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Abstract 
L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar un centre d’atenció primària i de primers auxilis amb una 

estructura formada per contenidors marítims que estan en desús. 

Per aconseguir-ho, s’han dut a terme diferents tasques perquè sigui transitable i pugui abastir totes 

les funcions sanitàries corresponents. Des de la instal·lacions de portes i finestres, l’adequació 

d’espais perquè els professionals tant sanitaris com no sanitaris puguin realitzar les seves feines 

sense impossibilitats de mobilitat i que tota persona pugui accedir-hi sense gaires complicacions ni 

sense estar en un ambient desagradable. 

L’altra qüestió és que hem aprofitat aquesta reutilització de contenidors per estalviar en altres 

aspectes constructius. I sumat a la implementació de mesures per reduir consum, ser autosuficients 

energèticament i disminuir les pèrdues, s’ha dissenyat un centre sostenible sense perdre el confort 

ni qualitat en els serveis que s’ofereixen per un valor menor a 250.000€.  

 

 

Figura 1: Idea inicial del projecte.  
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1. Propòsit del document 

Aquest document reflectirà totes les etapes i estudis que s’hauran realitzat en cada un dels aspectes 

que conformen aquest projecte. Des de la descripció general del projecte fins a arribar a una sèrie de 

resultats i solucions passant per diferents avaluacions, idees i propostes. 

 

 

2. Objectiu del projecte 

 Aquest treball consisteix a realitzar una primera etapa del disseny d’un centre d’atenció primària i 

primers auxilis a partir de la reutilització de contenidors marítims que pugui ser implementat en 

qualsevol zona.  

 

 

3. Justificació 

 Amb aquest projecte es pretén donar a conèixer altres alternatives pel que fa al sector de la 

construcció. Alternatives que a priori poden ser més econòmiques, ràpides a realitzar i que 

segueixen complint amb les necessitats i objectius que tenen les infraestructures més grans.  

Un aspecte important a tenir en compte és la reducció d’emissions i el consum d’energia. 

Reutilitzant els contenidors i equipant-los de diferents dispositius, aconseguirem que el projecte 

tingui un menor impacte mediambiental, sigui més eficient energèticament i que en gran part sigui 

autosuficient. Amb aquestes mesures, reduïm els possibles residus que es poguessin generar en la 

construcció d’un edifici per a la mateixa funció i, a més, contribuïm a reduir el consum d’energia on 

en el sector serveis és força elevat (10.409 ktep, un 12,5% del total).  

 

Figura 2: Consum d'energia final per sectors a Espanya, 2015.  
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A més a més és un repte personal el fet de poder dissenyar una infraestructura complexa i que es 

pogués dur a terme a la realitat. Pels futurs CAPS s’haurà de tenir present aquestes noves derives en 

la construcció, ja que a més és accessible per a pobles o petits nuclis de població que no gaudeixen 

d’un centre mèdic en condicions o que bàsicament no el tenen. Fins i tot, podria evolucionar a 

projectes en què les necessitats no fossin permanent, per exemple degut a una catàstrofe natural, i 

que es necessitessin centres de ràpida execució però sense perdre la qualitat. A partir d’aquí, veie m 

una gran varietat d’opcions i podem veure com pot evolucionar el sector de la construcció i també el 

sanitari.  

Finalment, crec que és un bon projecte i pot ser enriquidor per mi, no pel fet que pugui 

desenvolupar la meva idea en un futur, sinó per coneixements, treball i saber cap a quina branca 

tirar en estudis posteriors. 

 

 

4. Abast 

Durant el transcurs del projecte, s’elaboraran diferents estudis, avaluacions, càlculs... i tots aquests 

formaran el disseny final d’aquesta primera fase. Tanmateix, sí que determinarem certs aspectes a 

realitzar o a estudiar. 

El primer d’ells és que elaborarem  un llistat de tot el material, dispositius i elements necessaris i un 

altre sobre tasques i serveis que haurà d’oferir el centre. Relacionat amb aquest, buscarem la 

distribució més idònia, establint els diferents llocs de treball en els contenidors que formaran el 

centre i el nombre necessari. 

Tot i ser espais relativament reduint i sense gaire maniobrabilitat, detallarem tota la distribució del 

centre en què sigui accessible per tothom des de determinar l’espai necessari, el que ocupen 

diferents dispositius i mobiliaris i dissenyant els accessos més idonis en cada una de les situacions en 

què es trobin. 

També es tindran presents diferents alternatives al llarg de cada apartat del projecte per avaluar 

quina s’adapta més a les necessitats estipulades i als dispositius i elements connectats. Totes 

aquestes decisions, a part de buscar el millor confort i senzillesa, es basaran primordialment en la 

sostenibilitat i la minimització de l’impacte que es pugui generar. 

Finalment, no realitzarem cap estudi específic i exhaustiu sobre la localització, la meteorologia, la 

legislació, etc. d’on instal·laríem el centre i alhora del disseny implantarem solucions les quals 



ESTUDI I IMPLEMENTACIÓ D’UNA UNITAT D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA O PRIMERS AUXILIS A PARTIR DE LA 

REUTILITZACIÓ DE CONTENIDORS MARÍTIMS 

 

  3 

s’adeqüin al nombre més gran de situacions possibles. Tanmateix, per tenir certes referències, hem 

seguit diferents normatives, legislacions i documents de diferents òrgans governamentals. 

 

 

5. Requeriments 

Tal com fem referència a la justificació, el que volem aconseguir és realitzar un edifici més sostenible 

pel medi ambient reduint la generació de residus i el consum d’energia no renovable. Per aquest 

motiu, ens hem centrat més a complir aspectes mediambientals. 

Un d’ells i com el mateix títol indica, és la reutilització de contenidors marítims per a l’estructura del 

centre. Això és possible degut  la seva resistència a grans pesos i per ser rígid. Tot i aix ò, en altres 

aspectes ens haurem d’adaptar per adequar aquests elements correctament.  

Un altre concepte que volem aconseguir és que sigui transitable i accessible per qualsevol persona, 

sobretot evitar barreres arquitectòniques per les persones amb mobilitat reduïda. 

En tractar-se d’un centre de salut, hem de dissenyar un edifici on es puguin complir tots els serveis i 

taques mèdiques que s’hi realitzaran. Per tant, el disseny no pot ser anàleg a aquesta funcionalitat i 

ha d’oferir les mateixes prestacions que la resta de centre amb el mateix fi. 

I finalment, el que volem és que en termes energètics i de recursos siguin un 80% eficient com a 

mínim. A més a més, Intentarem utilitzar energies verdes, netes i renovables i que pugui catalogar-se 

com un edifici eficientment energètic (rang A). 

 

 

6. Adimensionalització del centre 

Per a la realització d’aquest projecte podem establir diversos escenaris i diferents tipologies 

d’infraestructures a construir, des de dissenyar un ambulatori o consultori per a petits nuclis de 

població fins a centres que puguin situar-se en ciutats que poden abastir un elevat nombre de 

persones. En el nostre cas durem a terme el disseny d’un centre d’atenció primària bàsic. 

Aquesta elecció és la més adient per aquest projecte, ja que tot i ser amb serveis bàsics, pot ser una 

infraestructura que pot instal·lar-se en qualsevol indret en què fos necessari aquests serveis mèdics. 

Tal com es va definir a l’abast del treball, no es tindrà en compte la localització concreta del centre, 

però per poder realitzar-lo tindrem en compte certes normatives establertes per diferents òrgans 
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governamentals. Primerament, esmentarem els principals decrets i lleis en què ens basarem i 

després, a partir de tota aquesta informació, concretarem els serveis que albergarà el nostre centre. 

 

6.1 Decrets, normatives i protocols 

Segons el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 

sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios corresponent del Ministerio de 

Sanidad y Consumo del Gobierno de España, defineix els següents conceptes: 

“C.2.3 Centros de atención primaria: centros sanitarios sin internamiento que atienden al 

individuo, la familia y la comunidad, desarrollando funciones de promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, curación y rehabilitación a través tanto de sus medios básicos como 

de los equipos de apoyo a la atención primaria.” 

“C.2.3.1 Centros de salud: son las estructuras físicas y funcionales que posibilitan el 

desarrollo de una atención primaria de salud coordinada globalmente, integral, permanente 

y continuada, y con base en el trabajo de equipo de los profesionales sanitarios y no 

sanitarios que actúan en ellos. En ellos desarrollan sus actividades y funciones los equipos de 

atención primaria.” 

A més, s’estableix  el conjunt de professionals sanitaris mínims que han de formar part d’aquest 

centre d’atenció primària bàsic. Aquest equip està compost per un metge de família, un pediatre i un 

infermer, a part de l’administratiu corresponent. 

Per complementar aquests decrets, hem tingut present el redactat pel Govern de la Generalitat, el 

Decret 86/2014, de 10 de juny, pel qual s'estableix el sistema d'acreditació d'equips d'atenció 

primària a Catalunya. En ell s’exposa el següent: 

“a) Atenció primària: assistència sanitària sense internament que comprèn els serveis 

derivats de l'atenció de medicina general, pediatria, infermeria, treball social, odontologia, i 

d'altres especialitats pròpies d'aquest graó assistencial, com també les activitats preventives, 

educatives i de promoció de la salut de la població i també les proves o els serveis 

complementaris que siguin necessaris per a aquesta atenció, que es presten en l’àmbit 

comunitari i d’una manera coordinada, integral i continuada.” 
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“b) Equip d’atenció primària: conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que duen a 

terme l'atenció primària de salut, amb una localització física principal al centre d'atenció 

primària (CAP).” 

Tanmateix, el nostre centre d’atenció primària ha d’estar preparat per oferir el servei de primers 

auxilis. 

En territori català existeixen els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) que és on es resolen 

els problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. Han d’estar oberts 24 hores al dia 

durant tot l’any, tot i que depèn del territori poden estar oberts tan sols 12 hores. La idea dins del 

sistema sanitari català és que l'atenció urgent es resolgui abans als CUAP que a les urgències dels 

hospitals i així no col·lapsar aquest últim. A l’hora de decidir quin pacient s’ha d’atendre en aquests 

centres, el Servei Català de Salut segueix un protocol que consisteix a classificar aquests pacients 

depenent de les necessitats urgents i del risc vital que està exposat. Aquí podem veure els diferents 

nivells d’urgència: 

Taula 1: Nivells d'urgència (Servei Català de Salut).  

Codi  Tipus Descripció  

1 Reanimació Risc vital immediat  

2 Emergència Situació d’alt risc i d’intervenció  

3 Urgent  Necessitats de múltiples exploracions i estabilitat fisiològica  

4 Menys urgent  
Necessitat d’exploració i diagnòstic, potencialment sèries i d’una 

complexitat/ urgència significativa 

5 No urgent  Generalment no requereixen cap exploració diagnòstica i/o terapèutica  

 

Per la part que ens toca d’aquest treball, el Servei Català de Salut estableix que els pacients 

classificats en els nivells 4 i 5 poden ser atesos en un centre d’atenció primària, ja que es consideren 

que normalment són problemes de salut no urgents. Per tant, aquests pacients, si el seu cas no 

evoluciona desfavorablement, seran els qui podrem atendre i oferir aquest servei d’urgències. 

 

6.2 Serveis del nostre centre 

Seguint aquests decrets, protocols i normatives, s’ha establert que el nostre centre de salut seguirà 

les directrius catalanes, sense deixar de banda les espanyoles. El perquè és degut al fet que el 

sistema català bàsic és una mica més ampli que l’espanyol, tot i que els dos serien igual de vàlids per 

l’objectiu essencial del projecte que és la de garantir serveis mèdics bàsics a on fos falta. Per tant, els 
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serveis que s’oferiran són el de metge de família, pediatria, infermeria, odontologia, administració i 

departament de treball social. 

A més a més, seguint amb aquesta directiva catalana, el nostre projecte, a més d’atendre les 

necessitats de salut de la població, ha de fer promoció de diferents hàbits i comportaments per 

conscienciar aquesta població de mantenir un nivell de vida saludable. Aquesta promoció es pot fer 

a través de diferents actes i en diferents espais públics, i en el projecte instal·larem un mòdul amb 

l’única funció de realitzar aquests actes i albergar a la gent que vulgui assistir. 

Pel que fa al servei d’urgències, el centre comptarà amb un mòdul destinat a aquesta funció. Estarà 

dissenyat per tal de poder atendre qualsevol ciutadà de manera urgent (primers auxilis), fer-li un 

diagnòstic de la seva situació i a partir d’aquí decidir si el podem atendre en formar part del grup 4 i 

5 de nivells d’urgència o bé redirigir-lo a un altre centre mèdic (hospital, CUAP...). 

 

Finalment, haurem de dotar al centre amb altres mòduls a apart dels destinats per les tasques 

sanitàries i la promoció d’aquestes. És el cas de magatzems de material sanitari i administratiu, 

magatzem pel personal de la neteja, vestuaris per als treballadors i lavabos accessibles a qualsevol 

persona que estigui en el centre. 

 

 

7. Personal, equipaments i material 

7.1 Personal i tasques 

Una vegada concretats i dimensionats els serveis i les funcions que exercirà el nostre centre, hem 

d’establir quines necessitats concretes haurà d’abastir. Per tant, primer definirem la labor exacta 

dels professionals que compondran el centre de salut: 

 Metges de família: El metge de família és el professional que atén als ciutadans de 15 anys o 

més. Ofereix els serveis de prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties, 

promoció d’hàbits saludables i   consells sanitaris. Presta, a més, el servei d’atenció a domicili 

quan, pel vostre estat de salut, no us podeu desplaçar al CAP. També es gestionen la petició 

de proves diagnòstiques complementàries i la realització d’interconsultes a altres serveis 

sanitaris o socials. 

 Pediatria: El pediatre és el professional responsable de l’atenció dels nadons i dels nens fins 

als 15 anys. Efectua el diagnòstic i el tractament de les malalties pediàtriques, els controls 
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periòdics establerts en l’atenció al nadó i al nen, tasques de prevenció, vacunació i de 

promoció de la salut. També es gestionen la petició de proves diagnòstiques complementàries 

i la realització d’interconsultes a altres serveis sanitaris o socials.   

 Infermeres: A banda de les activitats pròpies d’infermeria, aquests professionals ofereix 

suport en el tractament dels problemes crònics de salut, activitats de prevenció i promoció de 

la salut, i també atenció domiciliària. 

 Odontòlegs: L’equip d’odontologia ofereix els serveis d’exodòncies, de petita cirurgia bucal, el 

programa de prevenció en persones diabètiques, de la dona embarassada i el programa de 

salut bucodental a les escoles. 

 Administratius: Per organitzar les dades relatives als pacients i organitzar les cites amb els 

diferents professionals.  

 Treballadors socials: Defineixen aquelles actuacions necessàries per abordar els problemes 

socials del ciutadà i el seu entorn familiar. 

 

El servei d’urgències sempre ha d’haver-hi un metge i un infermer de guàrdia. La seva funció és la 

mateixa que en el servei no urgent, el que canvia és la situació i el nivell de rapidesa en tractar el 

pacient, tot depenent de la gravetat en què es trobi. 

Per tant, podríem resumir les tasques de la següent manera: 

 Activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut) 

 Atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques 

 Atenció i seguiment de la salut dels infants 

 Atenció odontològica 

 Atenció a la salut sexual i reproductiva 

 Xerrades i activitats adreçades a la comunitat 

 Informació, tràmits i gestions derivades de l’assistència 

 

7.2 Materials, eines i dispositius 

Per realitzar totes aquestes tasques i activitats, el personal sanitari i no sanitari necessita els 

components, eines, dispositius, materials, etc. idonis per realitzar-ho. Seguidament, hem llistat tot el 

necessari i a més, està classificat segons si és fungible o no per facilitar posteriors tasques a realitzar: 
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 Fungibles: Que es consumeix amb l’ús. 

- Xeringues 

- Agulles 

- Esparadraps 

- Tiretes 

- Medicaments 

- Vacunes 

- Embenats i guix 

- Sèrum  

- Desfibril·lador automàtic implantable (DAI) o carretó d’aturada 

- Mascaretes 

- Guants 

- Bates 

- Pijames 

- Tisores 

- Gel 

- Gasses 

- Instruments específics d’ontologia (pinces, bisturís...) 

- Instruments de medicina general (recanvis de l’oftalmoscopi...) 

- ... 

 

 No fungibles: No es consumeix amb l’ús. 

- Electrocardiògraf 

- Accés a una base de dades poblacional 

- Boxes d’atenció amb llitera, pica d’aigua, preses a la paret per gasos (aire i oxigen) 

- Nevera 

- Butaca de dentista 

- Bàscula 

- Altura 

- Podoscopi 

- Instruments de medicina general (estetoscopi, oftalmoscopi...) 

- ... 
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8. Contenidors marítims 

Com s’ha comentat a l’inici del document, la base estructural d’aquest projecte consisteix en la 

utilització de contenidors marítims. Aquests elements són uns recipients, on la majoria són d’acer 

(acer patinable) o d’alumini, que s’utilitzen principalment per al transport de tota classe de 

mercaderies a través de vaixell portacontenidors, trens i camions. Sense ells, el comerç internacional 

no hauria tingut l’impacte que té actualment i no existiria aquest elevat tràfic de mercaderies. 

Amb ells, el que pretenem és equipar-los i condicionar-los de tal manera que s’ofereixin les 

prestacions establertes amb la mateixa qualitat que un centre d’atenció primària convencional.  

 

8.1 Característiques 

Els contenidors són ideals com a estructura d’un edifici. Inicialment, no estan dissenyats per utilitzar-

los en l’àmbit de la construcció, però les seves principals característiques fan que sigui realment molt 

útil. A continuació tenim els avantatges principals d’aquests elements: 

 Resistents, duradors i robustos: La seva funció és la de transportar mercaderies de tota mena i 

grandàries per terra o mar. És per aquest motiu que estan dissenyats per aguantar totes les 

condicions que puguin trobar-se en aquests trajectes. Destacar la seva resistència al clima 

marítim (vent, aigua i humitat), la resistència en tots els impactes produïts pels xocs entre 

altres contenidors o en el trajecte i la resistència al foc. 

 Espaiosos: Com veurem en apartats posteriors, aquests elements tenen una gran superfície en 

el seu interior possibilitant així que es puguin realitzar diferents activitats per falta d’espai o 

tenir la sensació d’estar en un espai reduït. 

 Gran modularitat i portabilitat: La seva geometria i disseny fa que sigui un element propici per 

l’arquitectura modular, on cada mòdul pot tenir una funció diferent de la resta depenent de 

les necessitats de l’edifici. A més, són molt fàcils de transportar en vaixell, tren o camió. 

 Adaptables: Tot i que en aquest projecte només els utilitzarem per fer un centre d’atenció 

primària, es poden utilitzar per donar altres serveis depenent de la infraestructura que es 

vulgui construir. A més, per les seves característiques de pes i càrrega màxima que pot 

suportar, la cimentació sobre la qual s’asseurà l’edifici pot ser lleu o prefabricada. 

 Econòmics: Com veurem a posteriori en l’apartat de reutilització, aquests elements poden ser 

comprats per un preu més baix que el de fàbrica. A més, poden sortir a un preu menor a causa 

del fet que moltes empreses d’exportació i importació se’ls vulguin treure de sobre. A part, si 
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utilitzem contenidors per l’estructura d’un edifici, reduirem costos derivats de la construcció 

d’habitacles tradicionals. 

 

Altrament, aquests elements presenten patologies que en l’àmbit de la construcció poden ser un 

gran inconvenient: 

 Elevada conductivitat tèrmica: Aquests elements estan construïts per xapes d’acer fent que 

l’interior no quedi aïllat tèrmicament respecte a l’exterior. Això provoca que s’hagin d’adaptar 

els containers amb diferents tècniques per poder ser habitables. 

 Generació de rovell: L’acer que s’utilitza per a la fabricació d’aquests contenidors és l’acer 

patinable (Corten) i es rovella amb certa facilitat quan està amb contacte amb aigua. És per 

aquest motiu que aquests recipients es pinten amb pintures anticorrosives per evitar aquest 

fenomen. El problema bé a què moltes d’aquestes pintures poden contenir productes químics 

nocius per l’ésser humà fent que a la llarga pugui ser un problema de salut per les persones. 

 Ventilació: Aquests elements són hermètics per evitar que agents exteriors puguin malmetre 

els productes situats en l’interior. És per aquest motiu que no existeix cap sistema de 

ventilació que és necessari per a la construcció d’un mòdul. 

 

8.2 Dimensions i tipus 

Avui en dia s’utilitzen i es troben al mercat una gran quantitat de tipus i amb molta varietat de 

grandàries. Aquest fet és degut al fet que per a cada funció hi ha un contenidor dissenyat per 

realitzar-la idòniament. Com per exemple per transportar mercaderies, per mantenir una baixa 

temperatura a l’interior per la conservació d’alguns productes, per transportar líquids o fluids... 

En el nostre projecte, utilitzarem els tipus de contenidor que més s’utilitzen en transports marítims, 

els coneguts com a dry van o contenidor sec, i també una variant d’aquest que és el open side que té 

obertures en els laterals. 

Pel que fa a les dimensions, aquests elements estan molt estandarditzats per facilitar l’apilament 

d’uns sobre els altres. La majoria segueixen la normativa ISO i estan definits pel sistema imperial. La 

majoria de contenidors tenen una llargada de 20 peus o bé de 40 peus, l’amplada i l’alçada són fixes 

a 8 peus i 8 peus i 6 polzades respectivament. Tanmateix, depenent de la funció del contenidor, les 

mides poden ser diferents seguint la directriu ISO o no, tot depenent del fabricant. 
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A més a més, aquesta normativa quantifica altres aspectes d’aquests elements, com les dimensions 

de les portes, el volum interior, el pes en buit...  

En la següent taula estan detallades totes les dades esmentades dels dos tipus de contenidors que 

utilitzarem: 

Taula 2: Propietats contenidor dry van.  

 Contenidor de 20 peus Contenidor de 40 peus 

Sistema imperial Sistema mètric Sistema imperial Sistema mètric 

Dimensions 
externes 

llargada 20′ 0″  6,058 m 40′ 0″  12,192 m 

amplada 8′ 0″  2,438 m 8′ 0″  2,438 m 

alçada 8′ 6″  2,591 m 8′ 6″  2,591 m 

Dimensions 
interiors 

llargada 18′ 8 1 3⁄16″  5,710 m 39′ 5 4 5⁄64″  12,032 m 

amplada 7′ 8 19⁄32″  2,352 m 7′ 8 19⁄32″  2,352 m 

alçada 7′ 9 57⁄64″  2,385 m 7′ 9 57⁄64″  2,385 m 

Mida de les portes 
amplada 7′ 8 ⅛″  2,343 m 7′ 8 ⅛″  2,343 m 

alçada 7′ 5 ¾″  2,280 m 7′ 5 ¾″  2,280 m 

Volum interior 1,169 ft³ 33,1 m³  2.385 ft³ 67,5 m³  

Maximum pes màxim 66,139 lb 30.400 kg 66.139 lb 30.400 kg 

Pes en buit  4,850 lb 2.200 kg 8.380 lb 3.800 kg 

Càrrega màxima 61,289 lb 28.200 kg 57.759 lb 26.600 kg 

 

8.3 Reutilització 

Les característiques, les dimensions i tipologia dels contenidors permeten elaborar alternatives 

arquitectòniques per a futurs projectes i construccions. Però a part d’aquest canvi que s’està 

produint en el disseny i construcció d’edificis, també s’està produint un canvi de pensament sobre el 

tema mediambiental i els impactes que es generen en ell. I la reutilització dels contenidors marítims 

promou aquesta nova visió. Reutilitzant un producte o element que ja no està en ús per diferents 

raons i donar-li una nova utilitat, fa que la vida útil d’aquest sigui més llarga i així es redueixi 

l’impacte mediambiental. 

El cas dels contenidors és força peculiar, ja que molts d’ells estan en desús no perquè estigui 

malmès, sinó per altres circumstàncies i provoca que es formin grans quantitats amuntegades unes 

sobre les altres en dipòsits. Una d’elles és que la tornada del contenidor al punt d’origen és més 

costosa que no pas comprar un contenidor nou en el port d’origen, i l’altra és que molts cops la 

tornada no està assegurada perquè al lloc on es troben emmagatzemats importa més del que 

exporta. És per aquests motius que hi ha molta excedència i es poden recomprar a un preu força 
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assequible i amb un molt bon estat o pràcticament nous. Per tant, reutilitzant aquests contenidors 

allarguem la seva vida útil donant-li una nova utilitat i a més rebaixem la quantitat de residus 

generats. 

Pel que fa a la construcció, utilitzant contenidors reduïm l’impacte i costos d’altres processos en 

aquest àmbit. Reciclant-los per elaborar l’estructura d’un nou edifici proporciona una reducció 

dràstica dels materials tradicionals de construcció a més de l’estalvi del seu cost. Però a més 

contribueix a un major estalvi energètic i d’aigua, a una disminució d’emissions de CO2 a l’atmosfera, 

a una menor generació de residus... i molts altres aspectes que fan que es pugui fer una 

infraestructura més sostenible que les tradicionals. 

 

 

9. Consideracions generals pels mòduls  

Un cop vistes les propietats dels contenidors i les necessitats del nostre centre, haurem d’adequar la 

majoria d’aquestes instal·lacions perquè siguin les idònies per poder realitzar tots els serveis que 

s’ofereixen. Per tant hem de mirar per la confortabilitat dels mateixos treballadors del centre com 

dels pacients, que es trobin en un ambient agradable. També hem d’evitar una sobre 

adimensionalització del projecte, a més d’aconseguir els diferents objectius proposats, com ser 

eficients energèticament, i molts altres aspectes. 

Per tant, si volem aconseguir aquesta comoditat i propòsits haurem d’adequar els contenidors amb 

els punts següents: 

 Espai: Els contenidors tenen unes dimensions establertes i estandarditzades. Per aquest 

motiu, el disseny i l’organització d’aquests ha de permetre tant al personal com als pacients 

una bona mobilitat i que es pugui accedir a qualsevol mòdul d’una manera fàcil. A part, ha 

d’haver-hi l’espai suficient perquè es pugui treballar correctament amb comoditat i sense 

limitacions. Per tant, a part de definir la quantitat de contenidors que tindrà cada mòdul, és 

igual d’important com estaran distribuïts els elements i dispositius necessaris i com estaran 

agrupats els contenidors. 

 Il·luminació: Per a la realització de qualsevol activitat és de vital importància. A part de dotar 

els mòduls amb il·luminació elèctrica, és essencial que determinats compartiments disposin de 

llum natural per dos motius: per reduir el consum elèctric i per evitar donar una sensació de 

recinte petit, tancat i claustrofòbic.   
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 Ventilació: Igual que la il·luminació és un aspecte important per la confortabilitat de les 

persones que es trobin en el centre. Una renovació d’aire fresc produeix una disminució de la 

sensació d’estar tancat, com hem comentat abans, a la vegada que proveeix oxigen, dilueix el 

diòxid de carboni i manté una adequada condició tèrmica de l’espai. És important no generar 

corrents d’aire molestos i vigilar que les tomes exteriors no estiguin a prop de zones 

contaminants com xemeneies. 

 Aïllament tèrmic: El material que s’utilitza per fer els contenidors marítims és un bon 

conductor tèrmic i això provoca que l’interior estigui a la mateixa temperatura que l’exterior. 

En mesos d’hivern i d’estiu, on trobem els climes més crítics, és un problema. Per aquest 

motiu, aquests elements els haurem d’aïllar respecte de l’exterior i així millorem la 

confortabilitat i l’eficiència energètica. 

 Climatització: Seguint amb l’aspecte anterior, per tenir un ambient agradable i idoni de treball, 

no només ha d’estar aïllat tèrmicament de l’exterior, sinó que ha d’haver-hi un sistema de 

climatització per aconseguir aquest ambient. Tot i que no realitzarem un disseny exhaustiu, cal 

tenir present que s’haurà d’implementar per la confortabilitat de les persones. 

 Utilització dels mateixos espais: En tractar-se d’un centre d’atenció primària bàsic, 

promourem que els treballadors de cada especialitat treballin en el mateix espai, ja que tan 

sols hi haurà com a màxim un especialista per torn.   

 Accessible per mobilitat reduïda: Perquè el centre sigui accessible per a tothom, hem de tenir 

diferents consideracions, sobretot en les grandàries de passadissos, adaptabilitat en els espais 

de consulta, lavabos, accessos al centre i mòduls...  

 

A partir d’aquí, en les etapes posteriors de disseny és on haurem de tenir present totes i cada una 

d’aquestes consideracions a més de les que poden sorgir en altres apartats. 

Esmentar, que no tots els contenidors hauran d’estar equipats de tal manera que es compleixin 

aquests propòsits. És el cas per exemple del magatzem, on no és tan necessari una il·luminació 

natural, un gran espaiat per moure’s... 
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10. Estudi de les configuracions dels mòduls 

A mesura que el projecte va agafant forma, ens trobem en el fet que hi ha moltes possibilitats per 

executar el disseny del nostre centre d’atenció primària. És per aquest motiu que exposarem les 

idees més rellevants per poder comparar-les i així decidir quina s’adequa més pel projecte. 

Concretament, es parlarà sobre la configuració dels mòduls i com es distribueixen aquests espais en 

els diferents mòduls a causa de les necessitats i consideracions esmentades. 

 

10.1  Proposta nº1 configuració mòduls 

La primera proposta que va sorgir va ser la d’implementar tan sols un contenidor per a cada funció, 

on per exemple el mòdul destinat a metge de família, només consistirà en un contenidor de 20 peus. 

Per tant, aquests mòduls s’haurien de realitzar totes i les diverses activitats de cada especialitat o 

dels serveis que s’ofereixen, és a dir que un metge hauria de fer la consulta, les revisions, els 

diagnòstics i totes les altres tasques que pot realitzar un contenidor. 

Aquesta distribució afectaria a totes les tipologies de mòduls que podem trobar i, per tant, haurem 

d’adaptar i organitzar tots els dispositius per aprofitar en major part l’espai del contenidor, com 

instal·lar una llitera plegable on només la faríem servir quan l’especialista cregués oportú. 

Tanmateix, ens trobem que hi ha dispositius essencials que o bé no hi ha cap adaptació pel nostre 

objectiu que és reduir l’espai, o necessitaríem un procés de disseny extens que no es pot abastar en 

aquest projecte. En aquest cas, la solució seria utilitzar un contenidor de 40 peus de llargada o afegir 

un contenidor de 20 peus en aquesta tipologia de mòdul. Un exemple seria la butaca d’odontologia 

que en el mercat no hi ha cap que s’adeqüi a aquestes condicions d’aprofitament de l’espai. 

Els avantatges principals d’aquesta proposta és l’homogeneïtat del projecte i del disseny interior dels 

contenidors, per què permetria agrupar els mòduls amb tasques comunes (els que realitzen tasques 

sanitàries, els d’administració...) i així reduïm treball de disseny dels interiors i de disseny sobre la 

localització, la distribució i les possibles connexions entre els contenidors dins de la visió general del 

projecte. 

En canvi, els inconvenients que ens podem trobar són els relacionats amb l’espai. Tot i aprofitar i 

maximitzar tota la superfície del contenidor, ens podem trobar que sigui no sigui suficient (com el 

cas de la butaca d’odontologia), o que generéssim encara més una sensació de claustrofòbia per part 

de les persones que per un motiu o altre estiguessin en aquell habitacle. En aquest cas, hauríem 

d’augmentar aquest espai amb una altra grandària de contenidor o utilitzant un altre, produint així 
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el trencament de l’homogeneïtat parlada en el paràgraf anterior i, fins i tot, de sobre dimensionar en 

volum i en cost el projecte. 

 

10.2  Proposta nº2 configuració mòduls 

La segona proposta sorgeix bàsicament dels inconvenients de l’ante rior. Es basa en el fet que 

depenent de l’espai real necessari es dissenyarà cada mòdul. Això significa, que no tots els mòduls 

tindran el mateix espai ni el mateix nombre de contenidors. És més, alguns contenidors estaran 

dividits per habitacles més petits en el seu interior, a falta de l’estudi corresponent, i aquests estaran 

intercomunicats amb altres contenidors. 

Per tant, aquesta opció es basa en un extens treball d’estudi i de disseny per organitzar 

interiorment, distribuir i localitzar tots i cada un dels contenidors que formaran el projecte, tot al 

contrari de la proposta anterior on es volia una homogeneïtat en els mòduls. Això comporta tenir 

una visió més general del projecte, ja que s’ha de tenir en compte totes les parts implicades i no 

només la de distribució dels mòduls. 

Un dels avantatges doncs és la de l’optimització dels espais en tots els mòduls i evitar així un excés o 

falta d’aquests. A més a més, amb aquesta idea generem una percepció més ampla del projecte, 

implicant així totes les parts que el componen. 

Tanmateix, existeixen inconvenients que s’han de tenir presents. Al tenir mòduls completament 

diferents i on es comparteixen contenidors, s’ha de fer una gran tasca de disseny i veure les opcions 

més òptimes. Per això és necessari un llistat concret de tot el que faci falta, i a partir d’aquí veure 

l’espai corresponent per a cada mòdul i estudiar quina és la millor manera per comunicar-los, 

sobretot els espais que estan en el mateix contenidor. A més del disseny, la complexitat de la 

implementació del projecte també augmenta, afegint així més dificultat a l’hora de realitzar-lo. 

 

10.3  Selecció de proposta 

A partir de l’explicació de les dues propostes tenint present els avantatges i inconvenients, l’opció 

més adequada per aquest projecte és la segona. El fet d’optimitzar els espais és essencial per 

aconseguir tots els objectius establerts. Un altre aspecte que ha decantat la balança és el fet que per 

realitzar les condicions generals del punt anterior ens serà més fàcil implementar-les amb aquest 

sistema. 
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Cal comentar que no és una proposta fixa i rígida. Si en algun aspecte podem treure punts positius 

tant de la primera proposta com altres que puguin sorgir, els utilitzarem per al nostre benefici sense 

desviar-nos de la idea seleccionada. 

Per tant, hem de passar a la fase de disseny començant per establir les principals necessitats i les 

que ocupen més espai. 

 

 

11. Classificació de mòduls i nomenclatura 

Abans de començar amb el disseny del projecte, per facilitar i agilitzar la lectura i l’estructura  de 

posteriors punts, li atribuirem a cada mòdul una nomenclatura concreta. Seguidament llistarem tots 

els mòduls amb el codi corresponent: 

Taula 3: Nomenclatura dels mòduls.  

Tipologia del mòdul Codi del mòdul 

Metge de família MF 

Pediatria Ped 

Infermer Inf 

Odontòleg Od 

Urgències  Urg 

Treballador social  TS 

Administració Adm 

Sala reunions  SR 

Sala d’espera SE 

Vestuaris  Ves 

Lavabos/serveis WC 

Magatzem Mag 

Espai neteja Net  

Espai per instal·lacions  EI 

Passadissos  Pas 
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12. Consideracions d’espai i logística dels mòduls 

En aquest apartat ja ens endinsem a la part de disseny. L’objectiu essencial d’aquest projecte i que el 

fa especial és aquesta adaptació dels contenidors marítims cap a una infraestructura sanitària, i la 

utilització d’aquest element junt com s’utilitza aquest espai és primordial per l’èxit del projecte. Per 

tant, és fonamental determinar què necessitarà cada mòdul per poder determinar l’espai que ocupa 

cada equipament o dispositiu i així determinar el nombre de contenidors i metres quadrats 

necessaris. Cal recordar que els contenidors de 20 peus tenen una superfície útil d’uns 13,5m 2. 

Primer, elaborarem una llista de materials i de dispositius essencials i que a més ocupin un espai 

considerable. En ella especificarem les seves dimensions o la possible superfície de treball òptima. 

Seguidament, determinarem en una taula una estimació  de quins i de quina quantitat d’aquests 

elements llistats serà necessària per a tots els mòduls i així veure quin espai necessitem. És una 

senzilla estimació, pot ser que aquest nombre d’elements varií quan fem estimacions més concretes 

sobre les necessitats existents i no de l’espai. 

 Elements despatx (taula i cadires)  200cm de llargada i 100cm d’amplada. 

 Llitera  190cm de llargada i 62cm amplada. 

 Butaca odontòleg + unitat dental  230cm de llargada, 180cm d’amplada i 200cm d’alt. 

 Aigüera  70cm de llargada i 50cm d’amplada. 

 Armaris  Dimensions modelables, per aquest motiu posarem a la taula una quantitat de 

valor “x” ja que són completament adaptables. 

 Nevera  75cm de llargada, 84cm d’amplada i 210cm d’alt (Dimensions modelables) 

 Seient bancada  50cm de llargada i 55cm d’amplada. 

Taula 4: Nombre d'elements per mòdul.  

 MF Ped Inf Od Urg TS Adm SR SE Ves WC Mag Net EI  Pas 

El. despatx 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 

Llitera 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 

Butaca od.  - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Aigüera 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - 1 - - 

Armaris  2 2 2 2 2 2 2 - - 4 - 3 3 - - 

Nevera - - 1 - - - - - - - - 2 - - - 

Bancada - - - - - - - 18 12 - - - - - - 

 

A més, a l’hora de disposar cada mòdul, tindrem present certes condicions per tal de millorar altres 

aspectes, sobretot pel que fa a la logística interna. Aquests requisits són els següents: 



ESTUDI I IMPLEMENTACIÓ D’UNA UNITAT D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA O PRIMERS AUXILIS A PARTIR DE LA 

REUTILITZACIÓ DE CONTENIDORS MARÍTIMS 

 

  18 

 Comunicació directa entre el mòdul d’urgències amb el mòdul d’infermeria i el de metge de 

família  En el cas que sigui necessària l’actuació urgent d’aquests dos especialistes, puguin 

accedir al mòdul d’urgències el més ràpid i fàcil possible per atendre el pacient. 

 Diferents accessos per l’entrada del centre i per urgències  Per evitar possibles 

aglomeracions de gent i així poder transportar ràpidament i eficaçment el pacient. 

 Accés directe al mòdul d’urgències des de la via púbica  Relacionat amb l’anterior, per poder 

accedir a urgències s’ha d’evitar recórrer la menor distància possible, més si les cavitats són 

estretes i la mobilitat és complicada. 

 Utilitzar el menor nombre de contenidors per accessos i passadissos  Pel mateix fet que ho 

duem a terme amb els altres tipus de mòduls, per reduir costos i treball de logística. 

 

12.1  Disposició del centre 

A partir de totes aquests requisits, consideracions i propòsits establerts, determinem la disposició de 

tots els mòduls i el nombre de contenidors necessaris. Aclarir que en aquest apartat no comptem 

amb la distribució de tots els elements i dispositius que necessita cada mòdul. 

 

 

Figura 3: Esquema de la d istribució del centre.  

 

Després d’anar realitzant diferents combinacions i disposicions, aquesta és la que pot aconseguir un 

major número de consideracions generals i amb més facilitat. A més, compleix tots els requisits 

establerts. 

Cada rectangle correspon a un contenidor de 20 peu i com podem el nostre centre d’atenció 

primària estarà format per 20 contenidors d’aquests, fent un total d’uns 295m2 de superfície. 
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Els mòduls mèdics són els que necessiten més espai. Finalment aquestes modalitats, exceptuant la 

d’urgències, ocuparan un contenidor i mig cada una, bàsicament pel fet de que els dispositius com 

lliteres i butaques ocupen força espai. Tot i així, ens hi podria cabre tot en un mateix mòdul, però no 

hi hauria el suficientment espai per poder realitzar les tasques de manera òptima, és per això que 

hem decidit que comparteixin la meitat d’un contenidor. Aquest petit espai seria destinat per a la 

primera atenció del pacient i tan sols hi hauria una taula, cadires i un ordinador. Si a criteri de 

l’especialista fes falta un diagnòstic més extens o per altres motius mèdics, es faria passar el pacient 

a l’altre part del mòdul que és un contenidor sencer. Allà cada modalitat tindria tots els dispositius i 

materials que li fessin falta, com lliteres, aigüeres, armaris per posar els elements convenients... i 

com s’ha comentat abans, l’espai idoni per treballar. 

Pel que fa al mòdul d’urgències, ens trobem amb la mateixa situació que amb els mòduls anteriors. 

En un contenidor hi cabria tot, però en aquest espai és importantíssim tenir com molta més 

mobilitat millor, degut a que els professionals treballen en una situació urgent i de manera ràpida. És 

per aquest motiu que són necessaris dos contenidors connectats entre si i amb l’exterior, amb el 

mòdul de metge de família i amb d’infermeria. 

El mòdul del treballador social correspondrà en un contenidor amb elements de despatx, a l’igual 

que l’administratiu. Aquest, en canvi, tindrà una obertura per tal de realitzar les recepcions dels 

pacients. Per tant, tindrà una comunicació amb el passadís d’entrada i també estarà connectat amb 

el del treballador social. 

Les sales d’espera i reunions amb un contenidor cada una és idoni. Només s’han d’habilitar amb 

cadires i espai per no sentir-se asfixiat i en el cas de la sala de reunions també per realitzar les 

presentacions de promoció de salut corresponents. 

El magatzem principalment hi haurà elements per organitzar i guardar tots els materials i dispositius 

que puguin utilitzar els professionals del centre com prestatgeries, neveres armaris...  

Els mòduls de neteja i vestuari compartiran contenidor ja que només ha de ser un espai per guardar 

el material del servei de neteja i per si els professionals mèdics s’han de canviar o bé guardar petites 

pertinences. Pel que fa al mòdul de lavabos serà un mòdul habilitat amb lavabos i aigüeres i el mòdul 

d’instal·lacions és on s’hi instal·larà els pertinents comptadors d’electricitat, aigua i altres dispositius 

de climatització. 

Finalment, ens queden els passadissos que no estaran equipats per cap element en especial, només 

s’instal·laran les portes per poder accedir a les dues entrades del centre i als altres mòduls. 
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13. Definició de les altres consideracions generals 

Un cop feta la disposició i el disseny de l’espai, ara determinarem les altres consideracions generals 

establertes anteriorment. Tot i ser igual d’importants, treballar ara amb aquests elements ens serà 

molt més fàcil amb la disposició del centre ja establerta i més si ja teníem present aquests aspectes. 

Ara ens dedicarem a seleccionar els dispositius i elements que ens faran arribar els objectius i 

requisits que volem aconseguir. 

 

13.1  Il·luminació  

En el nostre centre estarà il·luminat tant per llum natural com per llum elèctrica. Depenent de la 

tipologia del mòdul tindrà com a mínim una de les dues opcions i l’objectiu essencial és aconseguir 

que els professionals puguin treballar en les condicions lumíniques adients. A més, tindrem present 

tot el relacionat amb el consum i l’eficiència dels dispositius, sempre que garanteixin la qualitat 

necessària. 

 

13.1.1 Il·luminació natural 

Per reduir el consum elèctric del nostre centre hem d’implementar un bon sistema d’enllumenat 

natural. Aquest tipus ha d’estar present en mòduls on pràcticament la majoria del temps hi haurà el 

personal del centre i els pacients. Els motius són reduir la sensació d’estar en un  lloc petit i tancat, i 

més si s’està un llarg temps treballant, i l’altre és reduir la despesa elèctrica. 

Per aquesta raó, al dissenyar la implementació dels mòduls es va evitar al màxim possible el contacte 

entre contenidors per instal·lar així finestres. En el cas que fos primordial aquesta comunicació, 

sempre hi ha com a mínim una paret que dóna a l’exterior, i també, es pot utilitzar el sostre com a 

entrada de llum natural. 

Tanmateix, hi haurà mòduls que no serà necessari instal·lar cap dispositiu per aquesta finalitat pel 

fet que són llocs amb poca influència de gent o perquè per la seva funció el personal estarà de 

manera puntual i poc temps. És el cas del magatzem, els vestidors, l’espai per instal·lacions, els 

lavabos i l’espai de neteja. 

La resta sí que tindran entrades d’aquesta llum natural sigui per finestres o claraboies junt amb 

sistemes de protecció contra aquesta, com cortines, persianes... 
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13.1.2 Il·luminació elèctrica 

Per reduir consums i despeses s’ha d’evitar la utilització d’aquest tipus, però s’ha d’habilitar per tal 

d’utilitzar-la en el cas que no fos possible fer servir la llum natural o que aquest sigui insuficient. Per 

aquest motiu hem d’habilitar tots els mòduls del centre amb aquest sistema d’enllumenat. 

Per dissenyar aquest sistema, seguirem la “Guía Técnica de Eficiencia Energé tica en Iluminación: 

Hospitales y Centros de Atención Primaria” de l’IDAE ( Instituto para la  Diversificación y ahorro  de la  

Energía) del 2001. Tot i no seguir una legislació concreta en aquest projecte, aquest document és un 

bon punt de partida pel desenvolupament d’aquest disseny. Aclarir que aquests mesos ha sortit una 

nova ampliació d’aquesta guia, però seguirem la versió esmentada pel fet que encara està en 

període de revisió. 

Aquesta guia detalla recomanacions lumíniques sobre cada estança de treball del centre, reflectides 

en la següent taula: 

Taula 5: Recomenacions lumíniques.  

Tipus 
d’estància 

Tipus 

d’iluminació o 
activitat 

Luminància 
mitja (lux) 

To de 
llum 

Grup de 

rendiment 
de color 

Classe de 
qualitat al 

d’enlluernament 

directe 

Sales de 
tractament i 

reconeixement 
en general 

Il·luminació 

general 
500 

Càlid, 

neutre 
1B A 

Llum de 

reconeixement 
>1.000 

Càlid, 

neutre 
1B A 

Odontologia  

Il·luminació 

general 
500 Fred 1A A 

Il·luminació de 

boca 
>8.000 Fred 1A A 

Il·luminació de 

voltants 
1.000 

Càlid, 

neutre 
1A A 

Passadissos i 

escales 

Zona de 

quiròfan 

100 (nit) 

300 (dia) 
Neutre 2A B 

Oficines 
Il·luminació 

general 
500 Neutre 1B A 

Zones vianants 

(exterior) 

No menys d’un 

Lux 
5 Càlid 2A D 

 

En aquesta taula, el que ens interessa en aquest apartat és la luminància mitjana que ha de tenir 

cada estança, definida per l’activitat que si realitzarà, la duració d’aquesta i condicions ambientals.  

La resta de termes (el tipus, el to, el color...) no són imprescindibles, ja que formaran part del ple c de 

condicions dels dispositius lumínics en aquest cas. 

Altres habitacles del centre, com el magatzem, lavabo, sales de reunions... com que no hi ha cap 

referència, farem una pròpia estimació en funció de les necessitats i complint el mínim necessari. 
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Els dispositius que instal·larem no són els que ens recomanen en el document pel fet que és de l’any 

2.001 i hi ha hagut un creixement important en aquest camp en aquestes últimes dècades. A més a 

més, col·locarem tots els dispositius necessaris per reduir el consum i per utilitzar el sistema lumínic 

quan fes falta realment amb interruptors, sensors, rellotges... 

Pel que fa als cables que proveiran l’electricitat a aquests dispositius (i a la resta d’equipaments 

elèctrics), es col·locaran pel sostre a l’interior dels contenidors, concretament a les cantonades 

d’aquests. 

 

13.2  Climatització 

Per aconseguir una temperatura ideal i òptima pels treballadors i pacients del centre, hem d’abastir-

lo amb un sistema de calefacció i un sistema de refrigeració. D’acord amb el sindicat UGT, la 

temperatura interior ha d’estar compresa entre 14ºC i 27ºC pel fet que si se superen aquests límits 

pot causar estrès tèrmic als treballadors posant en risc la seva salut. Per tant, a través d’aquests dos 

sistemes, s’ha d’evitar que es tanqui el centre certs dies de l’any pel fet que no compleixi amb 

aquest requisit a part d’aconseguir un ambient confortable per tota persona que estigui dins del 

centre. A més a més, instal·larem diferents dispositius per controlar i regular la temperatura ideal 

com per exemple termòstats. 

 

13.2.1 Sistemes de calefacció i refrigeració 

Aquests dos sistemes els desenvoluparem en apartats posteriors com que el tipus que utilitzarem 

anirà lligat a l’eficiència energètica i amb quin mètode obtindrem l’energia requerida tant per la 

climatització com altres aspectes.  

Malgrat això, els mòduls on pràcticament en tota la seva totalitat de temps hi hagi persones, siguin 

treballadors o no, instal·larem els dispositius corresponents. 

 

13.3  Aigua calenta sanitària (ACS) 

Tot i que el consum d’aquest recurs és més baix que els comentats anteriorment, és de molta 

necessitat per un centre d’atenció primària. S’utilitzarà per netejar utensilis que s’han fet servir en 

tasques anteriors i així utilitzar-los pels nous pacients, com per netejar possibles ferides o per 

diferents diagnòstics o tasques. 
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El sistema d’ACS estarà format per un conjunt de canonades les quals abastiran aigua a qualsevol  

dispositiu connectat a elles. Se situaran per sota dels contenidors i serà possible al forjat sanitari que 

s’implementarà. 

Igual que els sistemes anteriors, no està definit com s’obtindrà l’energia per escalfar aquesta aigua ni 

d’on provindrà i es detallarà en propers apartats. 

 

13.4  Aïllament tèrmic 

Per mantenir el centre en una temperatura òptima i no fer una despesa energètica elevadíssima, 

hem d’aïllar les superfícies que estiguin en contacte amb l’exterior, sobretot tenint present que 

l’acer del qual està format els contenidors té un valor de  conductivitat elevat provocant que es 

dissipi o entri més calor de la desitjada. 

En el nostre centre tenim tres superfícies que utilitzarem aïllaments diferents, com són el sostre, 

parets laterals i el terra. Aquest últim s’aïllarà gràcies al forjat sanitari que instaurarem i que ens 

proporcionarà una cavitat d’aire  entre el terra i el contenidor. Els altres dos realitzarem un estudi 

més extens sobre quin tipus i en quin lloc posarem els elements aïllants per obtenir un major 

rendiment, però a priori s’utilitzaran un o dos aïllaments diferents tant en les parets verticals com en 

el sostre. 

 

13.5  Ventilació 

Per evitar l’estanquitat de l’aire i aconseguir la renovació d’aquests, implementarem diferents 

sistemes de ventilació. Un d’ells són les finestres, claraboies i portes, que ens permetran obtenir 

l’anomenada ventilació natural. 

Per aquesta tipologia, és important que per la creació d’un corrent d’aire, les portes i les finestres, 

estiguin obertes. És un sistema eficaç, senzill i sense cap cost extra, però en les temporades en què 

s’utilitzi el sistema de calefacció no es pot dur a terme ja que les finestres han d’estar sempre 

tancades per no malgastar energia i ser més eficients amb el consum.   

 

13.6  Forjat sanitari 

Els forjats sanitaris, són aquells forjats que es construeixen als edificis a nivell del terreny natural per 

aïllar-lo d’aquest. Evitem doncs una transferència de calor innecessària a través d’una cambra d’aire. 
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La implementació consistirà a  fer un procediment similar i pràcticament idèntic al que s’utilitza amb 

les cargoleres. Es construeixen unes pilones al terra que eleven i subjecten aquestes cargoleres 

deixant un espai entre elles i el terra. 

A més a més, aquest espai ens servirà per instal·lar totes les canonades necessàries pe r als diferents 

sistemes d’ACS i climatització. Per tant, l’espai ha de ser suficientment alt per poder realitzar la 

instal·lació i el manteniment d’aquests sistemes. 

 

13.7  Accessibilitat 

Un dels grans objectius d’aquest projecte és aconseguir que sigui accessible per persones amb 

mobilitat reduïda. Per tal d’aconseguir-ho, seguirem les directrius establertes en el “Documento 

Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad”, concretament el document “SUA 9: 

Accesibilidad”. En ella destaquem els següents apartats que afecten directament al projecte:  

 Accessibilitat en l’exterior 

- “La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 

principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona 

privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales 

como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, 

etc.” 

 

 Accessibilitat en les plantes de l’edifici 

- “Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 

planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 

rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver 

definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de 

ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento 

accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas 

de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.”  

 

 Itinerari accessible 

- “Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que 

se establecen a continuación: 

Desniveles 

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, 

o ascensor accesible. No se admiten escalones. 
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Espacio para giro 

- Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de 

pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en 

previsión para ellos. 

Pasillos y pasos 

- Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial 

Vivienda se admite 1,10 m. 

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con 

separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección. 

Puertas 

- Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una 

hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida 

por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m. 

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 

funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son 

automáticos. 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las 

hojas de diámetro Ø 1,20 m. 

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m.  

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al 

fuego). 

Pavimento 

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y 

moquetas están encastrados o fijados al suelo. 

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los 

suelos son resistentes a la deformación. 

Pendiente 

- La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa 

accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%.” 

- “No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos 

mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no 

sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.” 
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 Mecanismes accessibles 

- “Son los que cumplen las siguientes características: 

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de 

elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o 

de señal. 

- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante 

puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático. 

- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 

- No se admiten interruptores de giro y palanca 

- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y 

vestuarios accesibles.” 

 
 

 Serveis higiènics 

- “Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 

legal de obligado cumplimento, existirá al menos: 

- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo 

ser de uso compartido para ambos sexos.” 

- “Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos 

accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 

Aseo accesible  

- Está comunicado con un itinerario accesible. 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el 

exterior o correderas. 

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente 

del entorno.” 

- “El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple 

las condiciones que se establecen a continuación: 

- Lavabo 

- Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal. 

- Altura de la cara superior ≤ 85 cm. 
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Inodoro 

- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde 

frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados. 

- Altura del asiento entre 45 – 50 cm. 

Ducha 

- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento - Suelo 

enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%. 

Urinario 

- Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30 - 40 cm al menos en una 

unidad. 

Barras de apoyo 

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-

55 mm. 

- Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. 

- Barras horizontales: Se sitúan a una altura entre 70-75 cm, de longitud de más de 70 

cm y son abatibles las del lado de la transferencia. 

- En inodoros: Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70 cm. 

Mecanismos y accesorios 

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie. 

- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo 

monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde 

asiento ≤ 60 cm.  

- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 

10º sobre la vertical. 

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m”.  

 

Molts dels conceptes nomenatss formaran part de posteriors fases de disseny d’aquest projecte que 

en aquest treball no farem referència com per exemple la localització de la instal·lació de les barres 

de suport entre altres. Però en aquest treball hi ha certs aspectes que hem de treballar com són els 

accessos al centre i els espais i accessos interiors.  

Sobretot farem èmfasi a les rampes que haurem d’instal·lar en l’entrada principal i la d’urgència i a 

les sortides d’emergència pel fet que els contenidors estaran elevats respecte a terra pel forjat 

sanitari que instaurarem. 
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Pel que fa als espais interns, la majoria ja els hem tingut en compte a l’hora del disseny de la 

distribució dels mòduls (on la seva composició està determinada pels dispositius i elements que eren 

necessaris per a cada cas), però ara tindrem present aquests requisits alhora d’instal·lar les portes 

(dimensions i tipus). 

 

13.8  Pla d’emergència i evacuació 

Com tot edifici o infraestructura, el nostre projecte ha de tenir diferents recursos en casos 

d’emergència, sobretot en cas d’incendi. És per aquest motiu que haurem d’habilitar diferents 

sortides d’emergència. 

Aquestes sortides només s’utilitzaran en casos de situació d’emergència i no com a sortida habitual 

que també pot ser útil en un cas d’evacuació. A més a més, tot pas d’evacuació i sortida 

d’emergència ha d’estar correctament senyalitzat i s’ha d’informar els treballadors la localització de 

les sortides per afavorir una bona evacuació. 

Finalment, tenir present que el centre a estar per sobre del nivell del terra haurem de condicionar 

aquesta sortida correctament i també, comunicar bé els mòduls adjacents per no haver-hi 

d’instal·lar un nombre elevat de sortides d’emergència. 

 

13.9  Eficiència energètica 

Un dels reptes que ens proposem en aquest projecte és construir un centre de salut que sigui 

eficient en el terme energètic, però què vol dir exactament? 

En poques paraules i de caràcter general l’eficiència energètica va lligada a l’ús que se’n fa d’ella, és 

utilitzar-la degudament sense fer un malbaratament i sense perdre qualitat de vida. També busca 

protegir el medi ambient reduint el consum energètic i emetent una menor quantitat de gasos 

nocius com el diòxid de carboni. 

En els últims anys, es fa molta promoció sobre l’eficiència energètica, ja que gran part depèn dels 

hàbits de les persones i això provoca un canvi de mentalitat sobre el consum i al medi ambient. 

Popularment es creu que habituant als usuaris a consumir el necessari és l’única manera de ser més 

eficients, però hi ha altres aspectes que poden causar un gran impacte benèvol. 

Malgrat això, majoritàriament només es mencionen aquestes activitats més directes des del punt de 

vista del comportament humà, però hi ha altres conceptes que també provoca una major eficiència a 

qualsevol habitacle com reduir el consum d’altres dispositius, utilitzar elements que tinguin un 
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rendiment energètic més elevat i que no utilitzin un recurs major que és necessari, reduir la 

demanda energètica... Molts dels punts comentats van íntimament relacionats entre ells encara que 

uns tinguin un major impacte que altres, no significa que no siguin necessaris, ja que tota millora és 

benvinguda. 

Per exemple, un edifici o habitacle ben aïllat tèrmicament és més eficient pel fet que la calor no es 

dissipa tan fàcilment cap a l’exterior o cap a l’interior produint una disminució de consum i també 

demanda energètica. Un altre cas seria instal·lar dispositius per obtenir energia renovable siguin 

plaques tèrmiques o fotovoltaiques, una caldera de biomassa... I un últim cas correspondria a 

utilitzar dispositius que amb un menor consum produeixen la mateixa quantitat de beneficis i serveis 

que ens proporciona un dispositiu concret però que consumeix més o bé té un menor coeficient de 

rendiment energètic (electrodomèstics A++, llums LED...). 

Per què ser més eficients ens dóna molts avantatges (algunes ja comentades): 

 Es redueix la factura energètica. 

 S’utilitzen menys recursos de fonts no renovables. 

 Es redueixen les emissions de gasos tòxics. 

 Es promociona un estil de vida cada cop més sostenible pel medi ambient. 

 Es produeix un canvi de mentalitat. 

 ... 

 

Tanmateix, un dels principals inconvenients és el preu d’aquestes millores. Al ser tecnologies noves i 

molts d’aquests elements són fabricats fa anys quan encara no es treballava amb l’eficiència 

energètica, fa que els preus siguin elevats, que s’hagin de realitzar grans inversions i que s’amortitzin 

en temps llargs d’ús, provoca que molta gent no faci el pas a aquest canvi. 

Tornant al projecte, a més d’aconseguir els avantatges comentades, el que és primordial é s reduir el 

nostre impacte mediambiental començant per la reutilització dels contenidors fins a conscienciar als 

treballadors i als pacients d’utilitzar el necessari dins del nostre centre amb rètols informatius o 

cursos de sensibilització. A part, servirà per demostrar als escèptics que creuen que no és possible 

realitzar cap millora i seguir així amb la tendència actual de la construcció cap a edificis més 

sostenibles. 

Per tant, aquest aspecte anirà lligada amb altres com el sistema d’iluminació (tant natural com 

artificial), forjat sanitari, sistemes de control de diferents dispositius, consum i rendibilitat dels 

instruments... 
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13.10 Autosuficiència 

Com en l’apartat anterior d’eficiència energètica, l’autosuficiència és un altre gran repte que volem 

aconseguir pel nostre projecte. Aquest concepte és una forma d’autonomia i independència sobre 

un recurs, sense la necessitat d’ajuts exteriors on únicament es depèn per si mateix. Existeixen 

moltes tipologies d’autosuficiència, però nosaltres estudiarem les úniques que estan al nostre abast, 

l’autosuficiència energètica i la de l’aigua. La resta de tipus o no tenen afecte al nostre centre o 

estan fora del nostre àmbit. 

Pel que fa a l’energia, sí que podem arribar a ser autosuficients. El sistema d’enllumenament i els 

instruments mèdics tenen un consum relativament baix i la resta del consum provindrà dels sistemes 

de climatització i ACS. Depenent del tipus de sistemes i de dispositius que instal·larem, el consum 

variarà com també l’ús dels recursos. És per aquest motiu que en els apartats de disseny, l’estudi de 

quin sistema s’utilitzi és de vital importància i que va íntimament relacionat amb com captarem 

aquesta energia o quins dispositius de captació haurem d’instal·lar. I per aquest motiu és necessari 

un disseny conjunt, perquè una depèn de l’altra que aquesta depèn de la primera. Per tant, en els 

següents apartats estudiarem les diferents possibilitats. 

Pel que fa al consum de l’aigua, ens serà més complicat arribar a l’autosuficiència. En el cas que el 

sistema de calefacció anés per l’escalfament d’aigua no hi ha problema ja que és un sistema tancat, 

però el problema ve del consum d’ACS. Els dispositius com els lavabos, les piques i diferents 

dispositius sanitaris necessiten aquesta aigua per les seves respectives solucions i depèn molt de la 

localització del centre obtenir aigua per ser autosuficients. És per aquest motiu que serà necessari 

connectar el nostre centre al sistema municipal per abastir-lo d’aigua. Aquest consum no va 

relacionat a com escalfarem aquesta aigua com a ACS o sistemes de climatització, ja que va 

relacionat amb el consum energètic. 

 

A partir d’aquesta introducció i definició més extensa de les consideracions que ha d’abastir el 

nostre centre, realitzarem la cerca de les possibilitats que podem implementar en el nostre centre i 

determinarem quina és la millor i la que s’adapta més als objectius i filosofia establerts. 
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14. Sistemes de climatització 

En aquest apartat ens centrarem en les diferents propostes dels sistemes de climatització. Tant la 

calefacció com la refrigeració les posem en un mateix bloc pel fet que determinades mesures són 

compatibles entre elles. Per aquest motiu, primer mostrarem les opcions viables dels sistemes de 

calefacció, posteriorment les de refrigeració i acabarem per decidir el disseny final del projecte. 

A l’hora de decidir quina és la millor opció, tindrem present els següents aspectes pels dos sistemes:  

 Dificultat i despesa de la instal·lació 

 Impacte mediambiental 

 Estalvi energètic 

 Manteniment 

 Compatibilitat amb altres sistemes 

 Espai que ocupa 

 

14.1  Sistema de calefacció 

Actualment existeixen molts tipus de sistemes de calefacció on cada un d’ells té els seus punts forts i 

dèbils i els seus usos determinats. Cada tipus està dissenyat per determinades característiques i 

edificacions. Com que no hi ha cap sistema dissenyat excepcionalment per un centre de salut com 

aquest, hem d’estudiar quin és el que s’adapta millor a les nostres necessitats i especificacions. 

Òbviament molts d’ells no es tractaran en el treball a causa de la impossibilitat d’implementar-los ja 

des de l’inici, per la infraestructura del centre com dels objectius proposats. Per exemple la 

calefacció de gas, on s’utilitzen combustibles com gas natural, gasoil C o gas propà, no és idònia al 

projecte perquè els recursos necessaris no els podem obtenir de manera natural (no podríem ser 

autosuficients energèticament) i no són energies renovables. Un altre cas seria el terra radiant que a 

causa del material que conforma els contenidors junt amb altres aspectes, és impossible 

implementar-ho. Entre molts altres casos. 

Per tant ara definirem totes les opcions viables, les estudiarem i les avaluarem d’acord amb els 

aspectes definits anteriorment. 

 

Calefacció elèctrica per acumuladors  

És un dels sistemes de calefacció més habituals. Consisteix a convertir l’electricitat en calor pel pas 

del corrent elèctric a través de les resistències elèctriques instal·lades dins de cada calefactor. A 
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l’utilitzar energia elèctrica, no emet gasos contaminants ni residus, a més que aquest recurs és de 

fàcil obtenció en sistemes de captació d’energies renovables. 

La instal·lació és senzilla on només cal instal·lar els terminals (radiadors) i connectar-los al sistema 

elèctric de l’edifici, sense necessitat de grans obres. El seu manteniment no és continu i tan sols és 

necessari netejar el filtre d’aire cada cert temps i els mateixos acumuladors. 

És molt efectiva per habitatges on no és necessari l’ús de calefacció contínuament com en 

edificacions en zones càlides o segones residències. També ho és en habitatges petits i és fàcil 

connectar-hi sistemes de control. 

Tanmateix, en grans espais aquest sistema realitza una gran despesa per cobrir tota la superfície. A 

més a més, si s’utilitza durant llargs períodes i en ús continuat, la despesa energètica i econòmica es 

dispara. La inversió inicial és elevada i els terminals s’han de recarregar amb suficientment temps 

d’antelació, produint així un control sobre aquest sistema diàriament. Finalment, no hi ha un control 

uniforme sobre la descàrrega ni la dissipació de la calor en la superfície. 

 

Calefacció elèctrica per convectors  

Sistema molt similar a l’anterior on utilitza electricitat per convertir-la en calor. La diferència és que 

el sistema obté aire fred, l’escalfa i l’expulsa de manera natural o amb l’ajut de ventiladors. Això fa 

que es produeixi una sensació d’un raig calent d’aire. 

Comparteix moltes altres similituds com la instal·lació senzilla, ús d’electricitat, ideal per petites 

superfícies i per zones càlides, fàcil d’instal·lar sistemes de  control... I també gran part dels 

desavantatges com la seva ineficiència en grans superfícies, poc control en la difusió de la calor... 

Tanmateix, aquest sistema és econòmic, produeixen calor ràpidament i sense recàrrega i poden ser 

de baix consum, però és un sistema que normalment no pot abastir tota la demanda necessària i 

s’utilitza com a complement d’un sistema principal en moments d’alta demanda. 

 

Emissors termoelèctrics  

Sistema que utilitza l’electricitat per escalfar l’oli tèrmic que circula per l’interior del terminal 

produint una difusió de calor. Són els coneguts com a radiadors d’oli i les resistències que el 

conformen són d’un acer especial. 

Com els dos anteriors, no necessita obres per la instal·lació pel fet  que cada radiador és 

independent i només s’ha de connectar a la xarxa elèctrica de l’edifici. També és fàcil implementar 
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sistemes de control i dos dels grans avantatges són que un cop s’apaguen els radiadors, aquests 

encara desprenen calor gràcies a l’oli segueix calent i l’altre és que no es produeix cap pressió 

interna, per tant són més segurs.  

Per altra banda, en grans superfícies és necessari una gran despesa energètica, i si necessites molts 

d’aquests radiadors, el consum es dispara i la demanda augmenta considerablement. Per aquests 

motius, aquest sistema s’utilitza com a complement d’un altre de principal, ja sigui per utilitzar-lo en 

períodes on la demanda augmenta o bé per espais on no està instal·lat cap sistema. 

 

Calefacció amb radiadors d’aigua  

Aquest sistema consisteix en un circuit tancat on circula aigua i és escalfada a través de la crema de 

diferents combustibles, per reaccions químiques o per l’efecte de l’electricitat. Per tant, l’aigua 

calenta es distribueix per les canonades arribant als diferents terminals instal·lats dissipant calor i 

torna a fer el cicle. A part de radiadors, s’utilitzen altres mètodes i terminals com el terra radiant, 

ventiloconvectors i aerotermos, però a causa de l’espai reduït que disposem i de les característiques 

i propietats dels contenidors, són sistemes que no són òptims pel nostre projecte. 

Els principals beneficis d’aquest sistema és que a l’utilitzar aigua és que no és necessari un elevat 

cabal ni grandària de les canonades degut a la calor específica d’aquest recurs. A més, un dels 

conceptes més importants és que podem escalfar l’aigua amb energies renovables, ja sigui a través 

de la crema de biomassa, plaques tèrmiques, geotèrmia... També és fàcilment controlable 

mitjançant dispositius de control i existeixen diferents tipologies de distribució fent que es pugui 

utilitzar el més òptim pel nostre cas.  

Pel que fa a la instal·lació, és força més complexa però al tractar-se en una obra nova, tampoc 

genera un impacte negatiu. Tots els dispositius de transmissió anirien sota els contenidors, en l ’espai 

que queda lliure pel forjat sanitari, que serà aprofitat per la distribució d’ACS del centre. Una altra 

dels desavantatges és el manteniment. Els radiadors s’han de purgar periòdicament per tal de treure 

l’aire que s’acumula en el seu interior i evitant així una disminució del rendiment del dispositiu. 

També, les tasques de manteniment de les canonades serien més complexes en estar sota els 

contenidors i per aquest motiu haurem d’habilitar diferents accessos. 

 

Calefacció amb aire 

Aquest sistema es basa a fer circular l’aire a través de conductes a la temperatura i a les estances 

desitjades. No es necessiten dispositius per dissipar aquesta calor, sinó instal·lar diferents sortides 
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als conductes de transport. Com a la calefacció amb aigua, per escalfar l’aire es pot fer a través de la 

crema de combustibles, per reaccions químiques o amb l’ajut de l’electricitat que es poden obtenir a 

través de dispositius de captació d’energies renovables. 

Aquest sistema pot ser utilitzat tant per la calefacció i com per la refrigeració i tot i que l’aire no té 

una calor específica tan elevada com altres elements, és un recurs inesgotable que el podem obtenir 

a partir de qualsevol entrada instaurada al circuit. També, no és necessari que sigui un circuit 

completament hermètic com el de l’aigua o altres substàncies. 

La instal·lació seria complexa i consistiria a muntar els diferents conductes a la part superior de 

l’interior dels contenidors. Per tant, haurem de dissenyar tot el sistema per tal de realitzar les 

tasques de condicionament dels contenidors i que no coincideixi amb el sistema elèctric que també 

anirà per la part superior de l’interior dels mòduls.  

És un sistema car però eficaç, ja que amb la instal·lació d’una bomba de calor, aconseguim en poc 

temps la temperatura desitjada. Tanmateix, en el cas que instal·léssim aquest dispositiu per escalfar 

o refredar l’aire, té una elevada potència elèctrica i per millorar la seva eficiència hauríem 

d’instaurar un sistema de retorn de l’aire que és situaria per sota dels contenidors si ens fes falta. 

 

14.2  Sistemes de refrigeració 

Pel que fa als sistemes de refrigeració, ens trobem amb la mateixa situació que en els sistemes de 

calefacció, hi ha molts tipus els quals estan dissenyats per determinades funcions i espais, i per 

aquest motiu hem de cercar el més adient pel nostre projecte. Veurem que molts d’entrada poden 

arribar a ser viables a nivell d’instal·lació i per complir tots els objectius establerts dins la nostra 

distribució dels mòduls. També esmentar que no existeix tanta tipologia com els sistemes de 

calefacció o bé alguns són més senzills. 

A continuació veurem les alternatives més òptimes de les quals seleccionarem la més adequada 

tenint present les opcions de l’altre sistema de climatització. 

 

Refrigeració per aire 

És el sistema complementari al de la calefacció per aire. Utilitza tots els mateixos components i té els 

mateixos punts fort i punts dèbils. Tanmateix i com s’ha explicat anteriorment, si utilitzem aquesta 

instal·lació pels dos sistemes, ens assegurem no ocupar tants espais com si instal·léssim dos sistemes 



ESTUDI I IMPLEMENTACIÓ D’UNA UNITAT D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA O PRIMERS AUXILIS A PARTIR DE LA 

REUTILITZACIÓ DE CONTENIDORS MARÍTIMS 

 

  35 

de climatització diferents i el mateix passaria amb el disseny i els materials necessaris. D’altra banda 

és molt possible la necessitat d’instal·lar un circuit de retorn d’aquest aire. 

Comentar que hi ha molts altres tipus de sistemes que es basen en la refrigeració per aire, però per 

aspectes de disseny i per la distribució de mòduls no són viables com per exemple els sistemes 

aigua-aire.  

 

Aire condicionat fix i portàtil 

Aquest sistema és el més popular i conegut per la majoria de la població. Consisteix en instal·lar un 

dispositiu a cada estança on sigui necessari aquest servei i connectar-lo a la xarxa elèctrica i a un 

compressor. A més a més, és compatible pels dos sistema de climatització, ja que pot dissipar aire 

calent o aire fred degut a la bomba de calor instal·lada en ell. Aquest sistema el podem instal·lar de 

manera fixa a la part interior i superior dels contenidors, o bé, podem tenir-ne de mòbils. Aquests 

últims s’utilitzen com a complement d’un sistema principal per abastir zones amb més demanda.  

La instal·lació elèctrica és senzilla degut que només farà falta realitzar la connexió dels dispositius a 

la xarxa, però s’haurà de realitzar una connexió amb el compressor. En termes de reducció de costos 

i d’espai, el que realitzaríem seria instal·lar un o dos compressors per a tots  els terminals i no 

instal·lar un per cada un d’ells. Pel que fa al manteniment, tan sols és necessari canviar el filtre dels 

terminals periòdicament. 

Avui en dia, aquest sistema no és tan sorollós com anys anteriors i cada cop més la seva potència és 

més baixa sense perdre prestacions. És fàcil implementar controls com termòstats i la temperatura 

es pot regular fàcilment a través d’un comandament a distància. No depèn de la  humitat exterior i 

no requereix corrents d’aire. 

Per contra, no és gaire eficaç per a superfícies grans ni per zones molt càlides, ja que augmenta 

considerablement el consum i pel tema compressor, s’ha de fer un estudi més detallat per saber on 

instal·lar-los, quants serien necessaris per abastir tot el centre i l’espai que ocuparien. 

 

Ventiladors  

És un sistema que consisteix a moure l’aire d’una habitació. És útil per èpoques molt caloroses on es 

vol circular l’aire calent condensat per anar renovant-lo i eliminar així a sensació de calor. El 

dispositiu que s’utilitza és el ventilador i existeixen molts tipus com els de peu, de terra...  

Tan sols és necessari el terminal i que estigui connectat a la xarxa elèctrica, per tant la instal·lació del 

sistema és senzilla i econòmica. En l’utilitzar energia elèctrica, podem arribar a ser autosuficient amb 
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la instal·lació de receptors d’energies renovables. Malgrat això, és un sistema molt poc eficaç per a 

grans superfícies i s’utilitza més com a complement en èpoques d’excessiva calor o en casos d’un 

excés de demanda. 

 

Refredadors d’aire 

És un sistema que utilitza el principi d’evaporació de l’aigua per produir aire fresc. L’aire provinent 

de l’exterior es fa passar per un refredador evaporatiu i s’aconsegueix que es refredi humidificant-lo 

i així poder dissipar-lo per refredar l’estança desitjada. Això és degut al fet que a través de 

l’evaporació de l’aigua de dins del dispositiu, es “treu” la calo de l’exterior fent que es redueixi la 

temperatura d’aquest. És una alternativa més eficient que anteriors, ja que gasta quatre cops menys 

energia elèctrica i utilitza aigua. La seva instal·lació és senzilla i econòmica i tan sols ha d’estar 

connectada al sistema elèctric de l’edifici. Pot ser fix o portàtil. 

Tanmateix, aquest sistema que existeixi un corrent d’aire permanent perquè funcioni. I pel que fa al 

manteniment, és necessari omplir el dipòsit periòdicament i depenent de la zona climàtica en què 

ens situem, també serà necessari posar gel. També aquest sistema produeix que la humitat de 

l’estança augmenti i per això és ideal per a zones seques. 

 

14.3  Sistema de climatització seleccionat 

A partir de totes aquetes avaluacions, quantifiquem en una taula les principals característiques, 

avantatges i desavantatges de cada opció: 

Taula 6: Comparació dels sistemes de climatització.  

  

Instal·lació Manteniment 
Ús energies 

renovables 

Compati-
bilitat amb 

altres 
sistemes 

Ocupació 

d’espais 

Ideal 
sistema 

comple-
mentari 

Necessita 

de més d’un 
recurs 

Sistemes de 

calefacció 

Acumuladors Senzilla Netejar f iltres Si No Si No No 

Convectors Senzilla Netejar f iltres Si No Si Si No 

Emissors 
termoelèctrics 

Senzilla Inexistent Si No Si Si Si 

Radiadors 

aigua 
Complexa Purgar i fugues Si No Si No Si 

Calefacció per 

aire 
Complexa 

Revisió 

periòdica 
Si Si No No No 

Sistemes de 
climatització 

Refrigeració 
per aire 

Complexa 
Revisió 
periòdica 

Si Si No No No 

Aire 
condicionat 

Senzilla/ 
Complexa 

Netejar f iltres Si Si No Si No 

Ventiladors Senzilla Inexistent Si No No Si No 

Refredadors Senzilla 
Recàrrega 
Constant 

Si No No Si Si 
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Com podem observar totes les opcions tenen punts forts i punts dèbils. A  l’hora de decidir, hem 

tingut present totes aquestes característiques i també de quins recursos energètics podem obtenir 

naturalment. Un cop posat tot en comú, l’opció més òptima pel nostre centre de salut és el sistema 

de climatització per aire per tot el centre. A més a més, i per una excepció que detallarem més 

endavant, també s’utilitzaran acumuladors en un mòdul en concret. 

L’aspecte que ha fet decantar la balança ha sigut a què amb una mateixa instal·lació, obtenim el 

sistema de calefacció i el de refrigeració. Per tant, tot i que el disseny posterior pot ser més extens, 

ens estalvien que existeixin dos i diferents. L’altra 

característica és que no ocupa cap espai respecte a 

la mobilitat de les persones ja  que els tubs estaran 

a la part superior dels contenidors i que l’energia 

elèctrica que necessitem l’obtindrem de l’energia 

captada per les plaques fotovoltaiques i sense la 

necessitat de cap altre recurs fungible. 

Com hem comentat abans, el sistema necessitarà 

diferents components, principalment necessitarem 

la bomba de calor, tubs de distribució, les reixes de 

sortida de l’aire i les connexions elèctriques 

necessàries. 

Finalment, a causa de les dimensions del centre, no serà necessari instal·lar un sistema de retorn de 

l’aire. Sí que consumirà més energia, però el sistema de recaptació ja estarà dissenyat per aquesta 

situació. 

Pel que fa als acumuladors, estaran instal·lats al mòdul d’urgències i només s’activaran a les nits 

fredes. Amb aquest sistema el que aconseguim és no tenir el sistema d’aire tot el dia, sobretot quan 

el centre està tancat i només queda obert el mòdul d’urgències que no tenca mai. Per evitar un 

sobre consum, instal·larem dos acumuladors elèctrics al mòdul per mantenir la temperatura idònia. 

Aquests dos sistemes seran programats per un controlador general que tindrà un temporitzador i un 

termòstat, i aconseguint que no hi hagi un malbaratament d’energia ni consum sense perdre 

comoditat.  

 

 

 

Figura 4: Funcionament bomba de calor.  
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Característiques  

Per calcular quina potència ha de tenir la nostra bomba de calor, seguirem una expressió la qual 

relaciona diferents aspectes, que són:  

  Superfície a climatitzar 

  Orientació 

  Aïllament 

  Zona climàtica 

Per l’orientació i la zona climàtica, com que no hem definit amb exactitud el nostre centre no podem 

determinar un valor concret, per tant en aquest cas utilitzarem els valors corresponent a les 

situacions més desfavorables. 

Per tant, sabem que la superfície és 268,8m2 (20 contenidors per 13,43m2 cadascun) i segons la font 

hem tret la informació, l’aïllament el considerem simple (valor d’1). Pels altres dos tenim que les 

condicions més desfavorables són la zona climàtica E (valor d’1,19) i una orientació cap al nord (valor 

de 1,12). 

L’expressió per calcular els kWh necessaris multiplica aquests valors ja quantificats junt amb un 

coeficient de valor 85: 

                                                                 

Seguint aquesta fórmula veiem que necessitem una bomba de calor de 30,5kW de potència 

calorífica. 

Realitzarem el mateix pels acumuladors. Els valors seran exactament els mateixos excepte la 

superfície que només és de dos contenidors, uns 26,9m2. En aquest cas la potència total necessària 

és de 3.050W, per tant, si en connectem dos seran de 1.525W cadascun d’ells.  

 

 

15. Sistema d’ACS 

En aquest apartat, ens centrarem sobretot què utilitzarem per escalfar l’aigua i en com ho durem a 

terme. Per la part de distribució, no farem una anàlisi molt específica, sinó que ens fixarem més per 

on passarà aquesta aigua. Aquest sistema té pocs terminals de sortida que  són les piques, els equips 

d’odontologia i els diferents dispositius dels lavabos i estarà connectat a la xarxa municipal d’aigua. 
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15.1 Propostes sistemes d’escalfament de l’aigua 

Dins d’aquest punt tenim un gran ventall d’opcions que ens poden ser útils pel nostre centre. Per 

aquest motiu farem un estudi avaluant cada opció. Comentar que existeixen forces tipologies per 

escalfar l’aigua sanitària, però no tots són viables i per això no els nomenarem tots. 

 

Escalfador d’aigua 

Aquest sistema consisteix a fer passar aigua freda per sobre una flama mitjançant un serpentí. Amb 

aquests elements, aconseguim escalfar l’aigua a la temperatura desitjada. En el cas que utilitzéssim 

radiadors d’aigua pel sistema de calefacció, faríem servir una caldera, però com que no és el cas 

només ens fixarem amb l’escalfador. 

El principal avantatge és que és un sistema que va sota demanda, també anomenat sistema no 

acumulatiu. Per tant, sempre disposarem d’aigua calenta quan faci falta i per aquest motiu és més 

eficient. Tanmateix, això provocarà que l’aigua tardi més a sortir fins a estar a la temperatura 

desitjada.  

Pot utilitzar diferents recursos com gas natural, gasoil, biomassa o electricitat. Si instal·léssim aquest 

sistema, ens decantaríem per l’últim pel fet que és l’únic que pot esdevenir energia renovable i no 

seria necessari una gran instal·lació com si ho necessita la biomassa. 

 

Termo elèctric  

Aquest sistema consisteix a passar l’aigua freda a través d’una resistència calenta que escalfarà 

aquesta aigua. A diferència de l’anterior, aquest si que és un sistema d’acumulació i permet que 

l’aigua surti ràpidament a la temperatura desitjada. 

Tanmateix, s’ha de fer un estudi elaborat de l’aigua calenta necessària ja que el termo no sempre 

estarà en funcionament i en el moment que s’acabi aquesta aigua calenta, haurem d’esperar que 

s’escalfi. 

És ideal si no es té cap sistema de calefacció central i és més segur que altres sistemes. A nivell 

d’instal·lació, és senzilla i econòmica, tot i que és el sistema d’ACS més car a nivell de con sum 

elèctric i utilitza energies renovables. 
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Bomba de calor 

Aquest sistema busca ajuntar els punts forts dels sistemes comentats anteriorment. S’utilitza una 

bomba de calor que permet arribar a una eficiència del 360% i sense esperar que l’aigua surti perquè 

s’està escalfant. 

És ideal si es vol fer compatible amb el sistema de calefacció, ja que amb una bomba abasteix els dos 

sistemes,i també ho és per infraestructures amb molt consum d’ACS i que sigui molt variable.  

Tot i que es considera el més eficient dels tres, actualment el preu d’instal·lació és molt elevat 

respecte altres sistemes i en climes extrems (molt càlids o molt freds) no és una alternativa viable 

avui en dia. 

 

Ús d’energia solar tèrmica  

És un sistema en què es pretén escalfar l’aigua gràcies a la radiació solar a través d’una instal·lació 

solar tèrmica. Aquesta radiació s’obté mitjançant uns col·lectors solars que transfereixen aquesta 

energia obtinguda a un fluid provocant un augment de la temperatura d’aquest. Després, es fa 

travessar aquest fluid per un intercanviador tèrmic on es transfereix l’energia acumulada en aquest 

fluid a l’aigua que volem escalfar i així s’obté ACS que pot ser transportada als punts en què és 

necessari el seu ús al moment o es pot emmagatzemar en un dipòsit mol t ben aïllat tèrmicament. 

També pot utilitzar-se per a sistemes de calefacció. 

Aquest és el sistema més eficient i sostenible dels anomenats i el que no utilitza cap recurs energètic 

llevat del sol. Tanmateix, són instal·lacions força cares i necessiten un bon estudi per l’òptima 

instal·lació del sistema de captació d’aquesta energia solar tèrmica. 

 

15.2  Decisió del sistema d’escalfament 

Una vegada analitzat aquests sistemes i sabent com seran els sistemes de climatització i quines 

opcions d’energies renovables podem obtenir, la millor opció és la bomba de calor. Aquest sistema 

ens permet  utilitzar el mateix dispositiu pel sistema d’ACS i pel sistema de climatització, on haurem 

de diferenciar dos instal·lacions diferents, un d’aire i un d’aigua. 

L’elecció d’aquesta opció és pel fet que aprofitem la bomba de calor utilitzada pel sistema de 

calefacció, com hem dit abans, i perquè degut les dimensions i terminals necessaris, la demanda 

d’aquesta aigua calenta no serà molt elevada. Degut aquest fet, considerem que i nstal·lar una 

instal·lació per un recurs que no s’utilitza en molta quantitat ocuparia molt espai i dificultaria el  

disseny general. A més a més, en funcionar amb energia elèctrica, podem ser autosuficients si 
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captem l’energia a través de les plaques fotovoltaiques que instaurarem. També, com que no sabem 

amb exactitud el volum d’aigua i que pot variar depenent del dia i època, amb aquesta instal·lació no 

necessitem cap dipòsit i l’aigua s’escalfarà a l’instant que sigui demandada. 

Per tant, la bomba de calor que instal·larem complint els requisits dels sistemes de climatització, ja 

servirà per complir les exigències d’ACS encara que pugui consumir més del necessari. 

 

15.3  Sistema de distribució 

Per aquest tema no farem un disseny molt concret, ja que estem en una fase de disseny inicial i 

general. Malgrat això, sí que podem definir que tota aquesta instal·lació anirà per sota dels 

contenidors, per l’espai lliure format pel forjat sanitari i estarà formada per les canonades que 

aniran des de l’entrada d’aigua de la xarxa municipal fins a les aixetes i piques instal·lades. En aquest 

aspecte, serà necessari en apartat de dissenys posteriors, definir totes les tipologies de dispositius i 

la quantitat d’aquests. 

Pel que fa als terminals, els llistarem ala següent taula: 

Taula 7: Quantificació de terminals ACS.  

Dispositiu Nombre 

Aixetes 6 

Lavabos 2 

Butaca d’odontologia  1 

 

Per reduir el consum d’aigua, en els diferents terminals instal·larem dispositius que aconsegueixen 

reduir aquesta despesa, com per exemple els airejadors que es col·loquen a les aixetes. 

 

 

16. Sistema d’enllumenament 

Seguint amb el disseny del centre, ara treballarem el sistema d’enllumenament que abastirà de llum 

a les estances necessàries. 

Primer es definirà quin tipus de bombeta s’utilitzarà i les característiques i propietats que ha de tenir 

per poder complir tots els requisits i recomanacions sobre les estances, nivells d’eficiència... Un cop 

definides, calcularem el nombre total de bombetes necessàries i després com quedaran distribuïdes. 
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16.1  Definició i quantificació dels dispositius lumínics 

Primerament, definirem quin tipus de dispositiu farem servir per abastir el centre de llum. Després 

establirem de manera més precisa les necessitats del nostre centre a nivell lumínic. Diferenciarem 

primerament l’enllumenament general de l’edifici (on totes les bombetes seran les mateixes) i 

després quantificarem les necessitats específiques. 

Sobre quin tipus de bombeta utilitzarem no hem fet cap estudi perquè avui en dia la més eficient 

que es troba en el mercat són els LED. Són dispositius que consumeixen molta menys energia que 

altres tipus com les halògenes (actualment prohibides), les incandescents, els fluorescents, etcètera i 

amb les mateixes prestacions. Aquest tipus que utilitzarem també destaca per no generar calor, per 

la seva llarga vida útil, pel poc o nul manteniment a realitzar, la seva rapidesa d’encesa sense 

parpelleig i sobretot pel seu baixíssim impacte mediambiental (poc consum, eficient i no estan 

formats per elements nocius). 

Per tant, per estipular quines característiques han de tenir aquestes bombetes, seguirem diferents 

punts els quals creiem que són primordials: el tipus de bombeta LED i el suport que utilitzarem, 

aspectes sobre el flux lumínic, valors i índexs d’eficiència i finalment quina potència elèctrica tindrà. 

Altres aspectes que no nomenarem com el color/temperatura, l’etiqueta energètica i angle 

d’obertura formaran part del plec de condicions. No vol dir que siguin més o menys importants que 

les nomenades sinó que no afecten directament al disseny de la instal·lació ni en el posterior càlcul 

de despesa energètica. 

 

Tipus de LED i de suport  

En tractar-se de contenidors d’acer i que no hi haurà falsos sostres en tot el centre, és complicat 

instal·lar bombetes. Sense orificis per col·locar-les a elles ni els ulls de bou corresponents, l’estètica 

no seria agradable i semblaria un centre deixat. 

Per aquest motiu, la millor opció és instal·lar tubs LED. Aquests dispositius són semblants als 

fluorescents convencionals però sense estar compostos de gasos nocius al seu interior ni amb una 

potència tan alta com aquests. El que si són semblants són en la forma, les connexions que 

necessiten i els suports que els subjecten. Perquè instal·lant aquests tipus de suports al sostre, no és 

necessari cap tipus d’orifici i evitem que quedin els tubs penjats dels cables elèctrics. A més a més, 

estaran al mateix nivell que la xarxa elèctrica i així la seva instal·lació no serà molt complexa. 
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Pel que fa al suport, existeixen en el mercat portalàmpades per a tota mena de mides  i fàcils 

d’instal·lar. Depenent del contenidor aquests portalàmpades seran d’un tub, excepte en els 

contenidors que estiguin dividits els quals seran de dos tubs. 

 

Flux lumínic 

Per aquesta part del disseny tindrem present les recomanacions establertes per la “Guía Técnica de 

Eficiencia Energética en Iluminación: Hospitales y Centros de Atención Primaria” de l’IDAE (Instituto 

para la Diversificación y ahorro de la Energía) del 2001.  

Sobre aquesta guia treballarem els diferents aspectes lumínics que fan referència a les necessitats de 

luminància per als diferents mòduls. 

 

Quantitat de lux recomanats i lúmens necessaris per a cada estança 

En apartats anteriors ja vam determinar el nombre de lux que ha d’haver-hi en cada estança. 

Sobretot ens fixarem en la il·luminació general, ja que les llums específiques tindran bombetes o 

dispositius lumínics determinats per cada lloc. 

Junt amb aquest aspecte, hem de contemplar la superfície de cada mòdul per poder definir la 

quantitat mínima de lúmens, i tenint present que cada contenidor té 13,43m2, realitzem el càlcul: 

Taula 8: Característiques de la il·luminació.  

Tipus d’estància  Mòdul 
Luminància 
mitja (lux) 

Superfície (m
2
) 

Lúmens totals 
mínims (lm) 

Sales de tractament i 
reconeixement en general 

MF 

>500 

13,43 

6.715 

Ped 6.715 

Inf 6.715 

Urg 26,86 13.430 

MF-Ped 
13,43 

6.715 

Inf-Od 6.715 

Odontologia  Od >500 13,43 6.715 

Passadissos i escales Pas >300 53,72 16.116 

Oficines 
Adm 

>500 13,43 
6.715 

TS 6.715 

Zones vianants (exterior) 
Zona 
exterior 

>5 - - 
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La resta de mòduls que no els hem nomenat és perquè en la guia no hi ha una especificació concreta 

sobre la luminància que ha d’haver-hi. Tanmateix, establim que són necessaris 500 lux com als 

mòduls de sales de tractament. Per tant, també necessitaran un mínim de 6.715lm. 

 

Eficiència 

Com en tots els apartats del projecte, l’eficiència és clau en el nostre projecte. Per aquest motiu, la 

il·luminació no es queda enrere i ha de seguir uns criteris. Aquests requisits són extrets del 

document ja esmentat amb anterioritat: “Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación: 

Hospitales y Centros de Atención Primaria”.  I aquests són els criteris seguits: 

 

Índex d’eficiència mínim que han de tenir les làmpades  

El valor mínim que han de tenir les làmpades és de 60lm/W i avui en dia existeixen en el mercat tubs 

LED amb valors molt majors que aquest. Això és pel fet que des de l’elaboració de la guia en el 2.001, 

s’han fet importants millores en aquest camp. Tanmateix, en  el moment de comprar ells dispositius, 

ens decantarem pels que tinguin un valor més elevat sempre que es compleixin la resta de requisits. 

 

Índex d’eficiència energètica (IEE) estipulat per l’enllumenat dels centres sanitaris 

Aquest índex es defineix com el quocient entre la potència elèctrica total projectada i la superfície 

considerada i, un cop realitzada aquesta operació, es referirà a una luminància de 100 lux. La unitat 

de mesura és W/m2 – 100 lux. Seguidament veiem els valors estipulats per  l’IEE. 

Taula 9: Nivells d'IEE.  

IEE òptim 2,5 

IEE mig 4,0 

IEE màxim 5,5 

 

     
                  

               
 

   

                
 

El nostre objectiu és tenir un valor inferior al 2,5 per ser òptims. Tanmateix i relacionat amb l’altre 

índex, no és un valor adaptat a les millores actuals i per aquest motiu intentarem reduir-lo sempre 

que es pugui, sigui utilitzant dispositius amb menor potència o utilitzant-ne menys.  
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Potència elèctrica 

A l’hora de determinar la potència, hem de tenir en mà que va directament relacionada amb el 

nombre de lúmens (amb més potència tenim més lúmens) i aquest aspecte va relacionat amb la 

quantitat de llums que seran necessàries junt amb l’IEE. Per tant, es definirà la potència elèctrica en 

el següent apartat on posem tots els punts en comú. 

 

Plec de condicions de l’enllumenament general 

Nomenats tots els requisits, hem de definir les característiques que han e tenir els dispositius 

lumínics. Dins de tots aquests aspectes, els més importants per redu ir costos d’instal·lació són el 

nombre total de lúmens necessaris i el nombre de dispositius que s’han d’instal·lar en cada mòdul. 

Mirant els diferents models disponibles al mercat i els seus requisits, observem que la quantitat de 

lúmens que ofereixen oscil·la entre els 1.600 i 2.500. Òbviament, hi ha models que tenen un nombre 

major o menor d’aquesta forquilla, però són dispositius que per tema econòmic i/o dimensional no 

són viables. Per tant, fent un càlcul ràpid veiem que per cada contenidor (exceptuant passadissos) 

seran necessaris 3 o 4 dispositius. 

Dins d’aquesta situació, el que farem és instal·lar 3 dispositius en els contenidors que no estiguin 

dividits, 4 dispositius pels que si que estan dividits i 2 dispositius per als del passadís i per les zones 

d’entrada. L’elecció de triar 3 és perquè així reduïm el nombre de tubs i suports a instal·lar i perquè 

la diferència de preus entre els quals tenen més lúmens als quals tenen menys no és molt elevada. 

Per tant, la configuració queda de la següent manera: 

Taula 10: Necessitats lumíniques per mòduls.  

Mòdul Lúmens totals mínims (lm) Nombre de llums mínim Lúmens per bombeta 

MF 6.715 3 2.238,33 

Ped 6.715 3 2.238,33 

Inf 6.715 3 2.238,33 

Urg 13.430 6 2.238,33 

MF-Ped 6.715 5 1.678,75 

Inf-Od 6.715 4 1.678,75 

Od 6.715 3 2.238,33 

Pas 16.116 8 2.014,50 

Adm 6.715 3 2.238,33 

TS 6.715 3 2.238,33 

SE 6.715 3 2.238,33 
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SR 6.715 3 2.238,33 

Mag 6.715 3 2.238,33 

WC 6.715 3 2.238,33 

EI 6.715 3 2.238,33 

Ves-Net 6.715 4 1.678,75 

Exterior - 4 - 

 

Amb aquesta disposició, el valor mínim de lúmens que hauria de tenir cada dispositiu per ajustar-se 

als límits de luminància seria de 2.300. Cal dir, que en certs espais no seria necessari un valor tan alt, 

però per temes d’organització i compra, utilitzar un tipus per tot arreu agilitza tots els moviments. A 

més, un excés d’aquesta propietat no perjudica en cap aspecte. 

Centrant-nos en els tubs de mínim 2.300 lúmens, segueix havent-hi molt ventall conforme a les 

potències. En el nostre cas fixarem aquesta potència en 20W com a valor màxim, tot i que es  poden 

instal·lar dispositius amb menor potència. 

Finalment, establint totes aquestes consideracions, resulta que obtenim valor entre el 0,89 i 1,19 

sobre l’IEE. Per tant, complim amb el requisit d’eficiència establert a òptim. 

Junt amb el color de la llum, dimensions i l’angle d’obertura, així queda la taula de característiques 

on també s’adjuntaran les dades sobre el model seleccionat: 

Taula 11: Característ iques tub LED.  

Tipus de bombeta LED Tub LED 

Potència elèctrica =<20W 

Luminescència >=2.300lm 

Eficiència lumínica >60lm/w 

Nombre total 63 

 

Dispositius específics 

Dins d’aquest punt trobem els diferents tipus d’il·luminació que s’utilitzen fora del sistema 

d’il·luminació general. Sobretot ho conformen els dispositius que utilitzen aquesta llum per a 

tasques específiques i per a diagnòstic. 

Aquests dispositius seran LEDs com en el cas anterior, però ara si que serà una bombeta. Al tractar-

se d’una sola bombeta i que actuarà en poca superfície de treball, la demanda de lúmens no serà 

elevada. 
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Per satisfer aquesta demanda, el que farem és instal·lar una llum amb braç articulat a una paret 

lateral, per tal que quan sigui necessària el seu ús, el professional la pugui fer servir. S’instal·larà en 

els mòduls de metge de família, pediatria i infermeria i es situarà a la zona prevista pel diagnòstic. En 

el mòdul d’odontologia no serà necessària pel fet que la butaca de dentista ja té incorpora’t un 

sistema lumínic propi on tal sols serà connectar-lo a la xarxa elèctrica.  

Seguint aquests requisits i mirant les possibilitats del mercat, les característiques seran les següents: 

Taula 12: Característ iques llum braç articulat.  

Tipus de bombeta LED Bombeta LED 

Potència elèctrica =<10W 

Luminescència >=1.000lm 

Eficiència lumínica >60lm/w 

Nombre total 3 

 

Suports 

Un cop comptabilitzats el nombre total de bombetes, hem de quantificar els tipus i quants seran 

necessaris: 

Taula 13: Quantificació de suports.  

Portalàmpades 1 tub 51 

Portalàmpades 2 tubs 6 

Làmpada amb braç extensible 3 

 

 

17. Aïllament tèrmic 

Els contenidors estan construïts per acer patinable, el qual és un element que no destaca per ser un 

bon aïllant tèrmic. Per aquest motiu, implantarem una superfície d’aïllament per reduir les pèrdues 

calorífiques. També així reduirem la demanda energètica de l’edifici tant dels sistemes de calefacció 

com de refrigeració i optimitzarem l’ús d’aquesta energia empleada. 

A l’hora de seleccionar el material aïllant, seguirem el Codi Tècnic de Construcció on estableix que 

aquests elements han de tenir les següents característiques: 

 Conductivitat tèrmica (λ)  Propietat física que mesura l’habilitat de conduir la calor (com 

més baix sigui el valor, més aïllant). Ha de ser menor de 0,06W/m·K. 
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 Resistència tèrmica (R)  Propietat física que mesura l’habilitat de resistir al flux de calor 

(com més elevat, més resistent). Ha de ser superior de 0,25m2·K/W. 

 Transmitància tèrmica (U)  Propietat física que mesura la quantitat d’energia que passa a 

través d’un element per unitat de temps. Les seves unitats són W/m2·K. 

Pel que fa a l’acer patinable, té una conductivitat tèrmica de 42W/m·K i hi ha tres grossors diferents 

de parets: les del sostre tenen un gruix de 10,3cm, les de l’amplada té 17,4cm de gruix i les de la 

llargada 4,3cm. Per calcular la transmitància tèrmica de les tres diferents superfícies seguirem la 

següent expressió: 

   
 

    
  

   
 

   
 

     
 

Per tant, el valor U de cada paret i la seva superfície en contacte amb l’exterior són les següents: 

Taula 14: Valors de transmitància tèrmica i superfícies d 'aplicació.  

 Gruix (m) Superfície total (m
2
) Transmitància tèrmica (W/m

2
·K) 

Sostre  10,3 295,4 241,4 

Parets llargada 4,3 187,8 976,7 

Parets amplada 17,4 107,4 407,8 

 

Amb aquestes dades i junt estimant una situació desfavorable on a l’exterior estigui a -5ºC i a 

l’interior a 21ºC (condicions d’hivern amb una diferència de temperatura de 26ºC), podem fer una 

estimació de les pèrdues energètiques que tindríem seguint l’expressió següent: 

                               
 

    
     (K) 

Taula 15: Pèrdues totals i per superfícies. 

 Pèrdues (kW) 

Sostre  1.853,8 

Parets llargada 2.727,1 

Parets amplada 1.990,8 

Total 6.571,7 

 

Veien els resultats, és de vital importància implementar una capa d’aïllament, per minimitzar al 

màxim aquestes pèrdues. 

Per buscar el material més idoni, nomenarem els més utilitzats per a la construcció junt amb algunes 

de les seves propietats: 
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Taula 16: Materia ls aï llants.  

Material Origen λ (W/m·K) Preu (€/m
2
) Forma 

Mesures de 

seguretat 
Biodegradable 

Llana de roca Mineral 0,03-0,05 <5 
Panell, rotlle i 

a granel 

Ulls, sistema 

respiratori i pell 
No 

Llana de vidre Mineral 0,03-0,05 <5 
Panell, rotlle i 

a granel 

Ulls, sistema 

respiratori i pell 
No 

Poliestirè 

expandit (EPS) 
Sintètic 0,029-0,053 <5 

Panell i a 

granel 
No No 

Poliestirè 

extruït (XPS) 
Sintètic 0,025-0,04 <15 Panell  Guants No 

Poliuretà Sintètic 0,019-0,040 <10 

Panell, 

projectat i 
espuma 

Ulls, sistema 
respiratori i pell 

No 

Perlita 

expandida 
Mineral 0,040-0,060 <5 

Panell, rotlle, 
espuma i a 
granel 

Protecció 

envers a la pols 
No 

Vidre cel·lular Mineral 0,035-0,055 <60 
Panell i 
espuma 

No Si 

Llana d’ovella Animal 0,035-0,050 <25 
Rotlles i a 
granel 

No Si 

Cotó Vegetal 0,029-0,040 <10 Rotlle No Si 

Cànem Vegetal 0,037-0,045 <25 
Panell, rotlle i 
a granel 

No Si 

Cel·lulosa  Vegetal 0,034-0,069 <25 
Panell, rotlle i 
a granel 

Protecció 
envers pols 

Si 

Suro Vegetal 0,034-0,100 <25 
Panell, rotlle i 
a granel 

No Si 

Fibres de coco Vegetal 0,043-0,047 <40 Panell i rotlle No Si 

Lli Vegetal 0,037-0,047 <25 
Panell, rotlle i 

projectat 
No Si 

Fibres de fusta  Vegetal 0,038-0,107 <40 

Panell, 

projectat i a 
granel 

No Si 

 

Veien les qualitats de cada un d’ells, el nostre centre el material que farem servir serà  el poliuretà, ja 

que és el que té una menor conductivitat tèrmica dels nomenats a la llista (valor estimat de 

0,3W/m·K). A més a més, té un preu assequible i la seva instal·lació no és complexa. Se li pot donar 

les formes que volem sigui amb projecció o bé tallant les planxes a la mida desitjada. Té una vida útil 

d’uns 50 anys i té una gran adherència en superfícies metàl·liques. 

En el nostre cas, recobrirem l’edifici amb planxes d’aquest material. Al no tenir superfícies 

complexes, la seva aplicació serà fàcil i només haurem d’aplicar-hi una capa de morter amb una 

malla de reforç per protegir el material. 

En la mateixa situació que en l’anterior, calculem ara les pèrdues energètiques. Per fer-ho en tenir 

dos materials hem de sumar les dues resistències tèrmiques (la de l’acer patinable i la de les planxes 

de 4cm de poliuretà). Llavors calculem els valors de transmitància i veurem que els valors referents a 
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l’acer són irrellevants amb els valors del poliuretà. Els valors de transmitància i les corresponents 

pèrdues són les següents: 

Taula 17: Valors de transmitància tèrmica i pèrdues amb les planxes d'aï llament.  

 Transmitància tèrmica (W/m
2
·K) Pèrdues (kW) 

Sostre  0,75 5,7 

Parets llargada 0,75 2,1 

Parets amplada 0,75 3,7 

Total - 11,5 

 

Com veiem es redueix més d’un 99% amb aquesta implementació. Aclarir que en aquest càlcul no 

hem tingut present la capa de morter que existirà ni les finestres que s’instal·laran, per tan aquests 

valors no són tant exactes però si serveixen per corroborar la necessitat d’afegir una capa 

d’aïllament. 

 

 

18. Forjat sanitari 

Com s’ha comentat anteriorment, la implementació d’un forjat sanitari al nostre centre és per 

aconseguir un aïllament natural respecte el terra. A més a més, ens ofereix l’avantatge de pode r 

instal·lar i dur el manteniment corresponent als diversos dispositius de distribució dels sistemes en 

què fos necessari en l’espai generat. En el nostre projecte, tan sols s’hi trobarà el sistema d’ACS. 

Per poder dur a terme aquesta tasca, hem d’elevar els contenidors a una determinada alçada per 

realitzar les possibles feines de manteniment. Per tant, sobre el paviment de formigó haurem 

d’aixecar estructures per subjectar els contenidors. A més, els límits hauran d’estar tapats, per 

obtenir un millor aïllament i per evitar incursions i accidents indesitjables. 

La idea que volem imposar és que cada contenidor estigui subjectat per 6 pilars a cada un dels seus 

extrems i dos a l’alçada del centre. Per minimitzar costos, els pilars adjacents es construiran 

conjuntament. Amb aquest sistema el que aconseguirem és un gran espai sota dels contenidors de 

molt interès. 

Aquesta estructura ha de ser capaç d’aguantar el pes dels contenidors i tot el que estigui dins seu o 

bé fora. En apartats anteriors vam veure que el pas en buit del contenidor és 2.200kg, i si sumem 

material, mobiliari, dispositius, aïllament i persones, el pes màxim que s’haurà de suportar estimat 

és d’uns 25.000kg. 
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Utilitzarem formigó armat que s’unirà a la cimentació del terra. Utilitzarem aquest material perquè 

és dels més utilitzats, resistent, és pot construir in situ i és econòmic. 

Per fer la primera adimensionalització de cada pilar utilitzarem la següent fórmula: 

     
 

   
 

La lletra A correspon a l’àrea que tindrà el pilar, la P és la càrrega que rep el pilar, l’ és un coeficient 

relacionat amb la posició en què es troba el pilar i el valor de f ck és la resistència característica del 

formigó a compressió. 

Si la càrrega de 25.000kg es distribueix uniformement, cada pilar haurà de suportar uns 4.170kg, per 

tant uns 40.875N (valor P) i considerem que els pilars seran de cantonada (valor  de 6 i si pertanyen 

a una cantonada límit del centre) i de pilar extrem per la resta (valor  de 4,6). El valor de fck és 

pròpia dels diferents tipus de formigó que existeixen. Com més elevat sigui aquest valor, més esforç 

a compressió aguantarà i normalment no supera els 50N/mm2. En el nostre cas dissenyarem 

l’estructura per un valor mínim de 25N/mm2, ja que és el valor mínim pels formigons armats. 

Per calcular l’àrea del pilar, seguim l’expressió esmentada, i a més, apliquem un coeficient de 

seguretat de 2. Amb aquestes condicions tenim que l’àrea mínima ha de ser de 196,2cm2 pels pilars 

de les cantonades i de 150,4cm2 per la resta com a mínim. 

Tanmateix, per facilitar posteriors tasques de construcció i dissenys, el que farem és només construir 

els pilars que suporten més pes, que correspon al de les cantonades (196,2cm2 d’àrea). Per tant, les 

característiques dels pilars seran les següents: 

Taula 18: Dimensions dels pilars.  

 Pilar cantonada 

Llargada 14,0cm 

Amplada 14,0cm 

Altura  >100,0cm 

Tipus HM-25 

 

Dins de la família dels HM-25, existeixen moltes variants les quals són específiques per diferents 

entorns o necessitats que s’hauran d’especificar o no en futurs dissenys. Finalment, en el plec de 

condicions esmentarem els documents necessaris per a la correcta fabricació d’aquests pilars 

(relacions d’àrids, d’aigua...). 
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Aquest forjat el delimitarem amb un mur de totxos d’un metre d’alt per evitar que ningú entri a sota 

del centre. Aquest mur estarà al mateix nivell que les planxes d’aïllament que col·locarem i també 

seran recobertes pel mateix morter per donar-li uniformitat (sense la malla de reforç). Finalment, 

instaurarem un parell d’accessos per quan sigui necessari realitzar tasques de manteniment del 

sistema d’ACS. La localització d’aquestes dues portes dependrà del disseny final del sistema de 

distribució esmentat. 

 

 

19. Sistema elèctric 

Molt relacionat amb la majoria de sistemes ja esmentats. En aquest punt es pretén definir com 

arribarà el corrent elèctric a tots els mòduls i els terminals necessaris. Aquesta electricitat provindrà 

la captada per les plaques fotovoltaiques que s’instal·laran al sostre del centre de salut. Pe rò a partir 

d’aquí, ha d’abastir tot component elèctric, des de la il·luminació, la bomba de calor, ordinadors... 

Per tant, partir del punt de sortida del mòdul on estaran tots els dispositius principals dels sistemes 

de climatització, ACS... passarem cables elèctrics cap als altres mòduls. Els col·locarem a la 

cantonada superior del contenidor, per evitar manipulacions no desitjades i evitar accidents. Sempre 

aniran pel sostre i només baixarem els cables per posar diferents terminals com interruptors per les 

llums, endolls per l’ús de PC, instruments mèdics, etcètera. Pel que fa als tubs LED, només haurem 

de tirar cable pel sostre i connectar-los. 

A més a més, aquest sistema estaria controlat per un programador on apagaria i encendria els 

dispositius dins de l’horari laboral per evitar fer un consum innecessari, excepte el mòdul 

d’urgències que sempre ha d’estar obert. Seguidament, llistem tots els dispositius elèctrics que 

tindrà el centre: 

Taula 19: Dispositius elèctrics del centre.  

Dispositius Nombre Potència elèctrica unitària (W) 

Tubs LED 63 <=20 

Làmpades articulades 3 <=10 

Bomba de calor 1 30.500 

Acumuladors 2 1.525 

Ordinadors 7 250 

Butaca odontòleg 1 300 

Neveres 2 120 

Altres (endolls extres) 12 100 
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En el projecte, hem establert que diversos contenidors tindran dos endolls addicionals per connectar 

petits dispositius o per connectar diferents equips mèdics quan facin falta. Malgrat això, els mòduls 

de vestuaris i neteja, passadissos, sala d’espera i lavabos no instal·larem. 

 

 

20. Accessos 

En aquest punt definirem com seran les diferents entrades i sortides del centre d’atenció primària. 

Com s’ha explicat anteriorment, hi haurà una entrada principal i una entrada al mòdul d’urgències. 

Junt amb aquests accessos, instal·larem una sortida d’emergència al mòdul de la sala d’espera. Com 

que els contenidors estaran elevats un metre respecte al terra, haurem d’habilitar els accessos amb 

rampes i escales. 

A l’hora de fer el disseny, tindrem al cap dos documents per tal d’aconseguir que sigui accessible per 

les persones amb mobilitat reduïda. El primer és el “Documento Básico de Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad, SUA 9: Accesibilidad” ja esmentat en punts anteriors i  l ’altre és el “Código Técnico de la 

Edificación, Ley 51/2003 del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad”. 

D’aquest últim document, obtenim diferents aspectes essencials pel disseny inicial d’aquests 

accessos: 

 Els accessos han de tenir una amplada mínima de 1,5m i no pot haver-hi cap porta a menys de 

40cm de distància des de l'inici o final d'una rampa. 

 Les rampes tindran dos passamans, un entre 90 i 110 centímetres d’alçada i l’altre entre 65 i 

75 centímetres.  

 Les rampes de màxim 3m de llargada poden tenir un màxim de pendent d’un 10%, les de 

màxim 6m un 8% i les de més llargada han de ser d’un 6% com a màxim. El  pendent és la 

relació entre alçada i distància, i si es vol en tan per cent es multiplica el resultat per 100.  

 Les rampes han de tenir una amplada mínima clara de 120 cm i estar rectes o lleugerament 

corbes. 

 Les àrees d’embarcament i desembarcament de la rampa han d’estar lliures d’obstacles i 

permetre la inscripció d’una circumferència imaginària de 150cm de diàmetre, de manera que 

una persona en cadira de rodes pugui girar 360º.  

 El paviment de les rampes ha de ser antilliscant per prevenir caigudes. 
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Pel que fa als materials que podem utilitzar, existeix un gran ventall de possibilitats, des d’utilitzar 

ciment fins a utilitzar fusta. Tanmateix, creiem que el més adequat és l’acer, ja que és un material 

uniforme, antilliscant, modelable, rígid i en estar elevat no és necessari que tot el volum sigui d’acer, 

sinó que pot subjectar-se a través de columnes, entre molts altres aspectes. 

 

Entrada principal 

Serà per on entrarà tan personal mèdic com pacients o acompanyant d’aquests. Consistirà en una 

escala, una rampa i un replà. Com que no és un accés per tasques d’emergència o urgència, tindrà 

una bifurcació per escollir si anar per una banda per l’escala o per l’altre que serà la rampa. 

Òbviament, l’ús d’un accés o un altre serà pel benefici de l’usuari, sobretot el que per diferents 

motius no tenen una mobilitat àgil o bé sigui reduïda. 

La rampa està pensada per gent que vagi amb cadira de rodes, que porti un cotxet... i les escales per 

la gent gran que vulgui accedir al centre. Els dos sistemes seran amples, tindran instal·lats 

passamans i baranes per agafar-se i per ajudar a moure’s i tindran petits replans al mig. El replà del 

final, just abans de l’entrada del centre, servirà per unir la bifurcació i per què els usuaris que van 

per la rampa puguin girar sense cap dificultat. 

Per tant, ara determinarem la geometria i característiques de les diferents parts: 

 

Rampa   

Seguint les directives establertes i el metre d’alçada d’elevació, si volem instaurar una rampa de 

pendent de 6% com a màxim, la llargada total seria de més de 16m. Amb aquestes dimensions, no 

quedaria estètic a part que necessitaríem molt espai. Per aquest motiu, partirem la rampa en dos 

amb un gir de 180º. Amb aquesta disposició, no ocuparem tant espai i podem augmentar la pendent 

sense incomplir els requisits. Finalment, també hem tingut present que aquest accés no sobre surti 

de l’espai limitat per l’amplada pels contenidors. 

Agafant tots aquests requisits, hem dissenyat una rampa, la qual té dos sentits i té una pendent del 

8%. Els replans que instaurarem seran d’1,5m i 3m de llargada per complir amb les exigències de 

longitud i gir respectivament. 

Per tant, amb relació als nivells quedarà de la següent manera. 
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Taula 20: Característ iques rampa de l’entrada.  

Nivell respecte al terra Pendent Llargada 

0,00m – 0,35m 8,00% 4,40m 

0,35m Replà 1,50m 

0,35m – 0,70m 8,00% 4,40m 

0,70m Replà 3,00m 

0,70m – 1m 8,00% 3,75m 

 

A més a més, tindrà una amplada de 1,5m, fent un total de 3,0m d’ampla el conjunt, i als límits de 

tot el recorregut instal·larem una barana que compleixi les condicions establertes. 

 

Escala 

Per l’escala no hi ha tantes restriccions com a les rampes, però tot i així ha de seguir diferents 

aspectes. Per exemple, un és que tots els graons han de ser idèntics i una altra és que existeix una 

expressió comunament acceptada la qual diu que l’esforç de pujar és el doble que avançar. 

Nomenant la contrapetja com a C i la petja com a P, en quantificar teòricament aquesta fórmula 

tenim que: 

      

Si expressem aquests valors en centímetres, una escala es considera còmode si el resultat de 

l’expressió es troba entre 54 i 70 centímetres. En el nostre cas dissenyarem l’escala per tal que sigui 

el menys cansat possible, per tant buscarem relacions on el valor s’apropi al més possible al 54 

centímetres. 

A més a més, hem de tenir present que la mida de la petja sigui força ampla per posar-hi el peu 

(mínim 27cm) i, igual que amb la rampa, evitarem passar els límits d’amplada dels contenidors 

instal·larem baranes i l’amplada serà de 1,5m. Finalment, també afegirem un replà d’un metre a la 

meitat del transcurs per fer més amè el trajecte per a persones que tinguin més problemes de 

mobilitat. 

Seguint aquestes consignes la nostra escala de la següent manera: 

 

 

 



ESTUDI I IMPLEMENTACIÓ D’UNA UNITAT D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA O PRIMERS AUXILIS A PARTIR DE LA 

REUTILITZACIÓ DE CONTENIDORS MARÍTIMS 

 

  56 

Taula 21: Característ iques de l’escala de l'entrada.  

Alçada total 100,0cm 

Nombre de graons 8 

Contrapetja 12,5cm 

Petja 29,0cm 

2C+P 54,0cm 

Llargada replà 100,0cm 

Llargada total 332,0cm 

 

Replà d’entrada 

Per evitar que s’entri directament al centre amb l’escala o la rampa, construirem una zona que 

permeti unir els dos sistemes i aconseguir que hi hagi espai de gir suficient per qui ho necessiti. Igual 

que les anteriors, als límits hi posarem una barana. 

Seguint la geometria de l’escala i la rampa, les dimensions seran 1,5m de llargada i 2m d’amplada. 

 

Figura 5: Perfil accés entrada principal.  

 

Entrada d’urgències 

Aquest accés és per on entraran i sortiran els pacients que han d’acudir al servei d’u rgències 

exclusivament i pel personal sanitari. Tot i que no serà un accés tan freqüent com l’entrada principal, 

és necessari que sigui més ample per no dificultar les maniobres que s’han de dur a terme. Constarà 

d’un replà que connectarà una rampa destinada als moviments d’urgència amb la llitera, una altra 

per pacients amb mobilitat reduïda, unes escales i un replà que ho connecti tot. Com l’accés 

anterior, es procurarà que s’adapti a la geometria del centre. 

 

Rampa urgències  

Destinada bàsicament pel trasllat de pacients amb llitera i portar-los a l’ambulància. En aquest cas, 

ha de ser ample i com que no està destinada als usuaris, el pendent no ha de seguir cap normativa 

concreta. Per tant, l’important es que sigui com més curta millor però sense que hi hagi un excessiu 
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pendent. A més a més, instal·larem baranes als seus límits i ocuparà lògicament la part central. Així 

queda definida: 

Taula 22: Característ iques rampa d'urgències.  

Alçada total 1,00m 

Pendent 33,33% 

Llargada 3,00m 

Amplada 2,00m 

 

Rampa d’accés general  

A diferència de l’anterior, aquesta va destinada als pacients, per tant ha de complir les mateixes 

restriccions que la de l’entrada principal. Tanmateix, a causa d’una diferent composició, la geometria 

no serà la mateixa. L’entrada a la rampa no serà davant de l’entrada del mòdul d’urgències, sinó que 

la rampa començarà a un lateral fins a arribar al replà d’entrada realitzant diferents girs de 180º. 

Serà d’1,5m d’amplada, hi haurà diferents replans i hi haurà baranes en tot el recorregut. Per nivells 

quedarà de la següent manera: 

Taula 23: Característ iques rampa d'accés general a urgències.  

Nivell respecte al terra Pendent Llargada 

0,00m-20m 10,00% 2,00m 

0,20m Replà 3,00m 

0,20m – 0,50m 10,00% 3,00m 

0,50m Replà 3.00m 

0,50m – 0,80m 10,00% 3,00m 

0,80m Replà 1,50m 

0,80m – 1m 10,00% 2,00m 

 

Escala 

En aquest cas sí que tindrà les mateixes característiques que l’escala de l’entrada principal, però 

orientada paral·lelament a la rampa d’urgència i sense cap replà entremig. 

Taula 24: Característ iques de l'escala d'urgències.  

Alçada total 100,0cm 

Nombre de graons 8 

Contrapetja 12,5cm 

Petja 29,0cm 

2C+P 54,0cm 

Llargada total 232,0cm 
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Replà d’entrada 

Serà per connectar els sistemes a l’entrada del mòdul. Tenint present les geometries dels tres 

accessos, les seves dimensions seran 1,5m de llargada i 3,5m d’amplada. 

 

Figura 6: Perfil accés mòdul d'urgències.  

 

Sortida d’emergència 

Com bé indica el nom, aquest accés tan sols serà de sortida i en cas d’emergència. Només hauria de 

ser utilitzada en moments molt puntuals i crítics i que no haurien de succeir. Tan sols instal·larem 

una i serà a la sala d’espera, la raó és degut al fet que és el lloc on a priori hi haurà un major de 

persones concentrades i considerem que el centre no és molt gran i la seva evacuació és 

relativament senzilla. A més a més, els altres dos accessos també poden ser utilitzats per a 

l’evacuació de persones. 

Per tant, l’objectiu essencial d’aquesta sortida és la de facilitar l’evacuació de les persones sense 

posar-les en risc. Com que només és de sortida i per casos excepcionals, només constarà d’un replà i 

una rampa que no ha de seguir les directives establertes abans. Només hem de procurar que sigui 

ample, tingui baranes i que el pendent no sigui molt pronunciat. En aquest cas serà molt semblant a 

la dissenyada pel mòdul d’urgències: 

Taula 25: Característ iques rampa sortida d'emergència.  

Alçada total 1,00m 

Pendent 33,33% 

Llargada 3,00m 

Amplada 2,00m 

Dimensions replà 1,00mx2,00m 
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Figura 7: Perfil sortida d'emergència.  

 

 

21. Finestres 

Per obtenir il·luminació natural i ventilació als diferents mòduls del centre, instal·larem finestres i 

claraboies en els diferents contenidors. A l’hora de seleccionar quin tipus de finestra i de materials 

volem, hem de tenir present que a través dels vidres, marcs i juntes es dissipa calor i per aquest 

motiu hem de triar els que s’aconsegueixi un bon aïllament.  

Després de seleccionar aquests aspectes, mostrarem a on instal·larem tots aquests dispositius i 

quants necessitarem per al llarg de tot el centre. 

 

Definició de característiques 

En aquest punt hi ha forces temes a tractar, ja que no només la tipologia de vidre és important, com 

són:  

 El nivell d’hermeticitat de la finestra 

 Perfilaria del vidre 

 Els materials 

 Tipus de vidre o cristall 

 El tipus d’obertura 

Contemplant aquests aspectes, la finestra més eficient en condicions normals i no extremes és la 

finestra de PVC, obertura batent, de doble vidre i reforçat junt amb un perfil “clisado”, i per tant, 

utilitzarem dispositius amb aquestes característiques, ja que s’adapten perfectament al nostre 

projecte. 
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Cal comentar que actualment existeix el Marcado CE que ens proporciona informació sobre la 

finestra, sobretot aspectes de l’eficiència. Té dues mesures diferents, una d’hivern (7 rangs des de la 

A fins la G) i l’altre d’estiu (puntuació d’una a tres estrelles). Amb aquesta informació, aconseguim 

saber les prestacions de les finestres i si s’adapten als nostres criteris. 

A més de les ja esmentades, hi ha altres aspectes a tenir en compte en si es vol aprofundir en el 

disseny d’aquests dispositius: 

 Transmitància tèrmica (W/m2·K). 

 Permeabilitat a l’aire. 

 Factor solar del vidre. 

 Nivell d’aïllament 

 Nivell de seguretat i protecció. 

En el nostre centre de salut, les finestres seran les mateixes, tant les verticals com les que 

instal·larem al sostre. Aquestes són les seves propietats: 

Taula 26: Característ iques f inestra.  

Altura  80cm 

Amplada 60cm 

Material marc PVC 

Obertura Batent  

Vidre Doble vidre reforçat 

Perfil “Clisado” 

Rang Marcado CE (hivern) Mínim B 

Rang Marcado CE (estiu) Mínim 2 estrelles  

 

A més a més, s’instal·laran diferents components per tal de tancar les finestres quan no es pugui fer 

ús de la llum natural o bé quan aquesta molesti o perquè les condicions meteorològiques no són 

favorables. Per això, instaurarem persianes que els treballadors del centre podran regular depenent 

de les necessitats que es puguin trobar. 

 

Ubicació  i quantificació 

A l’hora d’ubicar les finestres, hem donat prioritat a instal·lar les verticals en vers les del sostre ja 

que no comporta tanta dificultat. També hem promogut que hi hagi mínim una pels mòduls on 

l’activitat humana sigui present durant la majoria hores del dia. 
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Segons aquests dos esments, la localització serà la següent, on els punts vermells representen les 

finestres verticals i els blaus les del sostre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirant la figura anterior, quantifiquem les finestres necessàries: 

Taula 27: Quantificació de f inestres.  

 Número 

Finestres verticals 23 

Finestres sostre 5 

 

 

22. Altres aspectes 

Abans d’entrar en el sistema d’obtenció d’energia, hem d’especificar certs aspe ctes que de per si no 

necessiten diversos estudis, però si definir-los. 

 

22.1  Sala d’espera i sala de reunions 

Aquests dos mòduls en un primer moment només instal·larem les cadires que vam estipular en la 

fase de disseny de la distribució del centre. Per tant, hi haurà 6 bancades de dos seients per la sala 

d’espera i 9 bancades dobles per la sala de reunions. A més a més i sobretot en la sala de reunions, 

haurem d’abastir-la amb diferents connexions elèctriques per si fos necessari connectar un 

projector, un ordinador portàtil... 

Figura 8: Distribució f inestres.  
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22.2  Administració 

Serà un contenidor on treballaran els responsables administratius i de recepció del centre. També, hi 

haurà una porta que connecti amb el mòdul del treballador social i serà el mòdul de pas per on 

accediran el personal que vulgui anar al vestidor o vingui d’aquest i per on el personal de neteja 

accedirà al seu espai. Aquest mòdul estarà format per taules i armaris principalment. 

 

22.3  Lavabo 

Per aquest mòdul tan sols disposem d’un contenidor. En ell s’instal·laran dos vàters, una aixeta amb 

una pica i un mirall. Serà mixta, però cada vàter estarà dins d’una cabina  per preservar la intimitat 

dels usuaris. A més a més, un serà adaptable per a persones amb mobilitat reduïda, el qual hi haurà 

més espai i s’instal·laran tots els dispositius necessaris, com per exemple la barana d’ajuda. Totes les 

condicions d’instal·lació i dimensions de l’espai, estaran definides pel “Documento Básico de 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad; SUA 9: Accesibilidad” comentades amb anterioritat. 

Finalment, haurem d’habilitar un espai per poder accedir al mòdul de les instal·lacions elèctriques, 

que serà d’ús exclusiu per personal qualificat. 

 

22.4  Portes 

En el centre hi haurà dues tipologies de portes, una per les d’entrada i unes altres per les 

intercomunicacions entre contenidors. Seran de 0,85 metres d’amplada i 1,9 d’alçada per assegurar 

que tothom pugui passar. El gruix vindrà determinat per l’espai generat entre els dos contenidors o 

pel gruix de la paret de partició. 

També tindrem present que per facilitar els accessos al centre, instal·larem a les dues portes 

corresponent una frontissa de doble obertura i la del mòdul d’urgències estarà formada per dues 

fulles. 

 

22.5  Unió interior entre contenidors 

A l’hora de posar un contenidor al costat d’un altre, es generaran petits espais no desitjats. Aquestes 

petites separacions poden causar entrebancs o accidents i per aquest motiu s’ha de buscar un 

sistema per tapar-los i permetre una bona circulació. 
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Per aconseguir-ho col·locarem en cada zona on succeeixi aquest fet una placa de metall molt fina i 

que estarà collada pels extrems amb el terra dels dos contenidors. Ha de ser plana, sense forats i 

resistent. 

 

22.6  Recepció 

La recepció del centre estarà al primer mòdul del passadís. En ell l’usuari es posarà en contacte amb 

l’administrador a través d’un forat que comunica els dos contenidors. Allà és on el pacient ha 

d’informar sobre el perquè de la seva visita i l’administratiu serà l’encarregat de dir-li a on s’ha de 

dirigir o si s’ha d’esperar a la sala d’espera. 

Les mides de l’orifici que comunica els dos mòduls, tindran les dimensions establertes pel 

“Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad; SUA 9: Accesibilidad” , igual que en l’anterior 

apartat. 

 

22.7  Particions interiors 

En el centre, existeixen 3 contenidors que comparteixen diferents mòduls. Per delimitar els dos 

espais, s’ha de construir una separació bàsicament per temes de privacitat, ja que o bé són espais de 

diagnòstic o són vestuaris. La manera d’aconseguir aquesta separació serà composta per panells de 

fusta: fixes en els mòduls de treballs i diagnòstics mèdics i corredissos pel mòdul de vestuaris que 

servirà com accés al de neteja quan el centre estigui tancat. 

 

22.8  Acabat exterior 

Com hem comentat en apartats anteriors, els contenidors acabaran recoberts per plaques aïllants i 

de morter. A partir d’aquí, es podrà fer l’acabat desitjat, ja sigui amb el mateix color i textura de 

morter o bé amb capes de diferents colors. 

 

23. Obtenció de recursos 

Per acabar la fase del disseny, falta un dels conceptes més important sobre el nostre centre de salut 

que és com obtindrem els recursos que són necessaris perquè tot funcioni a la perfecció. 

Pel nostre projecte hem determinat que els recursos essencials són l’electricitat i l’aigua. El segon 

d’ells és molt difícil ser autosuficients, ja que en moltes zones no hi ha possibilitat d’obtenir tota 
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l’aigua necessària de manera natural, i per aquest motiu serà primordial que la nostra xarxa d’aigua 

estigui connectada a una altra xarxa que la pugui abastir. 

Per altra banda, l’electricitat si que és possible ser autosuficient amb l’ajut dels actuals dispositius de 

captació. A més a més, ens hem centrat a utilitzar aquest recurs en totes les instal·lacions per no 

haver de dependre de cap més i evitar així dissenyar i implementar altres sistemes i no ser tan 

dependents d’altres factors. Per obtenir-ne existeixen molts tipus d’instal·lacions per aconseguir 

aquesta electricitat, però nosaltres tan sols utilitzarem plaques solars fotovoltaiques. 

El perquè d’aquesta decisió és per què el recurs de la llum es troba pràcticament en qualsevol lloc 

del planeta i de manera regular, no com els corrents d’aire, els d’aigua... Òbviament hi haurà zones 

amb més quantitat que d’altres, igual que en les diferents èpoques de l’any, però no impedeix la 

implementació d’aquest sistema. Puntualitzar que això és una fase inicial de disseny on es treballa 

en situacions generals i no extremes, però a l’hora d’implementar aquest centre en un lloc definit, és 

convenient fer un estudi més ampli per optimitzar aquest recurs. 

Per tant, ara explicarem en què consisteix i com funciona aquesta instal·lació, quina és la demanda 

estimada, quantificarem el nombre d’elements necessaris i nomenarem certs aspectes específics ha 

de tenir en compte en la instal·lació d’aquests dispositius. 

 

Què és i com funciona 

L’energia solar fotovoltaica utilitza la radiació solar per produir electricitat a través de l’efecte 

fotoelèctric. Aquest fenomen consisteix a generar corrent elèctric a través de l’absorció de fotons 

per part de certs materials que aquests alliberaran electrons produint aquest moviment. Les 

encarregades d’absorbir aquests fotons són les cèl·lules fotovoltaiques que conformen tota la 

superfície de la placa. Aquestes plaques poder estar compostes per diferents elements. Els més 

utilitzats són el silici monocristal·lí, el policristal·lí o l’amorf, entre altres materials semiconductors. 

Junt amb els panells fotovoltaics, que són els encarregats de captar la radiació solar i transformar-la 

en electricitat, són necessaris dos dispositius més: l’inversor i el transformador. El primer d’ells té la 

funció convertir el corrent continu que generen les plaques en corrent altern pel consum. I el segon 

dispositiu, només s’utilitza per distribuir aquesta energia elèctrica a una xarxa àmplia a un voltatge 

més elevat que no és el nostre cas. 

Tanmateix, com que no estan connectats a la xarxa i només produïm per l’autoconsum, necessitem 

instal·lar bateries per emmagatzemar l’energia que en el moment d’obtenció no és necessàr ia però 

si pot ser-ho a posteriori, i els reguladors per protegir aquestes bateries. 
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A partir d’aquí, un cop obtinguda aquesta energia neta  renovable, tan sols queda connectar aquest 

sistema a la nostra xarxa per abastir tot el centre.  

 

Demanda del centre i adimensionalització de les plaques 

A l’hora de dissenyar i quantificar les plaques i altres dispositius necessaris, primer hem d’estimar 

quina és la potència pic i després la potència nominal. 

La potència pic fa referència a la quantitat de kW instal·lats. Per calcular-la estimem la situació en 

què s’utilitzaran el major número de dispositius que necessitin electricitat. Per tant, el context més 

desfavorable serà a l’hivern on hem d’engegar la calefacció i la resta de dispositius (enllumenat, PCs, 

estris mèdics...). La potència pic serà la següent:  

Taula 28: Est imació pic de potència.  

Dispositius Nombre Potència elèctrica unitària (W) 

Tubs LED 63 <=20 

Làmpades articulades 3 <=10 

Bomba de calor 1 30.500 

Ordinadors 7 250 

Butaca odontòleg 1 300 

Neveres 2 120 

Altres (endolls extres) 12 100 

Total 91 35.280 

 

Per tant, la instal·lació ha d’estar preparada per obtenir uns 35.500W. Si les plaques que volem 

instal·lar són de 500W, necessitarem un mínim de 71 plaques. Mirant el mercat, les característiques 

d’una placa amb aquests requisits són les següents: 

Taula 29: Característ iques placa fotovoltaica 

Potència 500W 

Cèl·lules fotovoltaiques 96 

Llargada 195,6cm 

Amplada 131,0cm 

Gruix 4,5cm 

Voltatge 48,63V 

Intensitat 10,28A 

Preu 262,00€ 
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Pel que fa a l’inversor, el seu disseny dependrà de com estaran connectades les plaques. La tensió en 

què treballarà serà la multiplicació del nombre màxim de plaques que hi ha en una branca pel 

voltatge nominal d’aquesta placa. I per la intensitat màxima serà el nombre de rames en paral·lel per 

la intensitat de cada placa. Les expressions són les següents: 

                                      

                                           

Aquests aspectes dependran de la configuració d’aquesta instal·lació, i per tant, en cada centre 

tindrà valors diferents. Si les plaques tenen un voltatge de 48,63V i 10,28A, la forquilla de valors dels 

inversors serà el següent: 

Taula 30: Característ iques inversor. 

Nombre de plaques en sèrie 6 – 10  Voltatge inversor 292V – 487V 

Nombre de branques en paral·lel 8 – 12  Intensitat inversor 83A – 124A 

 

Per la capacitat de les bateries vindrà determinat per l’ús en què les farem servir durant les nits. En 

aquest període de temps, que estimarem que són les 8 hores en què el centre està tancat al públic 

excepte urgències) com a molt entraran en funcionament els següents elements: 

Taula 31: Est imació potència durant la n it.  

Dispositius Nombre Potència elèctrica unitària (W) 

Tubs LED 8 <=20 

Acumuladors 2 1.525 

Ordinadors 1 250 

Neveres 2 120 

Altres (endolls extres) 4 100 

Total 17 4.100 

 

Per tant, amb aquesta potència i tenint present que seran 8 hores durant la nit, la capacitat 

d’aquestes serà 32,8kWh segons l’expressió següent: 
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Aspectes sobre la instal·lació 

A l’hora d’implementar les plaques i els diferents dispositius hem de tenir certes consideracions per 

optimitzar al màxim el sistema i que no es produeixi cap error. Molts d’ells seran esmentats en el 

plec de condicions, però seguidament comentarem els més importants.  

 

Orientació 

Per tenir el màxim rendiment possible, les plaques han d’estar orientades al sud geogràfic. Com que 

el centre no està definit en una posició fixa, s’hauran de col·locar les plaques cap a la direcció 

indicada. 

 

Distribució de plaques 

Aquesta distribució dependrà molt de com està orientat l’edifici i cap a quina direcció s’han 

d’orientar totes les plaques i que són necessaris estudis més amplis depenent de cada situació on es 

vulgui construir el centre. 

Tanmateix, realitzarem una distribució general aplicable a qualsevol orientació del centre. No serà la 

més òptima, ja que depenent de la direcció del centre es pot aprofitar més l’espai del sostre, però 

aconseguirem que es compleixin les condicions de distància mínima entre elles sigui quina sigui 

aquesta orientació. En el cas que es volgués optimitzar l’espai, s’haurà de realitzar un estudi 

particular i específic per a cada implementació.   

En aquesta situació primer intentarem instal·lar el màxim nombre de plaques al sostre i la resta les 

distribuirem en un espai especial al nivell del terra. 

Per la disposició del sostre, hem de tenir present les dimensions del centre, la seva distribució i les 

mesures de les plaques. A part, aquestes plaques no poden estar molt juntes pel fet que es 

produirien ombra entre elles i el seu rendiment baixaria en picat. Per determinar aquesta distància 

seguirem la següent expressió: 
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Per trobar aquest valor hem de tenir present que la inclinació màxima que pot tenir una placa és de 

52º (hivern) i que el valor de la latitud dependrà de la localització exacta del centre. En aquest cas, 

determinarem la latitud corresponent a Catalunya que és de 41,8º. Per tant, la distància d serà de 

442,6cm i entre plaques serà de 563,0cm.  

Així doncs, cada placa ha d’estar a 5,63m de cada una de les altres com a mínim, i així és com 

quedaria la distribució sobre el sostre: 

 

Figura 10: Distribució de les plaques al sostre. 

 

En la figura anterior hem de tenir present diferents conceptes: les creus vermelles representen el 

punt central de la base de la placa, la línia discontinua és el límit on poden instal·lar-se per 

Figura 9: Esquema sobre distàncies entre plaques.  
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assegurar-nos que no sobrepassen la superfície dels contenidors i finalment veiem que la distància 

mínima entre plaques és de 5,63m com a mínim.  

Amb aquesta distribució obtenim 13 plaques al sostre les quals sigui quina sigui l’orientació del 

centre i la d’elles, compliran la distància mínima per la qual no es faran ombra unes amb les altres. 

Com hem comentat és la distribució per assegurar-nos el compliment d’aquesta restricció sigui la 

situació que sigui, però un cop definida la implementació del centre i la seva orientació es poden 

posar més plaques aprofitant més l’espai . 

La resta de plaques, un  total de 58, es situaran a un espai concret destinat per aquesta instal·lació 

extra. En aquest cas, no estem regits per les dimensions específiques del centre, i això ens 

proporciona més flexibilitat en el disseny. Per aprofitar el màxim, col·locarem tot aquest conjunt de 

plaques ja orientades cap al sud i que el centre no li produeixi cap mena d’ombra. A partir d’aquí 

formarem diferents files a una distància de 5,63 metres respecte a les altres i posarem les plaques 

una al costat de l’altre pràcticament en contacte. Així aconseguim el màxim rendiment junt amb una 

considerable disminució de l’espai. Si la nostra distribució és de 3 files on en cada una d’elles posem 

19-20 plaques, la superfície necessària serà d’uns 295m2. 

Per reduir aquesta superfície és primordial fer un estudi més extens per optimitzar l’espai del sostre 

per reduir el nombre de plaques a instal·lar al sòl.  

 

Suport 

Com que el número de suports no dependrà de la distribució, ni orientació ni d’altre aspecte que no 

sigui el nombre de plaques determinat, nomenarem les característiques més importants.  

L’estructura de suport de la placa estarà dissenyada per variar la inclinació d’aquesta i així optimitzar 

el seu funcionament. Segons la norma UNE 37-501 i la UNE 37-508, estarà conformada per acer 

galvanitzat en calent, aportant-li una elevada resistència als cops i a abrasions. La inclinació màxima 

serà de 52º en èpoques d’hivern, com ja s’ha comentat anteriorment, i en cap cas poden produir 

ombra a altres plaques. Finalment, el disseny haurà de suportar el pes de la placa, com la força del 

vent que fa acció en el mateix suport, però sobretot en la placa. La resta de característiques estaran 

esmentades al plec de condicions. 
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24. Planificació i programació de la fase següent  

En aquest apartat definirem totes les tasques a realitzar en el procés d’implementació d’aquest 

projecte. Detallarem els procediments a fer, determinarem el temps que es tardaran a fer cada una 

de les feines per separat i finalment, elaborarem un Gantt general determinant així la durada 

estimada del centre de salut. Els procediments de cada tasca els hem obtingut a través dels plecs de 

condicions de la base de construcció de l’ITeC-BEDEC. A més a més, estipularem que l’obra comença 

el dilluns dia 7 de setembre de 2.020, i a partir d’aquí estipularem els dies que tarda l’obra a 

realitzar-se totalment. La jornada laboral serà de 8 hores de dilluns a divendres. 

24.1 Definició de tasques 

24.1.1 Construcció de l’estructura 

Per sustentar tots els contenidors construirem diferents pilars que suportin el seu pes junt amb les 

càrregues ocasionades per dispositius, plaques d’aïllament, persones... Per construir aquests 

elements estructurals, primer haurem de construir la seva base. En aquest cas seran sabates 

individuals de formigó, però depenent del terreny pot canviar i utilitzar sabates col·lectives, lloses o 

fonaments més profunds. 

Cada sabata farà un 484cm2, més que l’equivalent a la secció de cada pilar. Constarà d’un total de 

120 pilars, 4 pilars a cada una de les cantonades i dos més en el centre de la longitud on cada un 

d’ells tindrà una secció quadrada de 14cm. Per estalviar feina i temps, els pilars adjacents s’uniran en 

un i compartiran sabata. Així quedaria la seva disposició: 

 

Figura 11: Localització dels pilars (vermell). 
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Pel que fa a la seva construcció, primer haurem d’excavar tota la superfície uns 50cm per sota el 

nivell del sòl i protegir-lo perquè no es desprengui part del terreny. Anivellem la base i ho recobrim 

amb formigó pobre. Comentar que depenent d’aquest terreny, la profunditat pot variar i si és força 

inestable o no suporta elevades càrregues, el recobriment serà de terra i ciment. Un cop fet i la base 

seca, tirem una plomada per cada pilar que volem construir. 

Començarem amb l’armat de la base introduint files de barres ferros superposades 

perpendicularment fins a tenir un gruix d’un 7cm. Després col·loquem els ferros que formaran part 

del pilar perpendicularment a la base però recolzant-se amb el feix de petites barres introduïdes 

anteriorment. Els lliguem amb estreps i encofrem la sabata amb taulons de fusta i ho omplim amb 

formigó. Esperem un dia, traiem l’encofrat i en un col·loquem un de nou envoltant els ferros que 

formen el pilar. Ara omplim a columna de formigó i esperem que s’assequi durant dos dies per 

treure l’encofrat. Ja tenim fet el pilar i només falta omplir el forat amb la terra extreta anteriorment. 

Com hem vist, s’ha de tenir present que el formigó s’assequi correctament en cada una de les seves 

fases i fa alentir la feina. Tanmateix, a causa de les dimensions dels pilars i els forats a excavar, 

realitzaríem una primera ronda on es construirien 60 pilars per dos equips, i després el mateix amb 

els 60 restants. En total suposaria unes 9 jornades de treball. 

 

24.1.2 Pavimentació de formigó 

Un cop construïdes les sabates de formigó i els pilars, el que realitzarem és una pavimentació de 

formigó en la superfície corresponent a la zona de les plaques i els voltants i accessos del centre. Així 

doncs, la superfície total a pavimentar és d’uns 725m2. Cal comentar que aquesta superfície pot 

variar depenent de la localització del centre i de l’estat del terreny. Aquesta és la superfície 

estimada: 

 

Figura 12: Distribució paviment de formigó (vermell).  
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Aquesta solera de formigó estarà composta per formigó HA-30/P/10/IIa+F de 5cm de gruix. 

Primerament encofrarem l’espai que volem distribuir el formigó i posarem la malla electrosoldada 

de barres corrugades fent una quadrícula de 10cm per banda. Formigonem fins que quedi una massa 

compacta i la dipositem dins d’aquesta superfície, la distribuïm i allisem la part superior amb el regle 

vibratori per fer un acabat llis i homogeni. Seran necessaris un oficial de 1a paleta i un manobre per 

dur a terme aquesta tasca. 

Un cop distribuït, no pot xafar-se aquesta superfície en les següents 24 hores i s’ha d’anar mullant 

diàriament durant 7-15 dies depenent del clima i encara no haurà obtingut tota la resistència que es 

pretén aconseguir. A més a més, depenent del terreny i de l’estat de l’obra inicial és possible que s’ hi 

hagi de col·locar una armadura en la part inferior del paviment. Per tant, la durada serà d’uns 6 dies. 

Cal comentar, que a partir de les 24 hores d’espera per què s’assequi, es pot treballar en altres 

tasques. 

 

24.1.3 Tall d’orificis en contenidors 

Un cop comprats els contenidors, se’ls haurà d’adequar depenent dels dispositius i sistemes de 

distribució que conformaran cada un d’ells. Entre aquestes tasques hi haurà la de treure les portes 

del contenidor per fer un accés entre contenidors, fer els forats corresponents a les portes i finestres 

i, finalment, els orificis els quals passaran els cables elèctrics, canonades, conductes d’aire.... 

Tot això es realitzarà en un espai idoni per fer aquests talls, fora de la zona on construirem el centre, 

ja que en aquell moment s’estarà fent la cimentació i fonaments corresponents. 

A continuació tenim la superfície a tallar per a cada tasca en concret i la total: 

Taula 32: Perímetre total a tallar. 

Tasca  Perímetre (m) 

Extracció portes 55,5 

Forats finestres 78,4 

Forats portes 121,0 

Forats per instal·lacions 26,5 

Altres 13,9 

Total 295,3 

 

Per realitzar la tasca, l’operari ha de marcar les zones a tallar i, amb una serra circular junt amb una 

fulla de diamant per a metalls o bé amb un trepant junt amb una broca serradora circular, foradar el 

contenidor. A l’hora de dur a terme aquesta feina ha de tenir present les mesures obligatòries de 
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seguretat i prevenció d’accidents. Després, s’haurà de polir tot el perímetre tallat per evitar 

accidents o danys en els diferents sistemes que instal·larem. 

Estimem que es realitza un metre de tall més la tasca de pol ir posterior en 10’, així doncs, aquesta 

tasca durarà un total de 50 hores. Per aquest motiu, tindrem dos especialistes realitzant la feina. 

 

24.1.4 Instal·lació de portes i finestres 

Un cop fets els orificis corresponents, instaurarem les finestres i portes del centre. Ho realitzarem 

abans de transportar-los cap a l’espai destinat a la seva implementació, ja que si ho féssim un cop 

col·locats, la feina seria més complicada degut a que estarien un metre de més del terra, sobretot les 

parts de la finestra que donen a l’exterior. 

Així doncs instal·larem el següent nombre de portes i finestres amb els seus respectius marcs: 

Taula 33: Nombre de portes i finestres a instal·lar.  

Dispositiu Quantitat Superfície total (m
2
) 

Portes 23 37,1 

Finestres verticals 23 11,0 

Finestres sostre 5 2,4 

 

Per segellar el marc amb el contenidor s’utilitzarà dos tipus de massilla: una de base de silicona 

neutra monocomponent i l’altre de poliuretà monocomponent. El marc de la finestra serà de PVC i 

per les portes hi haurà 3 tipus diferents: les exteriors (més robusta donant més protecció), les 

interiors i la corredissa. Per fer la instal·lació de cada component necessitarem dos operaris: un 

oficial 1a muntador i un ajudant. 

Segons la base de dades consultada, es tarda 24’ per cada unitat, fent un total d’unes 21 hores totals 

de treball, corresponent a tres jornades laborals. 

 

24.1.5 Transport i col·locació dels contenidors 

Un cop fets tots els talls, extraccions i col·locació de finestres i portes junt amb el paviment i pil ars 

fets, transportarem els contenidors des del lloc on s’han adequat fins al lloc establert per la seva 

construcció. Un cop allà, amb l’ajut d’una grua i diferents operaris, es col·locaran sobre l’estructura 

ja feta (però amb pics per reforçar-la) al lloc establert. 
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La durada total estimada serà de 10 hores distribuides en dos dies i durant aquest temps, es duran a 

terme 20 trajectes d’una hora de la fàbrica a la zona d’implementació més una hora de tornada pel 

camí invers. 

 

24.1.6 Col·locació de les plaques entre contenidors 

Un cop col·locats tots els contenidors al seu lloc, per evitar accidents, el primer que farem es 

col·locar entre els contenidors les plaques primes metàl·liques sobre l’espai que es genera. En total 

seran unes 27 plaques i seran instal·lades mitjançant reblons d’acer. 

Les plaques tindran diferents dimensions depenent si s’han de col·locar en una unió formada per 

una porta o una unió entre contenidors. Al posar-les primer es faran els forats amb un trepant i 

llavors inserirem el rebló amb la placa metàl·lica corresponent. 

Seguidament quantifiquem el nombre de plaques necessàries, la superfície i el nombre de reblons 

necessaris per cada un dels dos tipus: 

 

Taula 34: Característ iques i quant ificació de les plaques intercontenidors.  

 Quantitat Dimensions Superfície total (m
2
) Nombre reblons total 

Placa contenidor curta 4 235x20mm 1,88 120 

Placa contenidor llarga 1 570x20mm 1,14 62 

Placa porta 22 85x20mm 3,74 308 

 

Per realitzar aquesta tasca, estimem que per tallar les plaques amb les dimensions desitjades i 

col·locar-les amb els reblons, es tardaran un total de 7 hores.  

 

24.1.7 Inserció d’elements de grans dimensions 

Aprofitant que encara els contenidors no estan recoberts per l’aïllament, a través de les grans portes 

que tenen inserirem tots els dispositius i materials de grans dimensions que per les portes no hi 

caben. Dins d’aquest grup d’elements destaquem la butaca d’odontologia, bomba de calor, 

mobiliari, lliteres... 

Per tant, no serà necessari cap mena de material ni tasca constructiva, tan sols operaris per 

transportar tots aquests elements a dins del contenidor corresponent i en una jornada laboral pot 

estar feta. 
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24.1.8 Instal·lació dels sistemes d’electricitat, d’ACS i de climatització 

Un cop estiguin els contenidors i les connexions entre ells fetes, es pot començar a realitzar les 

instal·lacions dels diferents sistemes: electricitat, ACS i climatització. Gràcies a tasques anteriors, els 

orificis per on passaran tots els tubs, canonades i cables ja estan fets i nomé caldrà fer passar tots els 

elements a través d’ells. 

Per la part elèctrica, s’instal·laran tots els terminals junt amb tot el cablejat que abastirà tot el 

centre. Els cables aniran dins d’un tub corrugat per protegir-los i no danyar-los quan se’ls vulgui 

col·locar a la cantonada del contenidor. 

El sistema d’ACS el conformaran les canonades de distribució junt amb les seves juntes i els 

terminals corresponents (aixetes, aigüeres, lavabos...). Aquest sistema anirà per sota els contenidors 

i per aquest motiu les tasques d’implementació seran més complicades del normal. No obstant, el 

baix nombre de metres a instal·lar redueix aquesta complexitat. 

I finalment tenim el sistema de climatització. Estarà compost per tubs circulars que recorreran tot el 

centre per tal d’abastir-lo tant d’aire fred com de calent. Les sortides d’aire seran reixes rectangulars 

col·locades a les parets del sostre que tindran una obertura manual. La subjecció d’aquests tubs 

estarà formada per anelles que els rodejaran i es clavaran amb els sostres o les parets verticals. 

Amb tot això i davant la relativa senzillesa dels sistemes, preveiem que hi ha unes 48 hores de treball 

total per cada un dels sistemes. Per agilitzar aquest procés treballaran 4 operaris per tipologia per 

reduir aquest temps a 3 jornades laborables. 

 

24.1.9 Instal·lació de l’aïllament tèrmic 

Un cop fetes les tres instal·lacions principals en l’interior del centre realitzarem les tasques per 

recobrir els contenidors amb les planxes de poliuretà de 4cm de gruix. La superfície a recobrir és de 

570,7m2, corresponent als sostres dels contenidors i les parets laterals on no hi ha finestres ni 

portes. 

Primerament, tallarem les planxes a la mida desitjada i s’enganxaran amb els contenidors a través 

d’un adhesiu. També, les perforarem per inserir tacs i així assegurar-nos que estigui ben fixada. 

Després, la recobrirem amb una capa de morter acrílic i amb una malla de reforç. Contemplar que 

les zones on toquin amb finestres o portes, s’haurà de fer un acabat per que quedi net. 

Amb totes aquestes tasques, aquest procés pot durar unes 450 hores si només treballen dos 

especialistes. Tanmateix, per reduir aquest temps, treballaran 16 especialistes per reduir aquest 

temps a unes 64 hores. 
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24.1.10 Tancament dels límits del forjat 

Mentre es col·loquen les planxes, s’aprofitarà per fer el tancament del forjat amb uns murs de 

totxanes. Recordar que haurem de deixar un accés per poder accedir al sistema de distribució 

d’aigua que estarà formada per una porta metàl·lica. La resta del perímetre consistirà en un mur que 

es situarà entre els pilars del forjat. Depenent de l’estètica que es desitgi, poder donar-li una capa de 

pintura podran ser recoberts pel morter i així aprofitar el que s’utilitza per a les planxes d’aïllament.  

Les característiques d’aquest mur seran les següents: 

Taula 35: Cracterístiques mur.  

Perímetre 353,00m 

Alçada 1,00m 

 

Taula 36: Característ iques elements construct ius del mur.  

 Dimensions Quantitat 

Totxana 29x14x10cm 3.520 

Porta 100x100cm 1 

 

Per unir les totxanes entre elles i amb l’estructura, es posarà una mesca de morter i altres 

components perquè hi hagi una bona cohesió. El més important es que s’haurà haver acabat la 

instal·lació d’ACS per començar. S’estima que aquest tancament tardi a realitzar-se unes 51 hores, 

formats per 8 oficials i 8 manobres. 

 

24.1.11 Instal·lació dels accessos 

Un cop instal·lades les planxes i ja recobertes ens disposarem a instal·lar les rampes i escales que 

conformen els accessos i sortides del centre. Com hem comentat en punts  anteriors, seran 

estructures metàl·liques i subjectades per columnes del mateix material. 

Un cop comprades i transportades al centre, les instal·larem per peces i ajuntant-les amb el 

paviment de formigó. Aquesta feina estimem que pot tardar 4 hores. 

 

24.1.12 Instal·lació de les plaques fotovoltaiques i les seves connexions 

En aquesta part hi haurà dos grups, uns que s’encarregaran de la instal·lació del sostre i l’altre de les 

plaques a nivell del sòl. El primer, col·locarà els suports de les plaques on la base pe r aquestes ha 

d’anar orientada al sud. Com a mínim s’instal·laran les 13 establertes en anteriors apartats amb el 
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cablejat i la seva protecció (tub corrugat) corresponent que anirà a parar al mòdul de les 

instal·lacions.  

Per les plaques del sòl, es col·locaran en l’espai definit al principi on el centre no provoqui ombres 

indesitjables. A partir d’aquí es col·locaran els suports un al costat de l’altre en 3 files de 5,63m de 

distància. Recordar que s’han d’orientar cap al sud i finalment, es connectaran amb l’inversor amb el 

cablejat determinat. 

Aquesta feina hem estimat que pot realitzar-se amb 5 jornades laborables on treballin els dos equips 

formats per diferents treballadors. 

 

24.1.13 Moblar i acabats interiors 

A mesurda que es van realitzant les últimes operacions, s’introdueix ja tot el material i immoble 

necessari i que no hem col·locat en feines anteriors. També és quan col·locarem les persianes 

interiors de les finestres. Recalcar que els medicaments i altres substàncies que necessiten dipositar-

se en la nevera, només els podrem posar quan tota la instal·lació estigui en funcionament. 

Aquestes tasques d’acabat no duraran més de 2 dies, i un cop fet es pot donar la implementació del 

centre com acabada i ja està llest pel seu funcionament. 

 

24.2  Diagrama de Gantt 

Per tal de realitzar una bona organització en la implementació del centre, determinarem l’ordre i la 

durada d’aquesta construcció i per gestionar bé els recursos que siguin necessaris. Per ajudar-nos en 

aquesta organització, ens ajudem amb un diagrama de Gantt que podem veure als annexos del 

projecte. Les tasques són les següents: 

Taula 37: Numeració i codif icació de les tasques a realitzar.  

Codi  Tasca global 
Codi 

específic 
Tasca específica 

1. Estructura dels pilars 

1.1. Excavar terreny 

1.2. Cimentació base 

1.3. 
Col·locació ferros i encoframent i omplerta de 
la sabata 

1.4. Encoframent i omplerta pilar 

2. Pavimentació de formigó 

2.1. Neteja del sòl i encofrat 

2.2. Omplerta de ciment i distribució 

2.3. Retirada encofrat 
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3. 
Talls d’orificis en els 
contenidors 

3.1. Marcar zones de tall  

3.2. Tallar i extracció 

4. Instal·lació portes i finestres 
4.1. Col·locació i segellat portes  

4.2. Col·locació i segellat finestres 

5. 
Transport i col·locació de 
contenidors 

5.1. Transport (camions) 

5.2. Col·locació grua autopropolsada 

6. 
Instal·lació plaques 
intercontenidors 

6.1. Tall de les fulles d’hacer  

6.2. Perforació amb trepant  

6.3. Instal·lació (reblons) 

7. 
Inerció dispositius de grans 
dimensions 

7.1. Inerció dispositius de grans dimensions  

8. Instal·lació dels tres sistemes 

8.1. Instal·lació del sistema elèctric  

8.2. Instal·Lació del sistema d’ACS  

8.3. Instal·lació del sistema de climatització  

9. Col·locació aïllament tèrmic 

9.1. Tallar les planxes de poliuretà 

9.2. Col·locació amb adhesiu 

9.3. Recobriment amb morter 

10.  Construcció mur 
10.1.  Col·locació totxanes amb morter 

10.2.  Recobriment de morter 

11.  Intal·lació dels accessos 

11.1.  Instal·lació de l’entrada general  

11.2.  Instal·lació de l’entrada a urgències  

11.3.  Instal·lació sortida d’emergència  

12.  
Instal·lació plaques 
fotovoltaiques 

12.1.  Col·locació dels suports (sostre) 

12.2.  Col·locació plaques (sostre) 

12.3.  Realitzar connexions (sostre) 

12.4.  Col·locació dels suports (sòl) 

12.5.  Col·locació de les plaques (sòl) 

12.6.  Realitzar connexions (sòl) 

13.  Moblar i acabat final 
13.1.  Inserir la resta de material  

13.2.  Instal·lacó del dispositius restants 

 

En vermell tenim la durada tota d’un grup de tasques del mateix  grup, en verd la durada d’una tasca 

en concret i en gris són els temps d’espera. Com veiem, el projecte té una durada estimada de 42 

dies laborables, del dilluns 7 de setembre del 2.020 fins el 3 de novembre del mateix any. També 

podem veure que hem aprofitat per realitzar més d’un tasca al mateix dia o espai de temps degut a 

que són compatible i no existeix una jerarquia entre elles.  
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25. Resum pressupostos i anàlisi econòmic 

Un cop determinades totes les tasques, els materials, els dispositius i molts altres elements, 

elaborem els pressupostos d’aquest projecte. Remarcar que són els corresponents a la fase inicial i 

encara falten coses a determinar amb més exactitud. Tanmateix, dins d’un interval d’error no molt 

elevat, aquests pressupostos són vàlids per fer una primera estimació de quan costarà el projecte. 

Els resultats són els següents: 

Taula 38: Pressupostos tota ls.  

TOTAL 245.774,00 € 
  

Compra contenidors i dispositius 53.142,00 € 

Construcció estructura de pilars 997,00 € 

Pavimentació de formigó 9.860,00 € 

Talls d'orificis en els contenidors 1.193,00 € 

Instal·lació de portes i finestres 5.676,00 € 

Transport i col·locació dels contenidors 3.357,00 € 

Col·locació de plaques entre els contenidors 416,00 € 

Instal·lació dels sistemes d'electricitat, ACS i de climatització 25.762,00 € 

Instal·lació de l'aïllament tèrmic 41.324,00 € 

Tancament dels límits del forjat 12.164,00 € 

Instal·lació dels accessos 23.281,00 € 

Instal·lació de les plaques fotovoltaiques i les seves connexions 66.402,00 € 

Moblar i acabats interiors 2.200,00 € 

 

El projecte té un cost d’implementació estimat en 245.774,00€.  

Recalcar que en els càlculs tota despesa està en brut. Així doncs, caldrà afegir permisos d’obra, IVA, 

costos generals... excepte el benefici industrial que ja està inclòs i estipulat en un 6%. 

Podem comprovar que la tasca amb més cost és la corresponent a la instal·lació de les plaques 

fotovoltaiques, seguida de la compra de contenidors i altres dispositius i la instal·lació d’aïllament 

tèrmic. 

Per tant, la major part de la despesa és deguda a la implementació de sistemes que ajuden a reduir 

pèrdues energètiques i d’obtenció de recursos nets i renovables. Això implica que per augmentar 

considerablement la teva eficiència energètica, la teva sostenibilitat i reduir l’impacte, s’ha 

d’efectuar una elevada inversió. 
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Tenint present que la vida útil de les plaques és d’uns 25 anys, hem de valorar si en aquest periode 

de temps aconseguim treure algun benefici econòmic. Si el preu del kWh està al voltant dels 0,12€, 

el punt mort de la nostra inversió es situa al consum total de més de 550.000kWh. 

Per aquest motiu, si el que es vol es una reducció de la factura elèctrica, el consum anual del centre 

hauria de ser com a mínim de 22.100kWh. Tanmateix, si s’instal·la en situacions en què el consum és 

menor, aquesta forma d’utilització d’energia genera menys impacte al mediambient, ja que no 

s’utilitzen altres fonts d’energies no renovables i no verdes.. 

 

26. Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals  

Amb la reutilització de contenidors marítims en desús i amb la implementació d’una instal·lació de 

captació d’energies renovables, aconseguim reduir dràsticament l’impacte mediambiental en 

comparació a altres edificis amb les mateixes funcions. 

L’energia solar fotovoltaica és verda, neta i no genera ni residus ni emissions indesitjables en el seu 

consum. I similar amb la reutilització de contenidors, on aprofitem un residu per donar-li una nova 

vida amortitzant així encara més el seu impacte generat per la seva construcció. A més a més, 

estalviem en materials de construcció, en utilització de recursos i no generem tants residus per fer 

l’estructura de l’edifici. 

Tanmateix, no ens en deslliurem de fer un impacte al medi ambient. S’ha de comptar que en el 

procés d’elaboració de tots els dispositius s’utilitzen materials on la majoria s’extreuen de la natura, 

es transporten d’un lloc a un altre, es processen... fent que es consumeixi energia i aigua, s’emetin 

gasos i es generin residus en tots aquests processos, produint així un impacte. I el mateix passa quan 

realitzarem les tasques de la implementació del centre. 

Seguidament llistarem algunes de les tasques que es realitzen en la construcció del centre amb el 

seu impacte segons el banc de dades de l’ITEC: 

Taula 39: Consums energètics i emissions de certes tasques i maquinària.  

Tasca  
Cost energètic Emissió CO2 

MJ kWh kg 

Camió 365,17 101,44 29,11 

Grua autopropulsada 754,69 209,64 60,17 

Pavimentació de formigó 72.268,00 20.075,25 11.759,50 

Instal·lació de finestres i portes 58.014,03 16.114,98 7.695,90 

Construcció dels pilars 9.761,61 2.198,14 1.365,99 
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Instal·lació aïllament tèrmic 118.394,70 32.929,39 16.961,20 

Mur tancament perimetral 117.863,95 32.739,85 10.790,94 

Carretó elevador 150,00 41,67 20,25 

Fabricació accessos 138.993,00 38.610,00 10.992,00 

 

Taula 40: Quantificació de diferents residus generats.  

Residus Massa (kg) Volum (m
3
) 

150110 (envasos amb restes de substàncies perilloses o contaminants)  45,26 0,67 

150101 (envasos de paper i cartró) 204,61 0,68 

150103 (envasos de fusta) 184,21 1,22 

150102 (envasos de plàstic) 8,20 0,01 
   

170405 (ferro i acer) 174,00 0,87 

170407 (metalls barrejats) 174,00 0,87 

170903 (residus barrejats de construcció i demolició que contenen 

substàncies perilloses) 
45,26 0,67 

170201 (fusta) 184,21 1,22 

170203 (plàstics) 76,30 0,11 

170102 (maons) 1.707,26 2,16 

170101 (formigó) 777,06 0,39 

170103 (teules i materials ceràmics) 1.707,26 2,16 
   

Perillosos 45,26 0,67 

No perillosos 641,01 2,89 

Inerts 2.484,33 2,55 

 

En aquestes taules, podem veure diferents residus i consums que es generen en certes activitats que 

es realitzen en la implementació del centre. No és un recompte total i molts estan relacionats entre 

si, però és una mostra que tota implementació d’una mesura, tot i que sigui per reduir l’impacte, 

sempre se’n produeix. Per tant és pràcticament impossible generar un impacte 0. 

 

 

27. Recomanacions de continuïtat 

Com ja hem detallat a l’inici del document, aquest treball correspon a la fase inicial del disseny d’un 

centre d’atenció primària a partir de la reutilització de contenidors marítims. Després d’elaborar-ho i 

determinar certes consideracions, hi ha punts en què és necessari fer un estudi més extens per 

optimitzar recursos i reduir costos o bé posar en debat certes solucions per què no s’adapten a 
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diferents punts com la localització final, els serveis que ha de donar, el pressupost... Al final, en 

aquesta primera fase el que s’ha buscat són solucions que abastin el major número de situacions en 

què ens podem trobar i en alguns casos les més desfavorables pels nostres interessos. És per aquest 

motiu que és necessari fer estudis més elaborats i específics pel fet que existeixen solucions que són 

millors per determinats contextos. 

Per tant, el primer que s’ha de tenir present a la següent fase és on es situarà el centre. És esse ncial 

perquè afecta molts aspectes, tant els de poca rellevància com els de molta. Sobretot afecta la 

instal·lació de les plaques. Aquestes han d’estar orientades al sud i depenent de la zona geogràfica 

haurà d’haver-hi més o menys distància amb les del davant i les del darrere, i a més, es poden 

col·locar una al costat de l’altre, impossible de fer-ho al sostre del nostre centre. 

També és essencial saber el flux de persones que s’hauran d’atendre i l’horari i la contractació dels 

especialistes que regiran el centre. En molts centres de salut, el personal mèdic de cada secció no 

sempre està present degut a que existeixen uns horaris de consul ta. Per aquest motiu és essencial 

saber aquestes dades per valorar si el projecte és viable o no, i si s’ha de desestimar o canviar certs 

aspectes. 

En aquest projecte vam tirar per les opcions on veiem que guanyàvem molt a nivell energètic i 

d’espai, però resulta que són les més cares a nivell d’implementació i consum. Aconsellaria que és 

fes un estudi de la demanda energètica necessària del centre i de les condicions climàtiques de 

l’exterior per reduir costos sense perdre confort. 

I finalment, posaria èmfasi en l’autosuficiència de l’aigua. Respecte aquest recurs, vam veure que no 

era possible aconseguir aquest objectiu i des d’un principi vam acceptar en què s’havia de connectar 

a la xarxa municipal. Tanmateix, depenent de la zona i demanda concreta, seri a possible 

implementar un sistema el qual s’aconseguís l’autosuficiència o si més no una gran part, ja que així 

reduiríem la factura i l’impacte que generaríem mediambiental seria molt menor. 

En termes generals, la primera fase del disseny creiem que és vàlida per que segueixi desenvolupant-

se aquesta idea. Hi ha punts que necessiten més revisió que d’altres, tal i com hem esmentat, però 

es segueixen complint els objectius proposats en l’inici d’aquest projecte. 
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28. Conclusions 

Durant els últims punts ja hem comentat certes conclusions que hem extret d’aquest projecte. 

En l’àmbit pressupostari, inicialment teníem en ment que era un projecte senzill i econòmic de 

realitzar. Però a mesura que es van implementant diferents tasques per reduir consums, captar 

energia, obtenir un millor aïllament, etcètera, el preu augmenta considerablement. I això és degut a 

les mesures per reduir impactes mediambientals, avui en dia no són econòmiques i s’ha de veure la 

seva viabilitat en conjunt amb l’edifici. I això que era una nova edificació, que en el cas de 

rehabilitació d’un edifici deu ser encara més complex. 

També, s’ha de tenir present que els sistemes de captació d’energia com les plaques solars, no són 

gaire viables si es necessita molta energia i es té poc temps. En el  nostre cas, hem hagut d’instal·lar 

fora del sostre i agafant terreny a nivell del terra. Per aquest motiu, són òptimes per  consums no 

molt elevats i en superfícies molt grans, si  no s’ha d’instal·lar un jardí de plaques o bé que la xarxa 

elèctrica pública provingués d’energies renovables. 

S’ha comprovat que no existeix un procés de construcció 0 emissions i 0 consum, ja que tot material, 

màquina o element prové d’extraccions de matèries primeres, consums en el procés de fabricació... 

Per tant, no es pot aconseguir una implementació 0, però si que sigui la mínima possible. I això 

s’aconsegueix amb mesures sostenibles com les implantades i també, fer ús de materials, 

dispositius... els quals els seus processos d’obtenció i confecció també siguin més eficients i 

sostenibles. Per aquest motiu actualment cada element ve acompanyat d’una etiqueta energètica. 

Sobre l’accessibilitat, tot està format per elements relativament poc amples, hem aconseguit que es 

pugui accedir a tots els espais del centre, ja sigui amb rampes, mobles amb determinades 

dimensions, portes suficientment amples... 

Finalment, és bo conscienciar a la societat que els petits canvis ajuden a disminuir aquest impacte 

ambiental i que el reciclatge i la reutilització és una bona manera per aconsegui r-ho. I aquest 

projecte, dins els seus encerts i les seves errades, serveix per veure que podem treure profit d’un 

element en desús quan encara és útil. 
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Annex I: Diagrama de Gantt 
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