 
vitals 

1 0,072 0,072 

Equip informàtic 13 0,2 2,6 
Projector 2 0,23 0,46 
Enllumenat 49 0,034 1,67 
Sistema 
climatització 

- 9,8 9,8 

Bomba aigua 1 0,74 0,74 
Impressora 13 0,1 1,3 
Assecador de mans 6 1 6 
Llums emergència 20 0,06 1,2 

TOTAL 24,2 kW 
        Taula 25- Potències consumides al centre pels diferents dispositius 

 
Tal com podem veure en aquesta taula, s’estima que el pic de corrent amb els diferents 
dispositius que hem tingut en compte sigui proper als 24,2 kW.  
 
D’altra banda, també cal tenir en compte el que especifica la guia de directrius del 
Departament de Salut, respecte a la potència a contractar dels centres, que tal com 
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es pot veure en el següent gràfic, en un centre amb una superfície que volta els 600 
m2, la potència a contractar hauria de ser de 30 kW. 

 
Per tant, per tal de tenir un marge ample pel que fa als possibles consums del centre, 
la potència a contractar serà de 30 kW, ja que supera els 15 kW màxims que es poden 
contractar amb línia monofàsica.  
 
Instal·lació elèctrica 
 
A continuació, s’especifiquen els elements bàsics que es requereixen per tal de 
realitzar la instal·lació elèctrica, ja que tot i que no es realitza un estudi precís 
d’aquesta, ens permet fer-nos una idea del cost que tindria. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elements Quantitat Preu per unitat 
Cables amb aïllament 6 mm2 1000 metres 1 €/m 

Interruptors 30 unitats 6,71 €/u 
Endolls 60 unitats 7,73 €/u 

Quadre elèctric i proteccions 1 unitat 500 €/u 
Taula 26- Elements de la instal·lació elèctrica 

Figura 48- Potència a contractar segons gràfic. Extret de: (CatSalut, 2015) 
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2.5 CONSTRUCCIÓ 
 
En aquest punt s’especificarà com es realitzarà el procés constructiu del centre partint 
de les distribucions que s’han indicat en el punt 2.3.1, així com una estimació dels 
terminis temporals que es trigaria a realitzar la construcció.  
 
2.5.1 REALITZACIÓ D’OBERTURES 

Pel que fa a la realització de les obertures, aquestes es realitzaran mitjançant diferents 
eines de tall com poden ser serres de tall o esmoladores. Les més utilitzades són les 
serres esmoladores de 110V, que funcionen en base d’un disc giratori que és capaç 
de tallar l’acer CORTEN dels contenidors.  El procés que es realitzarà es resumeix a 
continuació amb els següents punts: 

 

 

 

 

 

 

 

• Realització prèvia: Les obertures es realitzaran en un indret sota cobert, com 
pot ser una nau industrial, ja que d’aquesta manera es pot assegurar millors 
condicions de treball, i per tant una millor qualitat en el producte final.  Aquests 
contenidors es transportaran més endavant a l’emplaçament desitjat mitjançant 
camions, i es col·locaran sobre els fonaments amb grues. 

 

• Reforços metàl·lics: Reforçarem els perímetres de les diferents obertures 
mitjançant perfils metàl·lics soldats a la xapa del contenidor. Aquest mateix 
reforçament permetrà una posterior col·locació de les diferents portes o 
finestres. 

 

Figura 49- Serra esmoladora. Extret de: insemactools.es 
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• Temps de realització: Per tal de fer una obertura d’una finestra o porta de 
mides estàndard es requereix al voltant d’una hora d’un soldador expert. 

 

• Col·locació acabats: Una vegada s’han realitzat les obertures pertinents, es 
col·loquen els diferents aïllants i acabats (fusteries, cablejat...),  aquests es 
poden col·locar a la mateixa localització on es realitzen els talls per les 
obertures o al mateix emplaçament on s’instal·larà el CAP. 

 

2.5.2 FONAMENTS 

Els fonaments són aquells components estructurals que s’encarreguen de traspassar 
la càrrega de l’edifici al terreny on està edificat, d’aquesta manera tot i que el mateix 
contenidor en segons quins casos podria fer aquesta funció, és molt recomanable que 
s’instal·li un sistema de fonamentació, ja que proporcionaran més seguretat al global 
del sistema i serviran de forjat sanitari, aspecte que donarà més durabilitat al conjunt 
de l’estructura. 

De tota manera, cal recordar que els fonaments utilitzats per a edificis realitzats amb 
contenidors marítims són els mateixos que s’utilitzen per a edificis construïts amb 
elements tradicionals, tot i això, tenen una diferència significativa, la simplicitat 
d’aquests a les construccions amb contenidors. Així, en les estructures realitzades 
amb contenidors la fonamentació és molt senzilla, cosa que repercuteix directament 
en terminis d’execució més ràpids, així com en un cost menor. A continuació, 
s’especifica com seria el procés que caldria realitzar: 

• 1. Estudi geo-tècnic del sòl: Abans de procedir amb la pròpia realització del 
sistema de fonamentació cal realitzar un estudi de les diferents propietats del 
terreny on es vol realitzar la construcció, una vegada s’ha realitzat aquest es 
decideix si es pot continuar amb l’edificació en aquest emplaçament, i si és així, 
la tipologia de fonaments a utilitzar, superficial o profunda. En el cas que ens 
ocupa, com no es pot realitzar aquest estudi, ja que el centre no té una 
localització determinada, el procés explicat a continuació és per una 
fonamentació superficial, que és la més comuna. 

 

• 2. Anivellació del terreny i formigó de neteja: Es realitza abans de la 
construcció de la fonamentació en el cas que el terreny ho requereixi s’excavarà 
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el terreny per tal d’anivellar-lo completament, i finalment es col·locarà una capa 
de formigó de neteja. 

 

• 3.  Construcció dels fonaments: Una vegada el terreny ha estat preparat per 
tal de començar l’edificació, es comença a construir els fonaments pròpiament 
dits. Tal com hem dit anteriorment, es realitzarà una fonamentació superficial, 
així doncs per aquesta s’utilitzaran sabates de formigó armat, en aquest procés 
també es pot aprofitar per col·locar la presa de terra. El seu procés constructiu 
consisteix en: 

o A) Col·locació del cofre pel formigó:  Una vegada es coneix 
l’estructura de la fonamentació, es col·loquen els cofres on 
posteriorment anirà el formigó, a la imatge de continuació són de color 
groc. 

o B) Col·locació de les barres d’acer per l’armadura del formigó: A 
continuació es col·loquen les barres d’acer que donaran més bones 
propietats estructurals al formigó. 

o C) Col·locació de les plaques: Després es col·loquen les plaques on 
aniran col·locats cada un dels extrems del contenidor, tal com es poden 
veure en les dues imatges de continuació, a la dreta prèvia col·locació 
del formigó, i a l’esquerra una vegada s’ha col·locat el formigó i aquest 
ja ha forjat. 

o D) Col·locació del formigó:  Finalment, es col·loca el formigó  dins 
l’encofrat, i s’espera al voltant de 28 dies a què el formigó s’endureixi, i 
per tant adquireixi totes les seves propietats estructurals per extreure 
l’encofrat, i continuar amb la col·locació dels contenidors a sobre. A la 
imatge inferior esquerra, es pot veure el resultat d’una de les sabates, 
que constituirien els fonaments. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51- 
Encofrat amb 
armadura i 
plaques. Extret 
de: Mojuru 
Modular 
Buildings 

Figura 50- 
Sabata de 
fonamentació 
amb plaques. 
Extret de: 
Mojuru 
Modular 
Buildings 
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2.5.3 UNIÓ ENTRE CONTENIDORS  

Una vegada ja tenim els contenidors col·locats en el seu emplaçament, cal unir-los 
entre ells d’alguna manera per acabar de formar l’estructura del centre pròpiament 
dita, ja que fins al moment d’unió entre ells encara són estructures separades. Per tal 
de solucionar aquesta problemàtica, existeixen principalment dues formes per unir els 
contenidors entre si: 

Soldadura 

La soldadura permet unir els contenidors de forma permanent i amb bones propietats 
de protecció de l’aigua i d’altres elements que podrien entrar per les juntes. El 
problema principal d’aquesta unió és que no es pot revertir, i això no permetria una 
posterior modificació de l’estructura o de la col·locació dels contenidors. Per tant, tot i 
les bones propietats de protecció que proporciona, no seria la més recomanada per la 
construcció del centre d’estudi per la seva rigidesa en termes d’una posterior 
modificació, aspecte que no facilita la construcció modular que és de gran importància 
en aquest estudi. 

Twistlock 

Els twistlocks són els ancoratges que contenen els contenidors marítims ISO per unir-
se entre ells quan s’utilitzen com a contenidors de càrrega en vaixells, per tal de 
mantenir-se units entre si en condicions climàtiques adverses. D’aquesta manera, 
aquesta subjecció mecànica donaria al sistema estructural de bones propietats 
estructurals, s’estima que són capaços de resistir esforços al voltant dels 150 kN a 
tracció i 850 kN a compressió (Giriunas et al., 2012). Així i tot, la protecció entre les 
juntes seria bastant dolenta, aspecte que es pot solucionar més endavant aplicant en 
aquestes, diversos elements per tal de donar aquestes propietats de protecció a 
l’estructura. D’altra banda, també cal tenir en compte el preu econòmic, la rapidesa 
amb què es pot realitzar aquesta unió de contenidors i la flexibilitat en la construcció 
que permet, si es compara amb la soldadura.          

D’aquesta manera, s’opta per aquesta 
solució que proporcionarà a la construcció de 
molta més facilitat per a posteriors 
ampliacions o modificacions de l’estructura, 
així podent-se adaptar a les necessitats dels 
diferents emplaçaments on es col·loqui el 
centre.  

Figura 52- Unió Twistlock. Extret de: 
jcvshipping.com 
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2.5.4 TERMINIS TEMPORALS 
 
Finalment, s’estimarà el temps en què es tardarà a construir el centre. Tot seguit, es 
presenta una taula amb els diferents grups de tasques i el temps que s’estima que 
requereixen cada una d’aquestes, el temps que es presenta és la suma dels dies que 
es requereixen per a realitzar cada una de les tasques del grup.  

* Pel que fa al temps de realització de la fonamentació, els 28 dies inclouen el temps que tarda 
el formigó a forjar, tot i això, la instal·lació dels contenidors sobre els fonaments es pot fer 
abans del total forjat del formigó. 

A partir d’aquests valors, es realitzarà un diagrama de Gantt on s’especificarà la 
correspondència entre tasques i dies, així com quines activitats es poden realitzar el 
mateix temps.  Tal com es pot observar en el presentat a continuació, s’estima que es 
podria tenir el centre d’atenció primària llest per a la seva utilització en 40 dies. 

Grups 
 

 
Tasques 

 
Temps  (dies) 

 

1. Fonamentació 
  

- 1.1. Anivellació del terreny 
- 1.2. Construcció fonaments  

 
28* 

 

2. Tall obertures 
- 2.1. Tall obertures 
- 2.2. Reforçament obertures 

14 

3. Col·locació 
acabats 
 

- 3.1. Col·locació aïllament 
- 3.2. Col·locació acabats (parets, terres, 
sostres) 
- 3.3. Col·locació fusteries 

 
9 

4. Transport dels 
contenidors 

- 4.1. Transport contenidors 1 

5. Col·locació 
contenidors  

- 5.1. Col·locació contenidors  
- 5.2. Subjecció amb la fonamentació 

3 

 
6. Unió contenidors 
 

- 6.1. Unió dels contenidors mitjançant 
twistlock 
- 6.2. Segellat de les juntes 

2 

7. Col·locació 
Instal·lacions 
 

 
- 7.1. Fontaneria 
- 7.2. Electricitat 
- 7.3. Enllumenat 
 

 
15 

8. Col·locació 
mobiliari 

- 8.1. Col·locació del mobiliari  3 

9. Posada a punt - 9.1. Posada a punt 
- 9.2. Solució dels problemes presentats  

7 Taula 27- 
Terminis 
temporals 
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Figura 53- 
Diagrama de Gantt 
Terminis Temporals 
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3. RESUM DE RESULTATS 
 
3.1 VIABILITAT ECONÒMICA 
 
En aquest apartat s’estudiarà si la solució proposada en el treball seria viable des d’un 
punt de vista econòmic. Així, en primer lloc, es presentarà un resum del pressupost, i 
tot seguit, aquest es compararà amb altres pressupostos de centres d’atenció primària  
dimensionats per atendre poblacions de referència similars, a la del centre d’atenció 
primària plantejat en aquest treball. D’aquesta manera, es podrà observar si des d’un 
punt de vista econòmic seria viable la construcció del centre plantejat en el treball, 
tenint sempre en compte, que el pressupost pot variar lleugerament segons 
l’emplaçament on es desitgi construir el centre. 
 
Resum Pressupostos 
 

Categoria Percentatge Import 
Contenidors 7,7% 30.000 € 
Construcció 22,9 % 89.109 € 

Adaptació interior 23,9% 93.982 € 
Equipament bàsic 13 % 50.702 € 

Instal·lacions i 
condicionament 

 
13,3 % 

52.058 € 

Enginyeria 1,9 % 7.500 € 
Despeses extres 17,3 % 67.500 € 

TOTAL PRESSUPOST 390.851 € 
Taula 28- Resum pressupostos 

Tal com podem veure a la taula, les categories que representen la part més gran del 
global del pressupost són la d’adaptació interior i la de construcció, formant entre les 
dues pràcticament la meitat del pressupost.  
 
D’altra banda, també s’ha decidit afegir una partida per despeses extres que es podria 
utilitzar per fer front els costos que es poguessin ocasionar durant els diferents 
processos de construcció. L’import escollit ha estat estimat tenint en compte la 
despesa mitjana per categoria sense tenir en compte la despesa d’enginyeria, ja que 
d’aquesta manera obtenim un valor més o menys adaptat a les necessitats 
econòmiques del desenvolupament i construcció del centre presentat a l’estudi. 
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Comparació amb pressupostos d’altres equipaments 
 
Tal com hem mencionat, per tal d’estudiar si la solució presentada per la construcció 
i equipament del projecte és viable o no econòmicament, ens caldrà comparar els 
pressupostos d’aquest amb d’altres de centres o consultoris que presentin unes 
condicions similars a les nostres amb poblacions de referència similars i moment de 
construcció de certa contemporaneïtat. Recordem, que la població de referència per 
la qual ha estat dimensionat el centre d’atenció primària de l’estudi és de 5.000 
habitants. 
 
A continuació, es presenta una taula que permetrà comparar els diferents aspectes a 
tenir en compte per analitzar la viabilitat econòmica del projecte, les dades d’aquesta 
han estat extretes de la web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 
Tal com es pot veure a la taula presentada, hi ha una gran diferència entre els 
pressupostos necessaris per a la construcció dels diferents equipaments sanitaris si 
els comparem amb els del centre d’atenció primària que s’ha estudiat en aquest 
treball. 
 
D’aquesta manera, també cal tenir en compte que el centre plantejat en aquest estudi, 
generalment presenta un caràcter molt més temporal que els equipaments que s’han 
presentat en aquesta taula, tot i això, les diferències entre pressupostos són molt 
substancials, seguidament es presenta una taula amb la diferència percentual entre 
pressupostos i superfície. 
 

Nom Població de referència Superfície (m2) Data de l’obra Pressupost 

CAP amb CONTENIDORS 5.000 561,6 - 390.851 € 
CAP Gornal- (L’Hospitalet 
del Llobregat)  

 
7.107 

 
1.931  

 
2015-2017 

 
3.597.684 € 

CAP Platja d’Aro – Castell 
Platja d’Aro 

 
7.981 

 
1.399 

 
2015-2017 

 
2.277.004 € 

Consultori L’Estartit 3.150 551,13 2015-2016 1.120.252 € 
Taula 29- Comparació pressupostos amb d’altres infraestructures sanitàries 

Nom Diferència Superfície Diferència Pressupost 

CAP Gornal-  
(L’Hospitalet del Llobregat)  

 
243 % 

 
 820 %  
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Com podem veure a la taula, en els dos primers centres, tot i haver-hi diferències de 
superfície de vora 2,5 i 1,5 vegades l’àrea projectada pel centre de contenidors, la 
diferència entre pressupostos és molt superior en aquestes diferències de superfície. 
 
Pel que fa al Consultori de l’Estartit, que té una superfície similar a la del centre 
d’atenció primària amb contenidors, observem com el pressupost és aproximadament 
el doble al projectat en aquest estudi. 
 
Finalment, podem concloure que des d’un punt de vista econòmic, el centre d’atenció 
primària realitzat amb contenidors, seria una alternativa viable, ja que el pressupost 
projectat per aquesta és molt inferior al d’altres equipaments amb característiques 
similars. Si tenim en compte la temporalitat del centre, aquest segueix sent viable, ja 
que una vegada utilitzat, aquest sistema permet reaprofitar els diferents mòduls de 
forma que es podrien moure i tornar a ser utilitzats en un altre emplaçament, per tant 
la inversió realitzada en aquest equipament se seguiria aprofitant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAP Platja d’Aro – Castell Platja d’Aro 

 
149 % 

 
482 % 

 
Consultori L’Estartit 

 
-1,78 % 

 
186 % 

Taula 30- Diferències de superfície i pressupost dels CAP comparats 
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3.2 IMPACTE AMBIENTAL 
 
Un dels aspectes a tenir en compte per una infraestructura d’aquestes característiques 
és com afectarà la construcció d’aquesta al medi ambient. De tal forma, en aquest 
apartat s’analitzaran les implicacions mediambientals que tindria la construcció del 
centre d’atenció primària estudiat en aquest treball. 
 
En primer lloc, analitzarem el principal avantatge des del punt de vista mediambiental 
que una construcció d’aquestes característiques presenta, la reutilització dels 
contenidors marítims.  
 
Avui en dia, existeix una gran quantitat de contenidors marítims en desús i en bones 
condicions que s’han deixat d’utilitzar per al transport de mercaderies i moltes vegades 
queden abandonats en diferents recintes sense tenir un ús concret, aspecte que s’ha 
tractat anteriorment. Per tant, tornar-los a utilitzar proporciona tres clars avantatges: 
 

1. Reducció combustible: Ens estalviem el cost de combustible que tindria 
tornar a enviar els contenidors als seus països d’origen.  
 

2. Reducció ferralla: Permet reduir el volum de ferralla dels diferents abocadors, 
en el cas que els contenidors s’hagin abandonat. (Shen et al., 2020) 
 

3. Estalvi del procés de reciclatge: Tornant a utilitzar els contenidors com a 
estructures per a l’edificació, permet que aquests no hagin de passar per un 
procés de reciclatge per fusió, que produeix una gran quantitat de gasos 
d’efecte hivernacle, i també requereix d’una gran quantitat d’energia, s’estima 
que per la construcció d’un edifici amb contenidors s’utilitza un 95% menys 
d’energia que per fondre’l. (Islam et al., 2016) 

 
D’altra banda, la utilització de contenidors marítims com a elements constructius 
també té un altre aspecte positiu, la reducció de la quantitat de formigó a utilitzar. Això 
es tradueix en una gran reducció de la petjada de carboni associada a l’edifici, ja que 
cal tenir en compte que la producció de ciment representa al voltant del 5% del total 
d’emissions de diòxid de carboni globals. (World Business Council for Sustainable 
Development, 2002) 
 
Un altre avantatge que proporciona la construcció amb contenidors és que permet una 
construcció modular. Així, en el cas que es tracti de dissenys repetitius, es pot realitzar 
una producció en massa d’aquests, que es tradueix en un millor aprofitament dels 
recursos. De tota manera, amb independència de la similitud entre els dissenys a 
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realitzar, la construcció modular permet per si mateixa una reducció de recursos, 
energia i residus, ja que a diferència de les construccions tradicionals, molts dels 
processos a realitzar en aquest tipus de construccions es realitzen sota cobert en un 
ambient més controlat que no és tant dependent de possibles inclemències 
meteorològiques, per tant hi ha una significativa millora en l’eficiència del procés.  
 
A més, la construcció a partir de mòduls permet la reutilització dels edificis, així una 
vegada aquest no es necessita més per qualsevol motiu, els mòduls es poden 
desacoblar i tornar a ser instal·lats en un nou emplaçament. 
 
Pel que fa a les implicacions mediambientals del desenvolupament presentat en 
aquest estudi, cal tenir en compte que s’han estudiat diferents alternatives per tal que 
el centre consumeixi els menors recursos possibles, com és l’aïllament utilitzat per 
l’edifici que permetrà una substancial reducció de la quantitat d’energia necessària per 
climatitzar-lo. 
 
A més, per tal d’assegurar-nos que els materials que s’utilitzin també compleixin amb 
aquesta màxima de reduir les emissions i residus, es tractarà en la mesura del 
possible, que els proveïdors dels diferents productes necessaris per a la construcció 
del centre d’atenció primària compleixin amb diferents estàndards o eines de gestió 
de l’àmbit ambiental com poden ser l’ISO 14001 o l’EMAS.  
 
Finalment, com aspectes que es podrien contemplar per tal de millorar l’impacte 
mediambiental del centre seria realitzar un estudi d’eficiència energètica de l’edifici, 
una vegada aquest s’hagi posat en marxa i es coneguin de forma més real les 
necessitats de condicionament d’aquest,  per tal d’estudiar de quina manera es 
podrien reduir les diferents despeses de subministraments.  
 
A més, també es podria contemplar segons la situació d’aquest centre la instal·lació 
de sistemes d’autoabastiment de subministrament elèctric, com plaques solars o 
aerogeneradors, per tal de reduir l’impacte mediambiental del centre. 
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3.3 RECOMENACIONS DE CONTINUACIÓ DEL TREBALL  
 
En aquest apartat, s’indicaran els possibles camps d’acció futurs en els quals es podria 
ampliar el treball, tenint en compte el gran ventall de possibilitats que ofereix la 
construcció amb contenidors, i les necessitats que hi ha actualment. 
 
Un dels camps d’acció més importants a escala global en el moment de redacció 
d’aquest estudi, durant la pandèmia de l’any 2020 per la COVID-19, és ampliar i 
millorar el sistema detecció de tots els infectats pel SARS-COV-2 que provoca aquesta 
malaltia altament infecciosa. L’ampliació i millora en la detecció d’aquest coronavirus, 
permet tenir un coneixement molt més ampli del comportament d’aquesta malaltia. A 
més, un volum més ampli de diagnòstics permet detectar més casos en la seva etapa 
més prematura, i per tant detectar els pacients en el moment on el pronòstic de 
l’evolució d’aquesta malaltia és més favorable. 
 
D’aquesta manera, les diferents administracions, i aquí a Catalunya en concret el 
Departament de Salut de la Generalitat, han establert noves funcions associades a les 
diferents infraestructures sanitàries que han de realitzar en aquests moments on la 
societat es veu altament afectada per aquesta pandèmia.  
 
Pel que fa als centres d’atenció primària, el Departament de Salut ha establert, que 
aquest es faran càrrec de prendre mostres PCR a pacients amb possibles casos de 
COVID-19. D’aquesta manera, el Departament de Salut recomana que s’adaptin els 
centres per tal de separar els circuits de pacients, un pels que tenen patologies 
relacionades amb la COVID-19 i un altre per la resta (Departament de Salut, 2020).  
 
D’aquesta manera, un possible aspecte de millora del centre seria afegir nous mòduls 
que permetrien afegir una entrada independent, consultes d’ús exclusiu per pacients 
amb aquesta patologia i sales preparades per extreure les mostres per realitzar el  test 
de PCR. També es podrien afegir circuits de desinfecció entre les zones on es troben 
aquests pacients i la resta, per tal que el personal sanitari del centre pugui anar d’una 
zona a l’altre sense transmetre el virus per aquest. Tot això permetria reduir les 
possibilitats d’infecció dels altres usuaris del CAP que no pateixin aquesta malaltia.  
 
Un altre aspecte que es podria contemplar en una continuació del treball, és 
l’adaptació del centre a les necessitats que s’hagin anat donant al llarg del temps que 
el CAP ha estat en funcionament, així afegint mòduls per tal d’alleugerir la càrrega de 
les infraestructures que s’estan utilitzant, o perquè s’observa que calen noves 
consultes adaptades per una altra especialitat, com podrien ser les d’odontologia o 
ginecològiques. 
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D’altra banda, caldria realitzar un estudi de quina seria la millor manera de retirar 
l’estructura per tornar-la a instal·lar en un altre emplaçament, quan aquesta ja no és 
necessària a la seva localització actual.  
 
Per tant, s’hauria d’estudiar de quina manera s’haurien de desacoblar dels fonaments 
per tal de no malmetre els contenidors, com s’haurien de transportar aquests a la nova 
localització, l’adaptació dels diferents mòduls al nou emplaçament, com aprofitar el 
màxim tota la infraestructura que ja ha estat instal·lada i finalment, de quina manera 
es pot generar el menor nombre de residus en tot aquest procés. 
 
Finalment, també caldria realitzar un estudi en profunditat sobre la instal·lació elèctrica 
i la localització del cablejat, i igualment per la infraestructura de subministrament 
d’aigua i sanejament. També faltaria estudiar el mobiliari d’oficina que cal instal·lar al 
centre, així com els diferents equipaments dels lavabos i vestuaris.  
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3.4 CONCLUSIONS 
 

El principal objectiu del projecte era la realització d’un estudi per reutilitzar contenidors 
marítims en desús com a centres d’atenció primària 
 
Per tal d’aconseguir aquesta meta, s’ha començat estudiant les diferents legislacions 
i guies que especifiquen els diferents requeriments amb què ha de complir un centre 
d’atenció primària, en aquest treball s’ha tingut especialment present la guia publicada 
pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, anomenada “Directrius per 
al disseny de Centres d’Atenció Primària”. Aquesta indica punt per punt els elements 
amb els quals ha de complir un centre d’aquestes característiques i les diferents 
necessitats que aquests tenen segons la població de referència a qui atenguin. 
 
En aquest sentit, s’ha determinat la població a la qual el centre farà servei, per tal de 
conèixer i quantificar les diverses necessitats que el centre requerirà. Per fer això, 
s’han estudiat les diferents Àrees Bàsiques de Salut de Catalunya, per tal de 
determinar quina és la població de referència més adient per dimensionar el centre, 
finalment decidint-nos per 5.000 habitants.   
 
Per tant, una vegada coneixem la població de referència per qui dimensionarem el 
CAP, hem consultat la guia publicada pel Departament de Salut, que ens indica les 
diferents necessitats i equipaments que aquest necessitarà. 
 
Un dels aspectes que s’indica en aquesta, és la superfície que haurà de tenir el CAP, 
a partir d’aquesta s’ha procedit a estudiar els diferents contenidors marítims que hi ha 
al mercat per tal d’intentar seleccionar aquell que s’adapta millor a les necessitats del 
centre que s’estudia en aquest treball, on finalment s’ha decidit pel model 40’ HC. 
 
Una vegada ens hem decidit per aquest model de contenidor, s’ha procedit a dissenyar 
el centre d’atenció primària a partir de les especificacions sobre àrees i sales que es 
presenten a la guia mencionada anteriorment. D’aquesta manera, s’han presentat 
dues distribucions base per tal de realitzar aquest disseny, i s’ha dissenyat un mètode 
per tal d’assegurar-nos que el disseny compleix amb tots els requeriments. Tenint en 
compte aquests, s’ha arribat a dos dissenys finals, que es poden consultar en els 
annexos d’aquest treball, on a partir d’un seguit de criteris s’ha acabat seleccionant el 
disseny “Distribució 2”. 
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Seguidament, s’ha estudiat com s’adaptaria l’interior dels contenidors per fer-los 
realment habitables i que seguissin els diferents criteris plantejats a la guia de 
directrius, i fossin compatibles amb el disseny finalment escollit, per tal d’elegir els 
revestiments interiors i fusteries més adequats.  
 
Després, s’han escollit els diferents equipaments bàsics que s’utilitzaran al centre, 
aquests únicament comprenen l’equipament sanitari necessari que s’especifica a la 
guia i els diferents equipaments que consumeixen potència elèctrica. 
 
Una vegada s’ha acabat amb l’anterior punt, es procedeixen a determinar les diverses 
solucions pel que fa a les instal·lacions i condicionament del centre, sempre tenint en 
compte el que específica la guia de requeriments.  
 
A continuació, es procedeix a estudiar com es realitzarà el procés constructiu del 
centre, des de la realització de les obertures, passant pels fonaments i finalment 
acabant amb la unió de contenidors. Una vegada presentades les diferents etapes 
constructives, es presenta un diagrama de Gantt on s’indica els terminis temporals 
amb els quals es realitzarà la construcció i equipament del centre. En aquest, s’estima 
que la construcció del centre d’atenció primària amb contenidors trigarà al voltant de 
40 dies, valor lleugerament superior al mes que es mencionava en els requeriments 
bàsics, però que segueix sent acceptable.  
 
A més, pel que fa a la viabilitat econòmica del projecte, s’estima que el cost del seu 
desenvolupament i la seva construcció estaria al voltant dels 390.851€, valor que 
comparat amb el de construccions de la mateixa índole és molt competitiu, tal com es 
presenta en aquest apartat. D’altra banda, si es compara amb els 400.000 € de 
pressupost establert en els requeriments bàsics del projecte, observem que és molt 
semblant.   
 
Finalment, s’observa pel que fa a l’impacte mediambiental del projecte, que aquest no 
té grans afectacions al medi, ans el contrari, que la construcció amb aquest tipus té 
un impacte mediambiental molt menor, que una mateixa construcció que es realitzés 
amb elements constructius tradicionals.  
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