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PLEC DE CONDICIONS COMUNS PER A TOTES LES 
INSTAL·LACIONS 

OBJECTE DEL PLEC 
 
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent que han de 
complir totes les instal·lacions del Consorci Hospitalari de Vic. 
 

PLEC DE CONDICIONS COMUNES PER A TOTES LES INSTAL·LACIONS   
 

o Abans del muntatge de qualsevol material o element, es lliuraran les instruccions de muntatge al 
CHV. 

o Es desballestaran totes aquelles instal·lacions existents que quedin en desús; el desmuntatge 
serà fins al quadre elèctric o fins on es decideixi amb el CHV. 

o Per a instal·lacions noves o ampliacions de les existents, es lliurarà un certificat de connexió 
conforme aquest és correcte; aquest certificat estarà validat pel CHV i pel mantenidor habitual 
de la instal·lació. 

o Tots els materials emprats en les instal·lacions seran idèntics als instal·lats en l’actualitat en el 
centre. Per això caldrà entregar a la direcció del CHV una relació dels mateixos abans de 
començar l’obra. 
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1 PLEC DE CONDICIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ACS I FONTANERIA 

 

1.1 OBJECTE DEL PLEC 
 
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent que han de 
complir les instal·lacions de generació d’aigua calenta sanitària (ACS) i fontaneria del Consorci 
hospitalari de Vic, referents a l’eficiència energètica, qualitat en el servei i respecte al medi ambient. 
 

1.2 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal·lació. 
 

1.3 PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ D’ACS I FONTANERIA  
 

1.3.1 IDENTIFICACIÓ D’ELEMENTS I CANONADES 
 

1.3.1.1 Condicions generals 
 
Tots els elements i accessoris que s’instal·lin en la xarxa, com ara vàlvules, filtres, comptadors, 
termòmetres, sondes, etc, es trobaran etiquetats, per tal de poder portar un registre de base de dades en 
la qual es recolliran, entre altres, la marca de l’element, model tipus, ubicació, material, etc.  
 
L’etiqueta marcarà el codi d’identificació i una breu descripció. L’etiqueta serà de paper i s’introduirà en 
un targeter de plàstic resistent i estanc, que s’incorporarà a l’element referenciat mitjançant una 
abraçadora. S’utilitzarà com a model d’etiqueta el següent: 
 
 

ELEMENT: Vàlvula de seccionament 
Diàmetre: DN 32       
Tipus: Bola PN16 
Afectació: Àrea hospitalització P2 
CODI: 13 02 15 
POSICIO NORMAL DE TREBALL: Oberta 
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El codi es trobarà format per 6 dígits, el significat dels quals serà el següent: 
 

 Dos primers dígits seran el fluid que transporta  

 El tercer i quart seran la identificació de l’element en qüestió (a determinar CHV) 

 Dos últims, zona d’ubicació (a determinar CHV) 
 
La relació dels fluids és la següent: 
 
Gas natural:    01 
Aigua calenta sanitària:    02 
Aigua potable:    03 
Aigua climatització (circuit fred):  04 
Aigua climatització (circuit calefacció): 05 
Aigua xarxa d’incendis:   06 
Aire comprimit    07 
Gasos medicinals   08 
 
Totes les canonades aniran identificades segons la norma UNE 100100:2000 amb un color estàndard per 
a cadascun dels fluids, fins i tot quan les canalitzacions es trobin aïllades. Les franges seran pintades o 
enganxades en tot el seu perímetre, amb unes distàncies compreses entre 5 i 10 m, depenent de la 
longitud del tram afectat. Sempre s’instal·laran les bandes senyalitzadores en cada derivació. Aquestes 
bandes seran d’una amplada de 100 mm (A) com a mínim. Els anells que formen la franja tindran una 
amplada mínima igual a 0,1 x A. 
 
Els colors identificadors per cadascun dels fluids són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colors Bàsics

Aigua Verd Fosc

Vapor Vermell ford

Aire Blau moderat

Combustibles gasosos Groc viu

Combustibles líquids Marró moderat

Líquids i gasos químics Gris mitjà

Fluids varis Negre

Colors complementaris
Potabilitat de l'aigua Blau
Fluid contraincendis Vermell viu
Fluid perillós per la seva 
naturalesa i/o pressió

Colors bàsics s'ha d'aplicar amb franges i els suplementaris amb anells

Taronja
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Nombre de franges

Aigua potable Freda 
Calenta  

Aigua no potable Calenta <100 ºC
Refrigerada i salmora
Calenta i refrigerada
De torre, pou, etc.
Residual i condensada
Fecal i pluvial
Contraincendis

Aire Condicionat
Comprimit
Contaminat  

Baixa presió fins 1,5 bar
Mitjà pressió de 1,5 a 8 bar
Alta pressió més de 8 bar

Combustible gasos Qualsevol tipus

Líquids i gasos químics Refrigerants grup I
Refrigerants grup II
Refrigerants grup III
Contraincendis
Altres (O2, N2, H2, NO, etc)
Residuals

Varis Buit
Altres

Vapor i aigua 
sobrecalentada

Fluid transportat
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1.3.1.2 Sentit de circulació 
Les conduccions hauran de disposar de fletxes indicadores del sentit de circulació del fluid, a distàncies 
no superiors a 5 m, preferentment del mateix color que les franges o, alternativament, de color blanc o 
negre. Indicant quin es el retorn. 
 
Dintre de la fletxa s’indicarà el fluid que transporta segons taula anterior (nom). Les dimensions de les 
fletxes seran de: 

 

Dimensió canonada 
(diàmetre o amplada canonada) 

Longitud mínima de la fletxa 
(mm) 

Amplada mínima de la fletxa 
(mm) 

Fins a 200 mm 200 25 
Més gran de 200 mm 300 50 

 
   

1.3.2 FONTANERIA 
 

1.3.2.1 Grups de pressió 
 
De cara a optimitzar el consum, els grups de pressió hauran de ser amb bombes amb control electrònic. 
Aquest control va ajustant la potència consumida del motor en funció de la demanda instantània d’aigua. 
 

1.3.2.2 Xarxa de distribució 

Es disposarà de vàlvules de regulació de pressió al llarg de tota la xarxa. Així com vàlvules de drenatge a 
tots els muntants o connexió de zona, a més de vàlvules per les noves zones del area d’influència del nou 
muntant. 

1.3.2.3 Sistema de recolzament i producció ACS 
 
Generadors de calor 

Les calderes hauran de ser d’alt rendiment i de gas o biomassa. 
 
Acumuladors 

Els acumuladors emprats seran d’acer inoxidable. Així mateix, els acumuladors disposaran d’una boca 
d’home com a mínim amb un diàmetre de 400 mm. 
 
Per al sistema d’escalfament de l’aigua calenta sanitària es disposaran de bescanviadors de plaques 
exteriors. Els bescanviadors de plaques s’hauran de aïllar tèrmicament. 
 
La protecció catòdica es trobarà formada per un sistema electrònic, compost per ànodes permanents de 
titani. 



 

 
 

11

PLECS DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC. 
 

1.3.2.4 Prevenció del risc de la legionel·losi 
 
Per al disseny de les instal·lacions d'aigua sanitària, es compliran els següents requisits: 
 
Xarxa general 

- Garanties d'una total estanquitat; s'han evitar els cul-de-sac,els finals de xarxes i l’estancament d’aigua. 
- Canonades de coure, acer inoxidable o materials plàstics especials que resisteixin temperatures >70ºC 

sense deformar-se. 
- Canonades del circuit d'aigua freda han d'estar suficientment allunyades de les d'aigua calenta per tal 

que la seva temperatura no augmenti per sobre dels 20ºC-25ºC. 
- Canonades del circuit d'aigua calenta han de permetre arribar fins a 70ºC i mantenir-la de manera  

constant a una temperatura no inferior de 50ºC. Per això han de aïllar-se tèrmicament. 
- Evitar aixetes que facilitin la formació d'aerosols i s'han de retirar, sempre que sigui possible, les carxofes 

terminals. 
- La instal·lació ha de disposar de sistemes adequats per aconseguir uns nivells de clor residual lliure de, 

com a mínim, 0,2 ppm a tots els punts de la xarxa d'aigua freda. 
- El sistema complementari més adequat en prevenció per a l'aigua calenta sanitària en hospitals és el          

d'ionització coure/plata   
 
Dipòsits d'aigua freda 

- Protegits del sol per tal que no pateixin escalfaments i convenientment tapats. 
- Amb boques d'entrada, de sortida, de sobreeiximent i de neteja. 
- Interior adequat per dur a terme les neteges i desinfeccions establertes. 

 
Acumuladors de calor 

- L'entrada de l'aigua dels acumuladors ha d'estar a la part inferior i la sortida a la part superior. 
- Amb boca de registre per a la neteja i una connexió de vàlvula per al seu buidat per tal de facilitar           

les tasques de neteja (diàmetre mínim de 400 mm). 
- Preparats per poder arribar a mantenir una temperatura de 70ºC 
- Els intercanviadors han de ser de plaques i han d'estar fora de l'acumulador, a fi de poder fer les         

operacions de neteja. 
- En cas d’emprar acumuladors - escalfadors elèctrics, han d’estar dimensionats per tal d'assolir una 

temperatura entre 60ºC i 70ºC, a fi de tenir una temperatura de circulació no inferior a 50ºC. 
 
Disseny i situació de les torres de refrigeració 
Sols s’instal·laran torres de refrigeració en les instal·lacions en què el rendiment energètic sigui prioritari; 
en cas contrari, es preveurà l’ús de condensadors d’aire. De totes formes, en cas d’emprar torres de 
refrigeració, es tindran en compte els següents criteris: 
 

- Situades en llocs aïllats. Les distàncies a finestres i preses d'aire no inferiors a 10 m horitzontalment, 
amb una cota superior de 2 m de les zones a protegir. Els aparells s'han de situar en el vessant a  
sotavent dels llocs a protegir dels vents dominants.  
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- Materials resistents a concentracions elevades de clor. 
- Accessibilitat fàcil a aparells i, per tal de procedir a la seva neteja, han de ser desmuntables. 
- Atès que són una de les fonts principals de presència de legionel·la, si pot ser, per eliminar-les s'han           

de buscar mètodes alternatius. 
 

1.3.3 MATERIALS I COMPONENTS 
 

1.3.3.1 Condicions generals 
 
Tots els materials i components seran d’alta qualitat. 
 

1.3.3.2 Canonades 
 
Requeriments generals  

Alta resistència a la corrosió, baix coeficient de dilatació, baixa pèrdua de càrrega, estabilitat enfront dels 
agents anticongelants, estabilitat a alta temperatura, no migració de contaminants a l’aigua, vida útil 
llarga i reciclables al final de la seva vida útil. 
 
Quadre de tipus i usos  
La vida útil de totes aquestes canonades per a una temperatura d’ús de 70ºC és d’uns 50 anys.   
 
 

Descripció 
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Conduccions principals d'ACS    o     o 

Conduccions  secundàries o distribució interior o      o 

Conduccions aigua freda sanitària o    o o 

Circuit primari solar   o o     

Gasos     o       

Aire comprimit     o   o   

Climatització 
primaris i 
secundaris 

        o   
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Suports 

Els suports de les canonades, en general, seran suficients perquè una vegada calorifugats no es 
produeixin fletxes superiors al 2 per mil, ni causin esforços sobre elements o aparells que estiguin units a 
bombes , vàlvules, bescanviadors o altres equips de la instal·lació. 
 
Per les canonades no exposades a esforços tèrmics, s’utilitzaran abraçadores comercials amb subjecció 
mitjançant barnilla roscada al suport amb doble cargol. 
 
Les canonades de plàstic aniran suportades sobre safata metàl·lica de malla electrosoldada. 
 
 
Aïllaments 

Els components de la instal·lació (equips, canonades i accessoris) disposaran d’un aïllament tèrmic amb 
un gruix mínim per tal de limitar les pèrdues d’energia i evitar condensacions. Quan s’utilitzi aïllament en 
canonades que estiguin a la intempèrie o a l’interior de sales de producció i consum, l’aïllament es 
recobrirà amb xapa d’alumini de 0,6 mm de gruix. 
 

1.3.3.3 Aixeteria 
 
Una altra característica important de les aixetes és que, en manipular-les o recolzar-t’hi, aquestes no 
cremin i puguin ocasionar alguna lesió física als usuaris. Totes les aixetes seran d’obertura en fred a la 
seva posició central. 
 
Totes les dutxes aniran equipades de “vàlvules depressores de buidat per tal de garantir la prevenció de 
legionel·la”. 
 
De forma genèrica, totes les aixetes disposaran d'antiretorn, clau d’escaire amb filtre incorporat i 
economitzadors de cabal. 
 
Tot seguit es descriuen els equips que cal considerar en les diferents instal·lacions de l’hospital. 
 

A) QUIRÒFANS 
 
Tipus aixeteria: Electrònica 
Canó: Giratori amb llargada de 15 a 35 cm, a determinar per CHV 
Regulador de temperatura: Sí (manual) 
Airejador: Sí  
Cabal : 6 a 9 l/min 
Alimentació elèctrica: Pila estàndard 6 V (4 anys durada o 1 milió de pulsacions) 
Alçada col·locació: Pit-coll 
Funció parada automàtica: Sí 
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B) HABITACIONS 
 
Lavabo 

Tipus aixeteria: Monocomandament + combidetta renta-cunyes. 
Limitador de temperatura i cabal: Sí (regulació mecànica) 
Airejador: Sí  
Cabal : 9 l/min 
  
Dutxa 

Tipus aixeteria: Monocomandament TERMOSTATIC 
Limitador de temperatura i cabal: Sí  
Airejador:  Sí  
Cabal : 9 l/min 
Conjunt dutxa: Teledutxa de gravetat, barra i flexo 
Vàlvula depressora buidat dutxa: Sí (incorporada) 
 
Vàter 

Tipus :  Cisterna encastada  
Volum de descarrega: 3-6 litres 
Tipus accionament: Descarrega amb interrupció automàtica 
Clau tancament: D’ esquadra DN15 
 
*combidetta 
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C) ZONA VESTIDORS 
 
Lavabo 

Tipus aixeteria: Monocomandament                      
Limitador de temperatura i cabal: Sí (regulació mecànica) 
Desbloqueig limitador temperatura: no 
Airejador: Sí  
Cabal : 9 l/min màx. 
Dutxa 

Tipus aixeteria: Monocomandament termostàtica 
Limitador de temperatura i cabal: Sí (regulació mecànica)  
Airejador:  Sí  
Cabal : 9 l/min 
Conjunt dutxa: Teledutxa, barra i flexo  
Vàlvula depressora buidat dutxa: Sí (incorporada) 
 
Vàter 

Tipus :  Cisterna vista  
Volum de descarrega: 3-6 litres 
Tipus accionament: Descarrega amb interrupció automàtica 
Clau tancament: De esquadra DN15 
  
 

Urinari 

Tipus : Execució robusta   
Cabal fluxor: 2-6 litres 
Altres: Clau de pas integral 
 

D) ZONES COMUNS D’ÚS PÚBLIC 
 
Lavabo 

Tipus aixeteria: Fluxor amb sistema anti-bandàlic 
Limitador de temperatura i cabal: Sí (regulació mecànica) 
Airejador: Sí  
Cabal : 9 l/min 
  
Urinari 

Tipus : Execució robusta   
Cabal fluxor: 2-6 litres 
Altres: Clau de pas integral 
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Vàter 

Tipus :  Cisterna encastada  
Volum de descarrega: 3-6 litres 
Tipus accionament: Descarrega amb interrupció automàtica 
Clau tancament: D’ esquadra DN15 
 

E) ZONA METGES 
 
Boxes 

Tipus aixeteria: Electrònica 
Canó: Giratori amb llargada de 15 a 35 cm, a determinar per CHV 
Regulador de temperatura: Sí (manual) 
Airejador:  Sí  
Cabal : 6 l/min 
Alimentació elèctrica: Pila estàndard 6 V (4 anys durada o 1 milió de pulsacions) 
Alçada col·locació: Pit-coll 
Funció parada automàtica: Sí 
 

F) ALTRES ZONES METGES 
 
Lavabos 

Tipus aixeteria: Electrònica 
Regulador de temperatura: Si 
Aigua premesclada: Sí, en cas de no disposar de regulador temperatura 
Airejador: Sí  
Cabal : 6 l/min 
Alimentació elèctrica: Pila estàndard 6V (4 anys durada o 1 milió de pulsacions) 
          Transformador 230 V/12 V (en cas de no voler pila) 
Funció parada automàtica: Sí 
Dutxes 

Tipus aixeteria: Termostàtica 
Limitador de temperatura:  Sí 
Airejador: Sí  
Desbloqueig limitador cabal: Sí  
Conjunt dutxa: Teledutxa, barra i flexo   
Vàlvula depressora buidat dutxa: Sí (incorporada) 
 

G) ZONA NEONATS 
 
Model: Teledutxa monocomandament  
Limitador de cabal: Sí 
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Limitador de temperatura: Sí  
Inversor automàtic dutxa: Sí 
Cabal : 6 l/min 
 

H) ÀREA DE NETEJA - OFFICE 
 
Tipus aixeteria: Monocomandament 
Limitador de temperatura i cabal: Sí   
Cabal : 12 l/min 
 

I) MODELS ACTUALS 
 
MODEL CISTERNA ENCASTADA: ROCA Suporte Duplo cisterna 890040000 
MODEL AIXETES:  
ORAS 1910F –  per les piques lavabos habitacions… 
ORAS 1937Y –  per els abocadors 
ORAS 1838F –  per les piques de dins l’habitació i varies piques 
ORAS 7468CY –  per les dutxes 
ORAS 320H –  per les dutxes 
ORAS 6331F –  per sales de intervencions i sales exploracions 
ORAS 6150F –  per lavabos electrònics  
 
 

1.4  CONCLUSIÓ 
 
Adoptar en el disseny de les instal·lacions d’ACS criteris ambientals permet l’estalvi d’energia, ser 
respectuosos amb el medi ambient i és plenament compatible amb les millors prestacions de la 
instal·lació junt amb un cost d’explotació competitiu.  
 
Un cop finalitzada la instal·lació i abans de posar-la en marxa es realitzarà una desinfecció química de la 
instal·lació. 
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2 PLEC DE CONDICIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ 
DE SANEJAMENT 

2.1 OBJECTE DEL PLEC 
 
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent que han de 
complir les instal·lacions de sanejament del Consorci hospitalari de Vic, referents a l’eficiència 
energètica, qualitat en el servei i respecte al medi ambient. 
 

2.2 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal·lació. 
 

2.3 PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 

2.3.1 ASPECTES GENERALS 

2.3.1.1 Sistemes d’evacuació 
Les aigües que aboquen en la xarxa d'evacuació s'agruparan en 2 classes: 
 
La recollida de les aigües fecals i residuals es realitza independentment de les aigües de pluja, amb la 
qual cosa el dimensionament de cada xarxa és adequat al seu cabal corresponent. Per tant, s'instal·laran 
baixants i col·lectors totalment independents per a cada recollida, i si el clavegueram urbà fos també 
separatiu, les aigües de pluja podrien tenir alguna altra utilitat (regs urbans, indústries, etc). La seva 
aplicació també serà adequada quan existeixi abocament a fosses sèptiques o a estacions depuradores 
d'aigües residuals. 

2.3.2 ELEMENTS CONSTITUENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE L'EDIFICI 

2.3.2.1 Tancaments hidràulics 
S’impedirà per mitjans de tancaments hidràulics que l'aire viciat de la xarxa d'evacuació comuniqui amb 
l'aire dels locals habitats on es troben instal·lats els distints aparells sanitaris. 
 
Els tancaments hidràulics poden ser: 
 

. sifons individuals, propis de cada aparell. 

. bots sifònics, que pot servir a diversos aparells. 

. claveguerons sifònics. 
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. arquetes sifòniques, situades en les trobades dels conductes enterrats d'aigües pluvials i 
residuals. 

 
Els tancaments hidràulics han de tenir les següents característiques: 

 Han de ser autorentables, de tal forma que l'aigua que els travessi arrossegui els sòlids en 
suspensió. 

 Les seves superfícies interiors no han de retenir matèries sòlides. 
 No han de tenir parts mòbils que impedeixin el seu funcionament correcte. 
 Han de tenir un registre de neteja fàcilment accessible i manipulable. 
 L'altura mínima del tancament hidràulic ha de ser de 50 mm per a usos continus, i 70 mm per a 

usos discontinus. L'altura màxima ha de ser 100 mm. La corona ha d'estar a una distància igual o 
menor que 60 cm per sota de la vàlvula de desguàs de l'aparell. El diàmetre del sifó ha de ser igual 
o major que el diàmetre de la vàlvula de desguàs i igual o menor que el del ramal de desguàs. En el 
cas que existeixi una diferència de diàmetres, la grandària ha d'augmentar en el sentit del fluix. 

 Ha d'instal·lar-se el més a prop possible de la vàlvula de desguàs de l'aparell, per limitar la 
longitud del tub brut sense protecció cap a l'ambient. 

 No han d'instal·lar-se en sèrie, per la qual cosa quan s'instal·li un bot sifònic per a un grup 
d'aparells sanitaris, aquests no han d'estar dotats de sifó individual. 

 Si es disposa d’un únic tancament hidràulic per a servei de diversos aparells, ha de reduir-se al 
màxim la distància d'aquests al tancament. 

 Un bot sifònic no ha de donar servei a aparells sanitaris no disposats en dependències humides on 
estigui instal·lat. 

 El desguàs d'aigüeres, safarejos i aparells de bombament (rentadores i rentaplats) ha de fer-se 
amb un sifó individual. 

 El desguàs dels inodors a les baixants ha de realitzar-se directament o per mitjà d'un conducte 
d’escomesa de longitud igual o menor que 1,00 m, sempre que no sigui possible donar al tub el 
pendent necessari. 

 
 Ha de disposar-se d’un sobreeixidor als lavabos, bidets, banyeres i aigüeres. 
 No han de disposar-se desguassos enfrontats escometent a una canonada comuna. 
 Les unions dels desguassos a les baixants han de tenir la major inclinació possible, que en qualsevol cas 

no ha de ser menor que 45º. 
 Quan s'utilitzi el sistema de sifons individuals, els ramals de desguàs dels aparells sanitaris han d'unir-se 

a un tub de derivació, que desemboqui en el baixant o si això no fos possible, en el conducte de l'inodor, i 
que tingui la capçalera enregistrable amb tap roscat. 

 Excepte en instal·lacions temporals, s’han d'evitar en aquestes xarxes els desguassos bombats. 

2.3.2.2 Baixants 
Han de realitzar-se sense desviacions ni reculades i amb diàmetre uniforme en tota la seva altura excepte, 
en el cas de baixants de residuals, quan existeixin obstacles insalvables en el seu recorregut i quan la 
presència d'inodors exigeixi un diàmetre concret des dels trams superiors que no és superat en la resta 
de baixant. 
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El diàmetre no ha de disminuir en el sentit del corrent. 
 
Podrà disposar-se d’un augment de diàmetre quan escometin al baixant cabals de magnitud molt major 
que els del tram situat aigües dalt. 
 

Per tal de solucionar els problemes acústics es realitzaran els baixants mitjançant canonades de polietilè 
d’alta densitat.  
 
Les seves característiques essencials són: 
 

 Alta densitat.  
 Gràcies a la seva coloració negra és altament resistent als raigs UV.  
 Perfil corrugador en les zones d’impacte de les aigües residuals, redueixen les oscil·lacions 

pròpies i consegüentment, les emissions de sorolls.  
 El material és un compost de polietilè d’alta densitat (HDPE) i sulfat de bari.  

En la taula següent s’especifiquen els valors recomanats del nivell sonor continu equivalent 
estandarditzat, ponderat A, LeqA per soroll estacionaris segons el CTE, en edifici sanitaris: 
 

Recinte 
Màxim nivell LeqA (dB) 

Dia (7-23h) Nit (23-7h) 

Zones d’estància 45 35 

Dormitoris 30 30 

Quiròfans 30 30 

Zones comuns 50 40 

 

2.3.2.3 Canonades de ventilació 
La xarxa de ventilació serà un complement indispensable per al bon funcionament de la xarxa 
d'evacuació, perquè a les instal·lacions on aquesta és insuficient pot provocar la comunicació de l'aire 
interior de les canonades d'evacuació amb l'interior dels locals sanitaris, amb la consegüent olor fètida i 
contaminació de l'aire. La causa d'aquest efecte serà la formació d'èmbols hidràulics en els baixants per 
acumulació de descàrregues, efecte que tindrà major risc quan menor diàmetre tingui el baixant i quan 
majors siguin els cabals d'abocament que recull, originant unes pressions al front de descàrrega i unes 
depressions després darrere seu, que trencaran el tancament hidràulic dels sifons. 

2.3.2.4 Separador de greixos i fangs 
És una arqueta o pou que s'utilitza per separar els greixos, olis o fangs, en aquelles instal·lacions on 
l'abocament d'aquests elements sol ser molt freqüent (garatges, cuines de restaurants, etc). La seva 
disposició és similar a la d'una arqueta sifònica, però de major capacitat, on per diferència de densitat, 
els greixos i olis queden surant en el part superior. Des d'aquí s'absorbiran periòdicament per expulsar-
les a l'exterior de la xarxa d'evacuació. 
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Les dimensions dependran del volum d'abocament i el període de neteja no serà superior a sis mesos. 
 
Ha d'estar proveït d'una obertura de ventilació, pròxima al costat de la descàrrega, i d'una tapa de 
registre totalment accessible per a les preceptives neteges periòdiques. Pot tenir més d'un envà 
separador. Si algun aparell descarregués de forma directa en el separador, ha d'estar proveït del 
corresponent tancament hidràulic.  
 
Ha de disposar-se preferiblement al final de la xarxa horitzontal, previ al pou de ressalt i a l'escomesa. 
 
Excepte en casos justificats, al separador de greixos només han d'abocar les aigües afectades de forma 
directa pels esmentats residus (greixos, olis, etc). 

2.3.3 SISTEMA DE BOMBAMENT I ELEVACIÓ  
 

Quan la xarxa interior o part d'ella s'hagi de disposar per sota de la cota del punt d'escomesa s’haurà de 
preveure un sistema de bombament i elevació. A aquest sistema de bombament no hauran d'abocar 
aigües pluvials, excepte per imperatius de disseny de l'edifici, tal com succeeix amb les aigües que es 
recullen en patis interiors o rampes d'accés a garatges-aparcaments, que queden a un nivell inferior a la 
cota de sortida per gravetat. Tampoc hauran d'abocar a aquest sistema les aigües residuals procedents 
de les parts de l'edifici que es trobin a un nivell superior al del punt d'escomesa. 
 
Les bombes hauran de disposar d'una protecció adequada contra les matèries sòlides en suspensió. 
Hauran d'instal·lar-se almenys dos, a fi de garantir el servei de forma permanent en casos d'avaria, 
reparacions o substitucions. Si hi ha un grup electrogen a l'edifici, les bombes hauran de connectar-se a 
ell, o en cas contrari haurà de disposar-se un per a ús exclusiu o una bateria adequada per a una 
autonomia de funcionament del menys 24 h. 
 
A fi de protegir la bomba, s'evitarà que el raig d'entrada al pou copegi ben a prop de la mateixa. 
L'entrada sense turbulència es podrà aconseguir emprant una xapa protectora a l'entrada, que actuï com 
a deflector. 
 
Les bombes podran tenir el motor a l'exterior del pou (sistema sec) o podran ser grups motobomba 
submergits (sistema humit). El sistema sec reduirà els costos de manteniment i mantindrà l'equip de 
bombament més net i segur. Les bombes actuaran de forma automàtica entre dos nivells màxim i mínim, 
mitjançant l'ús de contactors accionats per flotadors, sondes de nivell o boies. A més a més, també serà 
possible el funcionament manual de l'equip de bombament. 
 
El grup de bombament anirà equipat d'una guia per a situació de la bomba, cadena per al seu hissat, 
acoblament automàtic en la canonada, quadre de comandaments, etc. 
 
Els sistemes de bombament i elevació s'allotjaran en pous de bombament disposats en llocs de fàcil 
accés per al seu registre i manteniment. 
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El fons del pou col·lector estarà en declivi cap a l'aspiració de la bomba, perquè l'aigua residual pugui 
fluir cap a l'entrada de la bomba sense que es formin dipòsits. També serà convenient que les parets 
laterals a la zona baixa tinguin un angle d'inclinació superior als 45º. 
  
La grandària del pou negre i de les bombes dependrà del volum d'aigües residuals que es desitgi evacuar.  
 
És recomanable la realització d'un dipòsit previ al pou de l'estació de bombament, de manera que el 
cabal d'aigües aflueixi a aquest sense turbulències. 
 
En aquests pous no han d'entrar aigües que continguin greixos, olis, gasolines o qualsevol líquid 
inflamable. 
 
Han d'estar dotats d'una canonada de ventilació capaç de descarregar adequadament l'aire del dipòsit 
de recepció. 
 
El subministrament elèctric a aquests equips haurà de proporcionar un nivell adequat de seguretat i 
continuïtat del servei, i haurà de ser compatible amb les característiques dels equips (freqüència, tensió 
d'alimentació, intensitat màxima admissible de les línies, etc). 
 
Quan la continuïtat del servei ho faci necessari (per evitar, per exemple, inundacions, contaminació per 
abocaments no depurats o impossibilitat d'ús de la xarxa d'evacuació), haurà de disposar-se un sistema 
de subministrament elèctric autònom complementari. 
En la seva connexió amb el sistema de clavegueram haurà de disposar-se un bucle anti-reflux de les 
aigües per sobre del nivell de sortida del sistema de desguàs. 
 

2.3.4 MATERIALS DE LA XARXA D’EVACUACIÓ 
 

La canonada de fosa grisa s'utilitzarà en baixants, col·lectors i ventilació. És molt duradora a causa del 
seu elevat contingut en carboni i presenta una elevada resistència mecànica, si bé, la seva utilització es 
restringirà a zones de trànsit i punts que requereixin reforçar la instal·lació, a causa del seu elevat preu. 
 
La canonada de materials plàstics (PVC, HDPE, PP HT) és la més utilitzada actualment, tant en petita 
evacuació (derivacions i ramals) com en gran evacuació (baixants i col·lectors). Amb material plàstic es 
realitzaran també les peces especials i auxiliars, com a bots, sifons, claveguerons, vàlvules de desguàs, 
colzes, derivacions, maneguins, etc. Els tubs es caracteritzaran per la seva gran lleugeresa i llisor interna, 
que evitaran les incrustacions i permetran la ràpida evacuació de les aigües residuals. Presentaran a més 
a més gran resistència als agents químics, sense cap incompatibilitat amb els materials d'obra. A causa 
del seu elevat coeficient de dilatació, serà obligat posar juntes de dilatació. Els tubs que s'instal·lin a la 
intempèrie s'ubicaran a l'interior de cassetons, a l'abric del sol, per evitar l'envelliment. En ésser 
materials termoplàstics presentaran gran conformabilitat, adaptant-se a qualsevol traçat quan s'escalfen 
per donar-los forma. 
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La canonada de formigó s'utilitzarà en la xarxa horitzontal de gran evacuació (col·lectors). Per a la seva 
fabricació s'emprarà el formigó en massa, vibrat i centrifugat. Presentarà gran resistència mecànica, gran 
capacitat d'evacuació i gran durabilitat. 
La canonada de gres s'utilitzarà en gran evacuació (baixants i col·lectors). S'obtindrà en pastar en via 
humida el quars, feldespat, alúmina i òxid de ferro, els quals, un cop moldejats, es couen a temperatura 
de 1.200ºC, vitrificant-se i esmaltant-se superficialment amb clorur sòdic. El resultat serà un material de 
gran compacitat, altament impermeable, gran duresa, gran resistència a l'agressivitat dels àcids i bases i 
gran durabilitat. No obstant això, és fràgil als cops, la qual cosa obliga a realitzar trams molt curts amb un 
elevat nombre de juntes.  
 
La canonada de zinc serà adequada per a la recollida d'aigües pluvials, utilitzant-se tant en canalons com 
en baixants. Serà resistent a la intempèrie i aigües de pluja, autoprotegint-se per la formació d'una petita 
pel·lícula de carbonat de zinc que impedeix la seva corrosió. No obstant això, encara essent un material 
molt mal·leable i lleuger que es treballa perfectament, és atacat pel guix, el ciment i els àcids en general. 
 
Dels materials existents en el mercat, i per tal de ser el més respectuosos possible amb el medi ambient, 
s’utilitzaran materials exempts de clor com el polietilè.  
 
En el cas de baixants que provinguin de màquines d’esterilització aquests hauran de ser d’un material 
resistent a les altes temperatures.  
 

2.3.5 CONDICIONS QUE HAURÀ DE REUNIR LA XARXA D'EVACUACIÓ 
 

La xarxa haurà d'aconseguir sense estancament i d'una manera ràpida, l'evacuació de les aigües 
utilitzades en els diferents serveis, i d'una forma molt especial les aigües negres, que contenen i 
transporten abundant matèria orgànica i colibacils, agents portadors de malalties hídriques. Per 
aconseguir això, els inodors s'agruparan al voltant del baixant i a distància no superior a 1 metre, dotant-
los de maneguins d'escomesa amplis i de tancaments segurs i hermètics en les juntes d'unió. Al mateix 
temps, per augmentar la velocitat d'evacuació, totes les canonades horitzontals (ramals i col·lectors) 
portaran pendent cap al desguàs, disposaran de trobades suaus i àmplia capacitat hidràulica. 
 
S'impedirà l'entrada als locals higiènics de l'aire mefític, procedent de l'interior de les canonades que 
integren la xarxa. Per a això, s'instal·larà en cada aparell sanitari un tancament hidràulic assegurat per 
sifons individuals, bots sifònics, etc, que mantindrà un mínim de 5 cm d'altura d'aigua. Aquest 
tancament perdurarà, encara en presència dels sifonaments de la xarxa, emprant un eficaç sistema de 
ventilació. 
 
Es mantindrà una estanquitat total de la xarxa, en tots els seus punts, aconseguint un segellat elàstic en 
les juntes i unions, que admeti els moviment de la xarxa. Aquesta estanquitat es referirà no sols a l'aigua, 
sinó també als gasos per evitar males olors. 
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S'impedirà que interiorment quedin residus retinguts, que puguin arribar a ser principis d'obstruccions, 
per a la qual cosa, tots els materials i elements que formen la xarxa hauran de tenir una gran llisor interna 
(canonades, brunyits d'arquetes i pous, etc), i les unions, entroncaments, empelts, etc, es faran 
procurant una unió al màxim, sense esglaons ni ressalts. 
 
S'aconseguirà un traçat de la instal·lació que permeti una accessibilitat total de la xarxa, 
fonamentalment en els punts conflictius (canvis de direcció, inflexions, etc), disposant en tals punts un 
sistema de registre que en un moment donat permeti l'accés dels elements o útils de neteja, fugint dins el 
possible dels encastos. 
 
Es tindrà independència total de la xarxa amb els elements estructurals de l'edifici, per impedir que els 
moviments relatius dels uns i els altres s'afectin entre si, la qual cosa sempre acabaria per trencar els 
elements de la xarxa o perdre l’hermeticitat. 
 
Es realitzarà una subjecció correcta de tots els materials que integren la xarxa, fonamentalment les 
canonades. 
 
S'impedirà la comunicació directa d'aquesta xarxa amb la d'aigües netes. S'eliminaran els excessos de 
greixos i fangs abans del seu abocament a la xarxa de col·lectors. 
 
No s'han d'instal·lar dos sifons en sèrie, perquè la bossa d'aire que es formaria en la canonada de 
connexió entre els dos dificultaria o, fins i tot, impediria el fluir de l'aigua cap a la xarxa de desguàs. 
 

2.3.6 ALTRES ESPECIFICACIONS 

2.3.6.1 Varis 
Per a qualsevol altre element constructiu a utilitzar i que no estigui especificat en aquest plec de 
condicions, s’atendrà a les Normes Oficials i als criteris de la Direcció Facultativa del CHV. 
 

2.3.6.2 Proves 
Abans de l’entrega de les instal·lacions, l’instal·lador haurà de dur a terme la posada en marxa d’aquestes 
i s’assegurarà el bon funcionament de la instal·lació. 
 
Proves d’estanquitat parcial 

a) Es realitzaran proves d’estanquitat parcial descarregant cada aparell aïllat o simultàniament, verificant 
els temps de desguàs, els fenòmens de sifonat que es produeixin en el propi aparell o en els altres 
connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i canonades i comprovació de tancaments hidràulics. 
 

b) No s'admetrà que quedi en el sifó d'un aparell una altura de tancament hidràulic inferior a 25 mm. 
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c) Les proves de buidatge es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb els cabals mínims considerats 
per a cadascun d'ells i amb la vàlvula de desguàs així mateix oberta; no s'acumularà aigua en l'aparell 
en el temps mínim d'1 minut. 

 
d) En la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada, per garantir la seva estanquitat introduint 

aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts. 
 

e) Les arquetes i pous de registre se sotmetran a idèntiques proves omplint-los prèviament d’aigua i 
observant si s'adverteix o no un descens de nivell. 6 Es controlaran al 100% les unions, entroncaments 
i/o derivacions. 
 
Proves d’estanquitat total 

a) Les proves han de fer-se sobre el sistema total, bé d’un sol cop o bé per parts segons les prescripcions 
següents. 
 
Prova amb aigua 

a) La prova amb aigua s'efectuarà sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals i pluvials. Per a això, es 
taponaran tots els terminals de les canonades d'evacuació, excepte els de coberta, i s'omplirà la xarxa 
amb aigua fins a sobreeixir. 
 

b) La pressió a què ha d'estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha de ser inferior a 0,3 bar, ni superar el 
màxim d'1 bar. 

 
c) Si el sistema tingués una altura equivalent més alta d'1 bar, s'efectuaran les proves per fases, 

subdividint la xarxa en parts en sentit vertical. 
 

d) Si es prova la xarxa per parts, es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per detectar fugues. 
 

e) Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova, se li sotmetrà al mateix règim que a la 
resta de la xarxa d'evacuació. 

 
f) La prova es donarà per acabada només quan cap de les unions acusin pèrdua de aigua. 

 
Prova amb aire 

a) La prova amb aire es realitzarà de forma similar a la prova amb aigua, tret que la pressió a què se 
sotmetrà la xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim. 

 
b) Aquesta prova es considerarà satisfactòria quan la pressió es mantingui constant durant tres minuts. 

 

Prova amb fum 

a) La prova amb fum s'efectuarà sobre la xarxa d'aigües residuals i la seva corresponent xarxa de ventilació. 
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b) Ha d'utilitzar-se un producte que produeixi un fum espès i que, a més a més, tingui un forta olor. 
 

c) La introducció del producte es farà per mitjà de màquines o bombes i s'efectuarà en el part baixa del 
sistema, des de distints punts si és necessari, per inundar completament el sistema, després d'haver 
omplert amb aigua tots els tancaments hidràulics. 

 
d) Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, es taponaran aquests a fi de 

mantenir una pressió de gasos de 250 PA. 
 

e) El sistema ha de resistir durant el seu funcionament fluctuacions de ± 250 PA, per a les quals ha estat 
dissenyat, sense pèrdua d’estanqueïtat en els tancaments hidràulics. 
 

f) La prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti presència de fum i olors a l'interior de l'edifici. 
 
 

2.3.7 CONSIDERACIONS FINALS 
 
Qualsevol dubte que sorgeixi en la interpretació dels plànols de la memòria, dels plecs de condicions, 
dels amidaments o del pressupost, es cursarà consulta al Director de l’Obra o els serveis tècnics del CHV, 
qui podrà considerar la solució que cregui més adient i convenient al cas. 
 
L’Instal·lador haurà de preveure que se li podrà exigir, per part de la Direcció Facultativa amb anterioritat 
a la certificació final de la instal·lació, l’apartat de tota la documentació necessària perquè es justifiqui 
que els equips, materials, components i accessoris que utilitzi, així com la seva posada en obra, 
compleixin les condicions particulars que li siguin d’aplicació. 
 
L’empresa Instal·ladora, per a l’execució de la instal·lació, seguirà l’exposat en el conjunt del projecte així 
com el que ordeni la Direcció Facultativa o els serveis tècnics del CHV durant l’execució. 
 
Per condició expressa del present plec, la Instal·ladora realitzarà plànols de la instal·lació executada 
detallant els equips, accessoris, conduccions, etc, indicant clarament dimensions, espais lliures, situació 
precisa de les connexions i vàlvules, pes, potència instal·lada, necessitats energètiques per a l’explotació 
de la instal·lació i els seus diferents components, i qualsevol altra documentació que sigui necessària per 
al coneixement de la instal·lació realitzada. Els plànols de detall, si així ho admet la Direcció Facultativa, 
podran ser substituïts per catàlegs i documentació tècnica proporcionada pel fabricant. 
 
Abans d’iniciar-se els treballs de muntatge, l’empresa Instal·ladora realitzarà el replantejament de tots i 
cada un dels elements i parts de la instal·lació. Per continuar els treballs, l’ empresa Instal·ladora haurà 
d’obtenir de la Direcció Facultativa, l’aprovació a aquest replantejament. 
 
Tant en l’emmagatzematge en obra, com en el procés d’instal·lació o una vegada instal·lats, l’empresa 
Instal·ladora protegirà degudament tots els materials, accessoris i equips, perquè aquests així com la 
instal·lació en general s’entregui en la recepció provisional en perfectes condicions. 
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3 PLEC DE CONDICIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ 
DE CLIMATITZACIÓ 

3.1 OBJECTE DEL PLEC 
 
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent que han de 
complir les instal·lacions de climatització del Consorci Hospitalari de Vic, referents a l’eficiència 
energètica, qualitat en el servei i respecte al medi ambient. 
 

3.2 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal·lació. 
 

3.3  PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 

3.3.1  ASPECTES GENERALS 
 
 A l'hora del càlcul del sistema, la planta haurà de disposar de varies zones atenent a criteris d'horari 

de servei, orientació, ocupació, activitats desenvolupades, etc, de forma que es puguin obtenir les 
condicions ambientals de projecte individualment en cadascuna de les dependències. 

 
 S'utilitzarà un sistema de climatització integrat. Es procurarà mantenir un sistema de climatització 

similar i compatible a l'existent a l'hospital.  
 

 Es vincularà el sistema de climatització amb l’Alarma d’incendis, i en cas d’alarma, s’aturaran els 
climatitzadors. 

 

3.3.2 GENERADORS DE FRED I CALOR 
 
 S'optarà primerament per l'ocupació de plantes refrigeradores condensades per aire, evitant en tot el 

possible l'ocupació de plantes frigorífiques condensades per aigua (instal·lació de torres de 
refrigeració), tret que per condicions arquitectòniques no quedi una altra opció. 

 
 Les màquines se situaran sobre bancades flotants, essent suportades per elements antivibradors, de 

manera que no pugui transmetre sorolls ni vibracions molestes a l'edifici. Es prendran les mesures 
necessàries per no produir molèsties en edificis pròxims. 

 
 En instal·lacions aire-aigua s'utilitzarà el sistema de col·lectors amb bombes primàries (una per 

màquina+reserva) i bombes secundàries (dos per circuit). S’intercalarà un dipòsit d'acumulació. 
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 Les calderes seran d’alt rendiment i de condensació en el cas d’aigua sanitària.  
 Les bombes de circulació no hauran de sobrepassar les 1.450 r.p.m, instal·lant-se sempre bombes de 

reserva en paral·lel. 
 

 Es disposarà de vasos d'expansió. Seran vasos tancats amb cambra de nitrogen i membrana 
intercanviable. 

 
 Tots els sistemes automàtics tindran la possibilitat de ser comandats manualment mitjançant 

selectors. 
 

3.3.2.1 UNITAT CLIMATIZADORA 
 
Mentre no s'indiqui d'una altra manera, les unitats estaran completament equipades amb carcasses i 
plenums, ventiladors, antivibradors, aïllaments, safates, bateries, filtres, deflectors, comportes, vàlvules 
tipus “TA” de doble funció (control i equilibrat), enllumenat interior i altres elements i accessoris 
necessaris. 
A més es muntaran sondes de temperatura a les canonades de entrada i sortida de las bateries de fred i 
calor, per tal de quantificar el consum energètic d’aquestes bateries. 
Les unitats, seran de primera línia dins de la gamma de fabricació de cada proveïdor i tindran la capacitat 
de treballar en mode “freecooling” i en mode recirculació amb sondes de qualitat de l’aire. 
Es presentarà per a la seva acceptació la informació de cada equip. 
La identificació dels aparells per part del fabricant anirà visible a l'exterior de l'equip, amb totes les 
dades principals.  
Es senyalitzaran els fluxos d'aire amb distintius de color per tipus de fluid, segons la següent 
estandardització: 

-  Blau: entrada aire fresc de l'exterior 
-  Verd: aire exterior després de passar pel recuperador 
-  Vermell: impulsió aire calent a instal·lació 
-  Taronja: retorn aire de la instal·lació 
-  Marró: extracció aire a l'exterior després de passar pel recuperador 

 
Tots els ventiladors hauran de portar plaques d'identificació metàl·liques indicant la zona a la qual 
serveixen, volum d'aire, watts, RPM, pressió estàtica i mida.  
 
Cada unitat serà construïda i operarà en totes les condicions de cabal d'aire (incloent del 100% al 30% 
en les unitats de volum variable) sense que es sobrepassin les condicions acústiques requerides per als 
diferents locals. Els requisits acústics s'han de complir amb la unitat instal·lada i segons les condicions 
constructives de l'edifici, la ubicació destinada a ella i els conductes connectats en manera similar al 
projectat. Si no s'aconsegueixen els nivells requerits, el contractista es farà càrrec d'afegir les mesures o 
silenciadors que siguin necessaris. 
 
Aquestes mesures s'adoptarien sense comprometre el disseny original. 
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Els elements constructius que componen les unitats hauran de reunir les següents característiques, llevat 
d'indicació contrària en els documents de projecte: 
Envolupant 
L'envoltant, estarà formada per panells del tipus sandvitx acústic, de 50 mm. de gruix mínim, format per 
una xapa galvanitzada exterior de 1,8 mm de gruix mínim i interior de 0,8 mm. 
 
L'aïllament consistirà en tauler de fibra de vidre acústic o llana de roca. 
 
Tot el plafonat anirà suportat per una estructura independent d'acer galvanitzat o alumini. La unió entre 
panells es realitzarà mitjançant un sistema d'encadellat i peces de subjecció cargolades a aquests. 
 
La construcció del sòl serà a base d'estructura suport de perfils i panells sandvitx llis transitable amb 
xapes de 1,2 mm. de gruix mínim, soldades a l'estructura. Les juntes del panell seran estanques a 
l'aigua. L'aïllament serà el mateix que els panells laterals. 
 
L'estructura suport estarà dimensionada per el pes dels climatitzadors amb tot el seu equipament. Es 
preveuran agafadors. 
 
El sostre tindrà una construcció idèntica a les parets, perfectament travades per aconseguir un conjunt 
rígid i lliure de vibracions. El sostre de l'envolvent, si és per a muntatge a la intempèrie, anirà protegit per 
una coberta metàl·lica addicional tipus teulat amb dispositiu de recollida i evacuació d'aigües. 
 
Les portes d'accés a les diferents seccions, hauran d'anar muntades sobre un bastidor de perfil, i 
construcció idèntica a les parets. Amb frontisses, doble ribet de goma per estanquitat i manilles de 
tancament ràpid tipus maneta de facil manipulació i que no puguin provocar talls i que el seu tancament 
sigui progresiu. 
 
A més de la safata de condensats que s'inclou en la secció de bateries de fred, la unitat anirà equipada 
amb una safata de 1,6 mm de l'espessor d'acer inoxidable (304) que cobrirà la secció d'humectació fins 
als filtres finals. Incorporarà un maniguet d'acer inoxidable per a connexió a la xarxa de desguàs. 
Tota la unitat anirà pintada exteriorment, amb pintura, especialment resistent a ambients agressius. El 
color serà definit per CHV, es presentarà el procediment de pintura empleat. 
Es preveuran passafils en les seccions on hi hagi motors elèctrics. 
 
 
Secció de filtratge 
 
- Tots els diltres seran d’alta eficiencia i de fabricant reconegut. 
- Aniran muntats sobre marcs o carrils de retenció, de manera que quedi assegurada l'estanquitat a 

l'aire a través dels mateixos. 
- Tant els marcs com els filtres seran construïts en materials anticorrosius. 
- L'accés als filtres per al manteniment haurà de ser fàcil i ràpid (extracció lateral). 
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- Totes les unitats disposaran de filtre i prefiltre a més de la resta de filtres necessaris per protegir 
els diferents elements de l'equip com extractor, radiadors, intercanviador, i donar la qualitat final 
d'aire a la zona a climatitzar. 
Estarà dotat amb un manòmetre de pressió diferencial per indicar filtre brut, que s’instal·larà a 
l'exterior de l'envolvent i donarà el senyal d'alarma en el supervisor de la instal·lació. 

- Els filtres  instal·lats no podran ser amb marc de cartró ni de bossa. 
 
 

El contractista haurà de realitzar un canvi de filtres dels climatitzadors quatre setmanes després de la 
seva posada en funcionament. Aquests treballs no constituiran un cost addicional per CHV. 
 
 
Secció de bateries de refredament i escalfament 
 

- Les preses exteriors de bateria estaran embridades i seran només 2 (entrada i sortida). 
- Les bateries poden ser extraïbles lateralment sobre carrils de forma simple i rapida. 
- Les bateries de refredament hauran de ser construïdes en tub de coure sense soldadura amb 

aletes continu d'alumini amb distància entre aletes. Les aletes disposaran de collarets d'ajust 
per aconseguir una màxima transferència de calor en la unió amb el tub. I es calcularan per una 
temperatura del aigua de 6ºC. 

- Les bateries d'escalfament per a aigua sobreescalfada hauran de ser construïdes en tub d'acer 
amb aletes d'alumini, s'acceptarà tub de coure. I es calcularan per una temperatura del aigua 
de 60ºC. 

- Les safates de condensats seran d'acer inoxidable 304 de 1,6 mm de gruix, amb fons i laterals 
impermeabilitzats 

 
Secció de vàlvules de control y equilibrat 
 

- Les bateries de fred i calor seran controlades a través de vàlvules de dos vies, amb control i 
equilibrat hidràulic.  

- Disposaran de ajust automàtic de carrera, amb detecció de posició final.  
- Seran vàlvules combinades de control i equilibrat hidràulic. 
- Amb Kvs totalment ajustable 

 
Seccions d'impulsió i retorn 
 

- Els ventiladors seran centrífugs, antiguspires, de doble banda d'aspiració, àleps a reacció, amb 
el cabal i pressió requerits, equilibrats estàtica i dinàmicament. 

- Els ventiladors seran de tipus Plug&Fun. 
- Per cabals superiors a 20.000 m 3 / h disposaran de pales amb secció tipus "airfoil". 
- Rendiment mínim 80% 
- La velocitat de gir no superarà les 3.000 rpm 
- Tot el conjunt motor-ventilador anirà suportat en una bancada aïllada mitjançant antivibradors. 
- La sortida d'aire, estarà també connectada mitjançant una lona antivibradora. 
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- L'equipament tindrà proteccions d'acord amb la normativa "CE": Reixes de protecció, 
enllumenat, i finestres d’inspeccio desde l’exterior, etc. 
 

Comportes 
 
Les comportes d'aire exterior i retorn seran de lames d'obertura oposada. Amb juntes (neoprè) a l'extrem 
de lames. 
Recuperadors 
La direcció del CHV definirà quin tipus s’ha de muntar en cada cas i tots ells seran d’última generació i alt 
rendiment. 

o Recuperadors de calor rotatius 
o Recuperadors de calor estàtics de flux creuat (preferentment) 
o Recuperadors estàtics mitjançant radiadors 

 
Separació de fluxes 
Els fluxes d’aspiració, retorn i freecoling aniran separats fisicament fins a façana i no convergiran a 
l’exterior evitant el creuament de fluxes. 

3.3.3 UNITATS TERMINALS O EMISSORES  

3.3.4 XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 

3.3.4.1 Requeriments generals  
 
 S’aconseguirà l’equilibrat hidràulic dels circuits de canonades utilitzant vàlvules d’equilibrat, del tipus 

“TA”. En el cas de utilitzar-les en les UTA, aquestes hauran de ser 2 en 1, vàlvules combinades de 
control i equilibrat de dos vies.  
 

 Els acoblaments a màquines i bombes es realitzaran amb maneguins elàstics. Es preveurà la lliure 
dilatació de les canonades mitjançant compensadors adequats i inclouran purgadors d'aire tipus boia 
automàtics amb comandament manual proveïts de vàlvula de tancament per eliminar l'aire del circuit. 
Tipus “Spirax Sarco”. 

 
 La xarxa hidràulica disposarà dels suficients elements de tall per permetre aïllar zones i equips sense 

afectar a la resta de la instal·lació. Així mateix, s'instal·laran vàlvules d'equilibrat per a l'ajust de 
cabals. 

 
 La unió de les canonades serà en funció de les especificacions del fabricant en materials plàstic o 

soldada en tubs d’acer. La unió dels accessoris serà roscada per a diàmetres fins a DN50 i amb brides 
per a diàmetres superiors. S’utilitzaran accessoris adequats en canvis de direcció i derivacions. No 
s’admetran els tubs corbats en calent. 

 
 El muntatge de les canonades s’instal·larà, previ replantejament, de forma paral·lela als elements 

estructurals de l’edifici, i es coordinarà amb la resta d’instal·lacions per tal que no s’interfereixin. 
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 Les canonades es tallaran exactament segons les dimensions establertes a peu d’obra. Es col·locaran 

al seu lloc sense forçar-les o flexejar-les. S’instal·laran de manera que contreguin o dilatin sense 
deteriorament per si mateixes o la resta de l’obra. 

 
 Qualsevol pas per forjats o paraments es realitzarà protegit per un passa murs plàstic que permeti la 

lliure dilatació del tub. Garantint en tot moment la sectorització d’incendis. 
 

 Els trams encastats de canonades en murs o envans es protegiran amb un tub flexible de PVC per 
protegir els tubs i permetre la seva dilatació. Les canonades no hauran de posar-se mai en contacte 
amb guix humit, oxiclorurs o escòries.  

 
 En el cas de les canonades de climatització caldrà preveure purgadors en els punts alts i aixetes de 

buidat en els punts baixos. La col·locació horitzontal de canonades es realitzarà amb un mínim 
pendent des dels purgadors cap als punts de drenatge. 

 
 La canonada d’acer es netejarà i pintarà amb dues capes de mini antioxidant. S’instal·larà l’aïllament 

tèrmic.  
 

 La connexió de canonades a trams existents obligarà a sanejar el trams en les seves immediacions. 
D’alta banda es substituiran les aixetes existents que donaran servei a la zona per unes completament 
noves. 

 
 Finalment se senyalitzaran totes les canonades indicant el fluid que transporten i la seva direcció. 
 
 Les grapes i abrasadores seran de manera que permetin un desmuntatge fàcil dels tubs, exigint 

l‘utilització de material elàstic entre subjecció i canonada. 
 

 Totes les vàlvules, equips, accessoris, aparells, etc. S'instal·laran de manera que siguin fàcilment 
accessible per a la seva reparació i recanvi. Al costat de descàrrega de totes les vàlvules i en les 
connexions definitives a equips, s'instal·laran brides o ràcords d'unió. 

 
 Totes les canonades, vàlvules, accessoris, etc, s'instal·laran de manera que un cop que se hagi aplicat 

el recobriment o aïllament, quedi com a mínim 2 cm de separació entre l'aïllament acabat i altres 
instal·lacions, i entre l'aïllament acabat de les canonades contigües. 

 
 Durant el muntatge de canonades, els extrems oberts d'aquesta es cobriran amb tapes, que 

impedeixin l'entrada d'enderrocs, etc, essent de total responsabilitat de l'instal·lador els danys a la 
instal·lació i l'obra que per la inobservança d'aquest apartat poguessin produir-se. 
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Quadre de tipus i usos  
 

Descripció 

    

Ac
er

 

Conduccions principals    o 

 
 
La vida útil de totes aquestes canonades per a una temperatura d’ús de 80ºC és d’uns 50 anys.  

                                                         
Els accessoris per a la col·locació de sondes, termòmetres, claus, etc, en els tubs seran metàl·lics i seran 
aprovats pel CHV abans del seu muntatge. 

3.3.5 CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ  

General 
 

Conductes d'aire 
Estaran fabricats en xapa d'acer galvanitzat de doble pell amb l’aillament per dintre de les dues caras. 
 
Les brides per reforços de xapa fins a 600 mm. de banda seran del tipus de beina i els conductes seran 
construïts en seccions de 2 m.  
 
Les brides per a conductes de 600 a 1.500 mm. de banda seran del tipus T i els conductes seran 
construïts en seccions d'1 m.  
 
Les brides per a conductes més grans de 1.500 mm. seran de angular laminat de 40 x 40 x 4, amb una 
capa de pintura d'imprimació. Els costats dels conductes seran reforçats amb angulars muntats 
diagonalment. 
 
Les unions de conductes es realitzaran amb el sistema comercial METU o similar. 
 
Totes les unions dels conductes seran estanques ia prova de fuites d'aire, per la qual cosa es procedirà a 
aplicar segellador, exempt de silicona o efecte silicona, a les cantonades de les unions dels conductes. 
 
Durant el muntatge, totes les obertures existents en el conducte hauran de ser tapades i protegides de 
manera que no permeti l'entrada de pols i altres elements estranys en la part ja muntada. Segons es vagi 
conformant el conducte, es netejarà el seu interior i esborrarà rebaves i sortints. 
 
Totes les xapes vindran degudament matriu en prisma piramidal, prestant especial atenció durant el 
muntatge de manera que la punta del prisma quedi cap a l'exterior. 
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Al llarg de tot el seu recorregut, els conductes disposaran dels suficients registres per poder realitzar la 
neteja del seu interior en futures ocasions. 
 
La connexió a equips es realitzarà mitjançant un coll de material sintètic, per evitar la possible 
transmissió de vibracions al mateix. 
 
Totes les reixetes i difusors d'aire a instal·lar es realitzaran atenent escrupolosament a la velocitat de 
sortida de l'aire garantint en tot moment un ínfim nivell sonor. 
 
S'executaran en conseqüència, plenums adequats per a la connexió d'elements a conductes d'aire, 
d'acord amb la normativa vigent i les recomanacions de fabricants. 
 
A la sortida i entrada de les UTAs es col·locaran els silenciosos necesaris per tal d’evitar la transmisió de 
soroll. 
 
Suports de conductes 
Els conductes de xapa fins a 450 mm. d'amplada seran suspesos dels sostres per mitjà de platines 
galvanitzades de 1,5 mm., abraçant el conducte per la seva cara inferior i fixades al sistema per mitjà de 
cargols de rosca de xapa, els conductes més grans de 450 mm. d'amplada, seran suspesos per mitjà de 
varetes d'acer laminat i angulars muntats a la cara inferior als conductes. 
 
Aquests materials portaran una capa de pintura antioxidant. 
 
Conductes de fibra de vidre 
Aquest tipus de conductes no es podran utilitzar. 
 
Aïllament de conductes 
L’aïllament s’executarà amb escuma electromèrica. 

3.3.6 BUIDAT DE LA INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 
 

Totes les xarxes de distribució d’aigua estaran dissenyades de tal forma que puguin buidar-se totalment i 

parcialment. Els buidats parcials de la xarxa es faran usualment per la base de les columnes, a través d’un 

element el diàmetre del qual serà, com a mínim, igual a 20 mm. El buidat total es farà pel punt més baix 

de la instal·lació, quan aquest sigui accessible, a través d’un element el diàmetre del qual es determina, a 

partir de la potència tèrmica de la instal·lació, en la taula següent: 

 

Potència tèrmica de la instal·lació 

(kW) 

Diàmetre nominal mínim de la canonada de buidat (mm) 

Calor Fred 

P < 70 20 25 

70 < P < 150 25 32 
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150 < P < 400 32 40 

400 < P 40 50 

 

S’utilitzaran vàlvules d’esfera, seient o cilindre, que es protegiran adequadament contra maniobres 

accidentals. 

3.3.7 AÏLLAMENTS TÈRMICS D’APARELLS I CONDUCCIONS 
 

S’aïllaran totes les canonades. 
  
Les canonades s’aïllaran amb escuma elastomèrica en interiors i en exteriors i sales de màquines 
s’aïllaran amb escuma elastomèrica acabada en xapa de alumini. 

3.3.8 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
Cada quadre elèctric haurà de disposar d'embarrats de distribució, proteccions, elements de 
comandament, senyalitzacions i resta d'elements necessaris. 
Els quadres que continguin els elements d’automatització (autòmats, controladors, etc) tindran 
alimentació de SAI i de grup electrogen. 
 
Per cada quadre elèctric de climatització s’instal·larà al seu frontal com a mínim els elements de 
maniobra i informació per cada unitat de tractament d'aire: 
 

- Pilots d'estat de funcionament i tret tèrmic per al funcionament de cada element de la unitat de 
tractament d'aire (ventiladors, bomba - humectador, recuperador, etc ...) 

- Selectors Automàtic / 0 / Manual amb clau Ronis per al funcionament de cada element de la 
unitat de tractament d'aire (ventiladors, bomba - humectador, recuperador, etc ...) 

- Selector Remot / Local amb clau Ronis per al funcionament de la regulació. En mode local les 
unitats de tractament d'aire actuaran d'acord a un lloc de control central, mentre que en mode 
local el control serà directe des de cada unitat (sota la gestió del regulador). 

- Bolet d'atur d'emergència (una per quadre). 
- Polsador prova làmpades (un per quadre). 
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Els conductors elèctrics hauran de anar canalitzats i/o sota tub fins a cada element, amb els suports 
corresponents segons RBT-ITC-21. 
 
La instal·lació elèctrica s’haurà de fer segons s'indica al apartar de instal·lacions elèctriques. 
 
Motors d’alta eficiència  
 
Tots els nous motors que s’instal·lin o motors convencionals existents que se substitueixin, seran motors 

de molt alta eficiència i tipus EC. 
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3.3.9 VÀLVULES 

3.3.9.1 Requeriments generals  
 
Totes les vàlvules fins a 50mm de diàmetre seran de connexions roscades i de bola; les de diàmetres 
superiors a 50 inclusivament, seran de connexions amb brides i vindran dotades de contrabrides, juntes, 
femelles i caragols. 
 
Totes les vàlvules s’instal·laran en llocs accessibles i que permetint la obertura i el tancament de forma 
rapida. 
 
Quan la canonada no vagi encastada al mur es col·locarà una brida a una distància no major de 15 cm de 
la vàlvula per impedir tot moviment de la canonada. Cap vàlvula s’instal·larà amb la seva biela per sota de 
l’horitzontal. 
 
Totes les vàlvules de dimensions iguals o superiors a 2 1/2" seran de ferro fos amb revestiment PP i 
embridades per a pressió no inferior a 10 kg/cm2. 
 
Fins a diàmetre 5”seran de bola de primera qualitat, no s’admetran vàlvules de baixa gama, a partir 
d’aquest diàmetre les vàlvules instal·lades seran de comporta. 
 
Totes les vàlvules que hagin d'obrir-se o tancar-se durant el funcionament aniran dotades d'un indicador 
de "Clau oberta" o "Clau tancada". 

3.3.9.2 Vàlvules de retenció 
Les vàlvules de retenció seran de doble clapeta giratòria, cos i tapa de fosa grisa, anells d’estanqueïtat de 
bronze, ganxo d'acer, caragols i femelles de subjecció de la tapa en bronze, brides i contrabrides d'atac 
per a diàmetres superiors a 50 mm i roscades per a dimensions inferiors. 
 

3.3.10 JUNTES ANTIVIBRANTS 
 
En les canonades connexionades a equips sotmesos a vibracions, com són condensadors i evaporadors 
frigorífics, bombes d'impulsió de l'aigua, etc. es muntaran juntes antivibradores constituïdes d'una 
banda central de cautxú, revestit exteriorment amb capa protectora de material sintèticament i 
interiorment amb material anticorrosiu; aquest cos central haurà de portar embotit un filferro helicoïdal 
d'acer de suficient diàmetre per evitar deformacions i reforçar la resistència natural del cautxú. 
 
Les brides de connexió seran també de cautxú, formant un sol element junt amb el cos central; per 
distribuir uniformement la pressió exercida pels caragols d'ancoratge sobre tota la superfície de la brida 
de cautxú, les juntes antivibradores vindran dotades a més de brides d'acer forjat. 
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3.3.11 DILATADORS 
 
Per compensar les dilatacions es disposaran lires, dilatadors lineals o elements anàlegs, o s'utilitzarà 
l'ampli marge que es té amb els canvis de direcció, donant corbes amb una ràdio superior a cinc vegades 
el diàmetre de la canonada. 
 
Les lires i corbes de dilatació seran del mateix material que la canonada. Les seves longituds seran les 
especificades en parlar de materials i les distàncies entre elles seran tals que les tensions en les fibres 
més tesades no siguin superiors a 80 Mpa, en qualsevol estat tèrmic de la instal·lació. Els dilatadors no 
obstaculitzaran l'eliminació d'aire i buidatge de la instal·lació. 
 
Els elements dilatadors aniran col·locats de manera que permetin a les canonades dilatar-se amb 
moviments en la direcció del seu propi eix, sense que s'originin esforços transversals. Es col·locaran guies 
al costat dels elements de dilatació. 
 
Es disposarà del nombre d'elements de dilatació necessaris perquè la posició dels aparells a què van 
connectats no es vegi afectada, ni estar aquests sotmesos a esforços indeguts com a conseqüència dels 
moviments de dilatació de les canonades. 
 

3.3.12 PURGUES 
 
En el part més alta de cada circuit es posarà una purga per eliminar l'aire que pogués allí acumular-se. Es 
recomana que aquesta purga es col·loqui amb una conducció de diàmetre no inferior a 15 mm amb un 
purgador i conducció de la possible aigua que s'eliminés amb la purga. 
 
Aquesta conducció anirà en pendent cap al punt de buidatge, que haurà de ser visible. 
 

3.3.13 FILTRES 
Tots els filtres de malla i/o tela metàl·lica que s'instal·lin en circuits d'aigua amb el propòsit de protegir 
els aparells de la brutícia acumulada durant el muntatge, hauran de ser mantinguts durant tota la vida de 
la instal·lació, havent de ser netejats i revisats periòdicament per mantenir-los en perfecte estat de 
funcionament. 

3.3.14 COMPORTES I REGISTRES 
 
Comportes de regulació de cabal 
Reguladors de cabal constant  
Es proveiran reguladors de cabal constant per l'equilibrat de les xarxes d'aire a totes les sortides i retorns.  
Seran reguladors d'accionament mecànic automàtic que treballin sense aportació d'energia exterior. 
L'ajustament de cabal el realitzarà una comporta que es posicionarà en funció de la pressió dinàmica, 
amb l'objecte d'obtenir el valor consignat.  
Disposaran d'un dispositiu per ajust de cabal.  
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Quan s’instal·lin en els conductes que hagin de ser aïllats s'inclourà un marc adequat per a la instal·lació 
de l'aïllament.  
En la mesura del possible s’instal·laran de la manera més accessible possible. 
 
Comportes tallafocs 
 
Seran comportes accionades per fusibles. Disposaran de final de carrera connectat al supervisor.  
S’instal·laran comportes tallafoc construïdes segons normatives aplicables, on s'indiqui en plans o on es 
necessiti, per assegurar la compartimentació en sectors d'incendi de l'edifici. 
En posició tancada seran estanques al pas de l'aire i impediran la propagació de fums a baixa 
temperatura.  
Les comportes tallafocs seran del tipus basculant en el flux d'aire i s’instal·laran de manera que quedin 
exemptes de trontolls i vibracions.  
S’indicarà clarament la localització i mida de les comportes en els plànols de muntatge, i proveirà 
registres d'accés en els conductes per a cada comporta per tal de realitzar la inspecció, substitució de 
fusibles o manteniment.  
 
Registres d'accés en conductes.  
 
On sigui necessari en els conductes, es realitzaran marcs i registres d'accés adequats per permetre la 
inspecció, operació i manteniment de totes les clapetes, controls, comportes tallafocs, comportes 
automàtiques, bateries, filtres o altres aparells.  
Els conductes hauran de disposar de tants registres com sigui necessari per dur a terme la neteja anual 
dels conductes, tal i com marca el RITE. 
Els registres hauran de ser de construcció doble de xapa metàl·lica de no menys d'1 mm de gruix amb 
junta de goma entre la porta i el setge i entre el setge i el conducte. En cap cas l'accés a cap dels 
elements d'equip que requereixin inspecció, ajust o manteniment requeriran la retirada de femelles, 
cargols, o qualsevol altre element similar.  
Els registres en conductes aïllats o aïllats internament hauran de tenir un aïllament de 25 mm entre els 
panells metàl·lics.  
La grandària dels registres en els conductes hauran de ser la màxima que aquets permeti.  
La cara exterior de les registres d'accés a comportes tallafoc i tallafums aniran identificades amb lletres 
en vermell.  
Els gruixos de les registres d'accés per als sistemes d'extracció de cuina hauran de ser iguals als del 
conducte.  
 

3.3.15 DISTRIBUCIÓ D'AIRE 

3.3.15.1 Refredament gratuït per aire exterior. 
S’utilitzarà refredament gratuït per aire exterior per tal d’afavorir un estalvi energètic en èpoques 
intermèdies en funció de la temperatura interior desitjada i les condicions climatològiques exteriors que 
es donin en cada moment.  
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S’instal·laran comportes automàtiques per poder treballar en mode “freecooling”.  

3.3.15.2 Sonoritat. 

 

Tipus de local 
Valors màxims de nivells sonors en dBA 

Dia Nit (%) 

Administratiu i d’oficines 45 - 

Comercial 55 - 

Cultural i religiós 40 - 

Docent 45 - 

Hospitalari 40 30 

Residencial 40 30 

 Zones d’accés comú 50 40 

Espais comuns: vestíbuls, passadissos 50 - 

Espais de servei: lavabos, cuines, safareigs 55 - 

 

3.3.16 REGULACIÓ I CONTROL 
 
La instal·lació de climatització es completarà amb un sistema automàtic centralitzat de regulació i 
control. Aquest sistema permetrà l'ajust de la climatització en funció de les condicions exteriors i 
d'ambient interior, així com la posada en marxa, aturada i control horari de la instal·lació. Els punts a 
controlar seran validats per el CHV abans de la seva posada en obra. 
 
Haurà de disposar al seu torn dels elements necessaris per efectuar a través de la xarxa telefònica la seva 
completa operació des de l'exterior de l'edifici així com la transmissió a un lloc central d'alarmes, estats, 
etc. 
 
El control de la climatització haurà d’interconectar-se amb el sistema de detecció d’incendis de la zona, i 
en cas d’alarma d’incendi els climatitzadors hauran d’aturar-se. 
 
El sistema s'incorporarà al sistema de telegestió de la instal·lació de climatització que ja existeix a 
l'Hospital. 
S’inclourà un sistema de confort adaptatiu per a la climatització. Això vol dir que es podrà variar 
automàticament la consigna prefixada segons una rampa en combinació amb la temperatura exterior. 
Es col·locaran els elements necessaris per tal de registrar el consum de fred i calor dels climatitzadors. 
 

3.3.16.1 Sondes de temperatura 
S’utilitzaran sempre. No es permet l’ús de termòstats. 
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3.3.16.2 Comptabilització de consums 
Per tota la instal·lació tèrmica es disposarà de comptadors de calories per tal de registrar el consum de 
cada servei (fred, calor), entre les diferents zones o usuaris. Els registres establerts seran suficients per 
poder portar a terme un sistema de gestió d’energia.  

3.3.16.3 Control de climatització 
El control de climatització a instal·lar serà compatible amb el sistema central existent. Es consideraran 
com a mínim les següents funcions: 
 

 CLIMATITZADORS 
Marxa / aturada dels ventiladors d'impulsió. 
Estat de funcionament dels ventiladors d'impulsió. 
Marxa / Aturada dels ventiladors d'extracció o retorn. 
Estat de funcionament dels ventiladors d'extracció. 
Temperatures de l'aire d'impulsió. 
Temperatures de l’aire de retorn. 
Temperatures de entrada i sortida de l’aigua a bateries de fred y calor. 
Humitat relativa de l'aire d'impulsió. 
Pressió de l'aire d'impulsió. 
Alarma de prefiltres. 
Alarma de filtres d'alta eficàcia. 
Alarma de filtres absoluts. 
Regulació de les bateries de fred. 
Regulació de les bateries de calor. 
Regulació de la humectació. 
Marxa / Aturada de les bombes de recuperació. 
Estat de funcionament de les bombes de recuperació. 
Regulació de les freqüències dels motors de ventilació. 
 

 EQUIPS DE PRODUCCIO FRED I CALOR. 
Marxa / Aturada dels equips de producció. 
Estat de funcionament dels equips de producció. 
Alarma general. 
Temperatura de l'aigua en impulsió. 
Temperatura de l'aigua en retorn. 
 
ENTRADES ANALÒGIQUES:  

- temperatura de retorn. 
- temperatura d'impulsió. 
- temperatura exterior 
- humitat retorn 
- humitat exterior 
- pressió diferencial ventiladors 
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- qualitat de l’aire de retorn. 
 

ENTRADES DIGITALS:  
- estat ventilador impulsió. 
- estat ventilador extracció. 
- estat recuperador. 
- alarmes i estat recuperador 
- alarmes (tèrmics). 
- marxa / atur manual. 
- pressió diferencial filtre brut 

 
SORTIDES ANALÒGIQUES:  

- vàlvula 2 vies. 
- variador velocitat impulsió i retorn 

 
SORTIDES DIGITALS:  

- ventilador impulsió (si no hi ha variador) 
- ventilador retorn (si no hi ha variador) 
- recuperador 
- servo comporta exterior barreja. 

 

Particularitats de funcionament 
  Disposarem de dues consignes una per l'hivern i una altra per a l'estiu, entre aquestes el 

climatitzador estarà aturat. (excepte en quiròfans i àrees amb especial tractament segons 
normativa). 
 

  El control realitzarà una comparativa per verificar el correcte funcionament de l'equip, parant 
aquest si es compleix alguna de les següents condicions: 

o POSICIÓ HIVERN: t ª. Impulsió <a 5 º C a la t ª de consigna. 
o POSICIÓ ESTIU: t ª. Impulsió> en 3 º C a la t ª de consigna. 

 

  Aquest control es podrà activar i desactivar per programari. 
 

  En baixar la temperatura exterior dels 3 º C s'obrirà la vàlvula de fred al 100% i s'evités que la 
de calor tancament per sota del 10%. 
 

  El funcionament del motor es controlés mitjançant un variador de freqüència pilotat a través 
d'un sensor de pressió a la impulsió del climatitzador i la rampa de la temperatura de confort. 
 

  Els paràmetres de funcionament com: velocitat del motor, posició àleps entrada sortida aire, 
vàlvules, etc, es podran telecomandaments des del supervisor. 
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  Existiran consignes màximes i mínimes per a la temperatura d'impulsió, aquestes seran 
fàcilment modificables des de software. 

 

  El motor d'extracció i impulsió disposarà d'una alarma que consistirà en un comptador d'hores 
de funcionament, configurable segons els rodaments de l'equip. 

 

3.3.17 ALTRES ESPECIFICACIONS 

3.3.17.1 Varis 
 El Contractista mantindrà ordenada i neta la zona de treball. Les zones de pas i evacuació han d’estar 
lliures de material i objectes. 
 
S’eliminaran les antigues instal·lacions fins al seu punt d’origen.  
Totes les interferències que apareguin en el muntatge de conductes, canonades, plataformes ... aniran a 
càrrec del contractista, si bé la seva resolució, execució i subcontractació haurà de ser realitzat amb 
l'aprovació de CHV.  
 
A la posada en marxa de la instal·lació es regularan tots els elements distribuïdors d'aire, així com es 
procediran a la neteja dels filtres després de les primeres 4 setmanes de funcionament.  
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4 PLEC DE CONDICIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 

4.1 OBJECTE DEL PLEC 
 
L’objecte d’aquest document és recollir els criteris addicionals respecte a la normativa vigent que han de 
complir les instal·lacions elèctriques del Consorci Hospitalari de Vic, referents a l’eficiència energètica, 
qualitat en el servei i respecte al medi ambient. 
 

4.2 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
En tot moment és compliran les normes i guies vigents que afectin l’obra o instal·lació. 
 

4.3  PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
 

4.3.1 GENERALITATS 
 
Per a les derivacions des del cable a la safata cap a les lluminàries s'utilitzaran caixes de PVC quedant un 
espai lliure del 50% en cada una d'elles i no es permetrà més d'una sortida de mànega per cada un dels 
cons. (Això també s’aplicarà als endolls). En tot cas s’instal·laran amb balast electrònic, component òptic 
d'alumini especular o lluminàries tipus LED. El model de lluminària d'emergència a instal lar s'acordarà 
amb el CHV.  
 

4.3.2 CONEXIONS A GRUP ELECTROGEN (SERVEIS ESSENCIALS) 
 
GENERALITATS HOSPITALITZACIO 
Il·luminació espais generals i oficines 1/3. 
Il·luminació habitacions i despatxos 100%. 
Endolls generals: 1/3. (s’utilitzaran endolls de color taronja) 
Endolls en controls d’infermeria i sales d’informes: Els PC,s i 1/3. (s’utilitzaran endolls de color taronja) 
Endolls habitacions: Els que es trobin als capçals. (s’utilitzaran endolls de color taronja) 
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4.3.3 PROTECCIONS 

4.3.3.1 Interruptors Diferencials 
 
La sensibilitat dels diferencials que alimentin línies receptores serà de 30mA. 
 
En quiròfans i sales d’intervenció s’utilitzaran diferencials de 30 mA com a màxim, i la totalitat seran de 
classe A, sense excepció del tipus de càrrega que alimentin, per a la protecció individual d’aquells equips 
que no estiguin alimentats a través de un transformador de aïllament.  
 
Els interruptors diferencials seran de calibre superior al dels interruptors magnetotèrmics que protegeixin 
el mateix circuit i en el cablejat elèctric es situaran immediatament abans dels mateixos. 
 
Es disposarà d'un diferencial per cada 5 ordinadors com a màxim. I un per cada màquina de fotocopiar. 
 
Seran del tipus super-immunitzat i s’hi la línea que protegeixen és critica per la seva finalitat seran de 
rearmament automàtic. 
 

4.3.3.2 Protecció de sobretensions 
La instal·lació disposarà de protecció contra sobretensions procedents de la xarxa elèctrica exterior i 
d’origen atmosfèric, no solament a l’origen de la instal·lació sinó també en aquells punts que per la seva 
vulnerabilitat o importància sigui recomanable. 
 
La protecció contra descàrregues de llamps i sobretensions transitòries, serà integral, protegint tant els 
aparells i instal·lacions connectats a la xarxa d'energia com els aparells i instal·lacions connectats a la 
xarxa de dades. 
 
Els descarregadors s’instal·laran de manera esglaonada i es coordinaran amb el nivell d'aïllament de 
l'aparell a protegir, de tal manera que en les condicions més severes de descàrrega, la tensió residual 
que roman no superarà en cap cas el menor nivell d'aïllament de tots els aparells a protegir. 
 
Els descarregadors seran de construcció endollable per facilitat de canvi i disposaran de contacte lliure de 
potencial per senyalització a distància d'avaria interna de l'aparell. I aquesta es connectarà a supervisor 
informàtic. 
 

4.3.3.3 Posta a terra de protecció 
En la barra general de distribució de posta a terra (p.a.t.) situada en la Caixa General de Distribució o 
Quadre General de Distribució (CGD) partiran els Cp per donar terra de protecció als quadres i subquadres 
elèctrics.  
Es portaran línies de protecció o terra a les canonades d’aigua metàl·liques, per poder realitzar la 
connexió equipotencial en les cambres de bany. Aquesta connexió es realitzarà independentment a cada 
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cambra de bany o servei, per impedir que la substitució d’una part de la canonada metàl·lica per polietilè 
o polipropilè, talli i anul·li aquesta protecció.  
Es portaran línies de protecció per conduccions metàl·liques de cables, com safates, conduïts i d'altres 
canalitzacions elèctriques que requereixin posta a terra.  
Es donarà terra a carcasses de motors.  
Es portaran línies nues per donar terra a parallamps i antenes.  
En cap cas s'utilitzarà la continuïtat metàl·lica d'una estructura o canalització com línia de terra, per la 
qual cosa el Cp haurà de ser continu al llarg del seu recorregut, realitzant-se les connexions oportunes en 
cada tram de la canalització. 
Es portarà terra de protecció independent als Serveis Informàtics. 

4.3.4 PRESES DE CORRENT 

4.3.4.1 Presses de corrent  
El cablejat dels endolls es farà de manera que la posició relativa del neutre i de la fase sigui la mateixa a 
totes les bases d’endolls, i de manera que, observant l’endoll frontalment, a la dreta hagi connectada la 
fase i a l’esquerra el neutre.  
L’embornament serà sempre per cargol. No s’admeten sistemes d’embornament per pressió del 
conductor. 
MODEL ACTUAL: Simon serie 82  

4.3.4.2 Punts de consum finals 
S’estableixen 3 tipologies d’endolls i subministraments a receptors, d’acord amb el grau de protecció i de 
continuïtat del subministrament: 
 

Tipologia Descripció Característiques Exemples de receptors 

1 LINEA NORMAL 
Línies amb proteccions convencionals, 
per a ús general. 

Es pot produir tall en el 
subministrament si la 
xarxa exterior falla. 

Equips d’enllumenat, 
impressores, altres 
receptors. 

2 LINEA ESENCIAL 
Línies provinents del subministrament 
de socors (grup electrogen, doble 
subministrament). 

Es pot produir un tall 
curt mentre entra en 
servei el grup o el doble 
subministrament. 

Neveres, 
congeladors,etc. 

3 LINEA SAI 
Línies provinents del subministrament 
de socors (grup electrogen, doble 
subministrament) dotats de unitats de 
SAI locals o centrals, amb protecció 
específica per aparells informàtics i 
fonts commutables (Diferencials 
Classe A), per tal de minimitzar els 
talls intempestius. 

No es produeix cap 
interrupció en el 
subministrament. 

Servidors i equips de 
comunicacions, equips 
científics amb 
processos llargs i 
continus, equips 
sensibles als talls de 
corrent,etc 
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D’acord amb aquest criteri les bases d’endolls tindran les següents característiques: 
 

Tipología Característiques Color 

1 Schüko amb presa de 
terra lateral. 

Blanc 

2 Schüko amb presa de 
terra lateral 

taronja 

3 Schüko amb presa de 
terra lateral mascle 

Vermell 

 

4.3.4.3 Oficines, despatxos, habitacions i sales.  
 
Generalitats.  
 
A més de l'indicat en punts anteriors s'aplicarà el que segueix a continuació: 
 
Per a les instal·lacions elèctriques d'oficines es col·locarà un quadre general des del qual s'alimentaran 
les preses de corrent i la  il·luminació present a les oficines.  
 
Aquest quadre estarà format per un Interruptor de tall des del qual penjaran cada un dels circuits.  
 
Es realitzaran quatre circuits independents, aquests circuits són:  
 
Circuit 1: Per a preses de corrent d'equips informàtics.  
 
Circuit 2: Per preses de corrent destinades a altres consumidors que no siguin equips informàtics, és a dir 
equips de propòsit general.  
 
Circuit 3: Per preses de corrent connectades a UPS. S’admetrà un màxim de 5 presses per diferencial. 
 
Circuit 4: Per a la il il·luminació.  
 
Aquests circuits hauran de ser trifàsics i es compensaran, s'haurà de protegir cada un d'ells amb 
magnetotèrmics i diferencials. 
 
Totes les escomeses hauran d'anar per safata, a canaletes o sota tub. En cap cas es permetrà que les 
conductors quedin a l'aire. 
 
No aniran les escomeses pels mateixos conductes que els cables de comunicacions.  
 
Les fases de les escomeses hauran d'estar totalment compensades.  
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Preses de corrent.  
Cada punt de treball es disposarà en una caixa compacte (tipus CIMA) i disposarà de dos punts de xarxa 
RJ45, dos endolls 230v no commutables (blancs) , dos des de grup 230v (taronges) i dos endolls de SAI 
(vermells). Les preses de corrent hauran de ser de 16A. Les preses de corrent estaran instal·lades a 
envoltants estàndards juntament amb els connectors de telefonia i xarxa d'ordinadors, destinats a 
comunicacions.  
 
MODEL ACTUAL: Simon sèrie 82 

4.3.5 QUADRES ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ 
 

4.3.5.1 Generalitats 
Tots els quadres disposaran d’iluminació al interior, aquesta es comandarà amb detector a la porta del 
mateix.  
Els quadres de control a més disposaran de presa de corrent de 16A y 220V amb diferencial i 
magnetotèrmic. 
 

4.3.5.2 Quadres elèctrics de baixa tensió 
Aquest punt té com a objectiu establir les normes de construcció, assaigs i aparellament a utilitzar en els 
equips següents: 
Els quadres i subquadres elèctrics de distribució i protecció dels circuits interiors, seran de construcció  
metàl·lica, amb porta i pany, de manera que siguin inaccessibles al personal no autoritzat per a la seva 
manipulació. 
Dins cada quadre de distribució es col·locarà una còpia de l’esquema unifilar d’aquest i un plànol de 
distribució de plantes, indicant la zona que afecta o alimenta cada circuit. Les retolacions de cada 
interruptor de protecció seran rètols metàl·lics, amb fons de color diferent pels circuits corresponents a:  

 Subministrament normal: Fons Blanc 

 Subministrament essencial: Fons Taronja 

 Subministrament SAI: Vermell 
 
Així mateix, tots els quadres o subquadres compliran les següents condicions: 
  

 Tots els quadres de distribució s'ubicaran en recintes que no siguin accessibles al públic. 
 S’instal·larà un analitzador de xarxes de panell per tal d’avaluar els paràmetres de consum i elèctrics més 

importants en els següents punts: 
 
- Entrada quadres generals de BT 
- En cada interruptor general d’instal·lació o de planta.  
 
Aquests comptadors seran compatibles amb els existents en el centre i amb el supervisor existent. 
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 La distribució dels elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels quadres es farà de 
manera que quedin agrupats per similitud de servei, havent d'estar perfectament retolats els circuits que 
s'alimenten, mitjançant plaques d'alumini, baquelita o similar. Tots els ponts i línies aniran marcats amb 
codis de senyalització i proveïts de terminals de connexió. Es deixarà un 30% d’espai de reserva als 
quadres per a futures ampliacions.  

 Els elements de protecció de circuits hauran d’actuar de forma selectiva. 
 De forma genèrica, tots els quadres de distribució i els subquadres disposaran d’equips destinats a la 

protecció contra sobretensions permanents. 
 Sobre dels quadres elèctrics es disposarà d’enllumenat d’emergència i extintor de CO2.  

 
 Tots els aparells de maniobra han d'estar clara i correctament especificats en concordança amb els 

plànols elèctrics. 
 Tots els cables i elements hauran d'estar numerats obligatòriament en ambdós extrems, a més d’estar 

marcats a nivell de borner. (Això s’aplicarà a nivell de llumeneres,endolls, interruptors, diferencials, 
magnetotèrmics, variadors, motors, etc). 

 Els conductors de sortida i entrada al quadre s’etiquetaran amb l’origen o destí de l’alimentació, 
s’utilitzaran etiquetes als extrems dels conductors i enfundats amb funda termoretràctil transparent.  

 Exemples: 
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4.3.5.3 Variadors de freqüència 
 
Aquests hauran d'estar preparats per suportar microtalls de fins a 0,5 segons, i estaran preparats per 
arrencar automàticament després d'un tall de tensió. 
Els variadors han de tenir suport cinètic i possibilitat d'enganxar un motor girant (arrencada volant), 
ambdues s'han de poder habilitar i deshabilitar per programari. 
Per a un accionament de revolucions regulable de forma contínua es faran servir motors de corrent 
trifàsica normalitzats. 
Es lliurarà llista de paràmetres de variador de freqüència en la documentació. 

4.3.5.4 Altres elements 
 
Per a qualsevol altre tipus d'elements, que no hagi estat especificat anteriorment, s'ha de consultar 
l'estratègia a seguir amb CHV. 
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4.3.6 CANALITZACIONS PER CABLES 
  
Tot conductor anirà col·locat sota tub o canal protectora, preferiblement empotrats en les zones 
accessibles al públic. Tota canalització seguirà el que marca la ITC-BT-28. El tub corrugat serà de color 
negre per al pas d’instal·lacions elèctriques. En el cas d’altres instal·lacions es respectarà el següent codi 
de colors: 
Color verd – Telefonia i televisió  
Color blanc – Informàtica  
Color negre - Electricitat  
Color blau – Alarma antiintrusió   
Color violeta - Contraincendis 
Color marró – So 
  
 

4.3.6.1 Safates de canalització 
 
S'utilitzaran safates de xapa d'acer perforat i galvanitzat per immersió en calent (en bany amb zenc fos) 
i/o o safates tipus UNEX. i/o safates tipus reixa. 
Les safates de reixa s’utilitzaran quan la instal·lació transcorri per falsos sostres o a una alçada superior 
als 2,5 m (llocs no accessibles al públic).  
 
Totes les safates aniran identificades, esmentat els circuits que hi transcorren per ella. 
 
Les safates metàl·liques hauran de portar inclòs una platina de coure nu de coure de 50mm2, estès per 
l'interior del suport i connectat a ella cada 15m. Aquesta platina haurà d'estar connectada a la posada a 
terra de l'edifici.  
 
En àrees perilloses tan sols s'utilitzaran conductes metàl·lics de paret gruixuda.  
 
En instal·lacions enterrades s'utilitzarà tub de PVC de 100 mm de diàmetre immers en formigó. Quan un 
conducte metàl·lic s’hagi d’enterrar directament a terra, es protegiran amb cinta de neoprè. En cas 
contrari, anirà embegut en un bloc de formigó. 
 

4.3.6.2 Conductors per les safates 
 
Tots els cables s'instal·laran obligatòriament amb canalització autoritzada, no s'admetran els cables 
grapats directament a estructures, equips i paraments. 
 
Les canalitzacions metàl·liques disposaran totes elles de connexió a terra. 
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4.3.6.3 Característiques del procés d'instal·lació 
 
L'escomesa des del punt de subministrament fins el o els quadres de la instal·lació anirà a càrrec del 
contractista, inclosa la protecció dintre del CGBT.  
 
El punt de subministrament ho definirà el CHV.  
 

4.3.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA QUIRÒFANS 
 
La instal·lació es regirà per el que marca la ITC-BT-38, sense excepció, incloent tots els seus circuits 
elèctrics que transcorrin per l’interior de la area quirúrgica. 
 

4.3.1.1 Transformador d'aïllament 
Segons estableix el RBT en el seu ITC-BT-38 “Instal·lacions amb fins especials” estableix com obligatori 
l'ús de transformadors d'aïllament (Sistema IT), un per cada quiròfan o sala d’intervenció, per augmentar 
la fiabilitat de l'alimentació elèctrica a aquells equips en què la interrupció del subministrament pugui 
posar en perill, directa o indirectament al pacient o personal implicat i per limitar els corrents de fuga que 
poguessin produir-se. 
 

 Protecció diferencial i contra sobreintensitats. S'empraran dispositius de protecció diferencial d'alta 
sensibilitat ( ≤30 mA) i de classe A, per a la protecció individual d'aquells equips, siguin quin siguin la 
seva naturalesa i funció, que no estiguin alimentats a través del transformador de aïllament.  
Es disposaran les corresponents proteccions contra sobreintensitats. 
Els dispositius alimentats mitjançant un transformador d’aïllament no s’han de protegir amb diferencials 
en el primari ni en el secundari del transformador. 

 
 Subministraments complementaris (bateries,SAI...).S'estableix l'obligatorietat de disposar d'un 

subministrament especial complementari per fer front a la llum i equips d'assistència vital havent 
d'entrar en servei automàticament en menys de 0,5 segons i amb una autonomia no inferior a 2 hores. La 
llum de quiròfan sempre estarà alimentada a través d'un transformador d'aïllament. 
 
El transformador d'aïllament ha de complir la norma UNE 20-615, s'instal·larà un transformador trifàsic 
de primari en estrella, sense neutre, 400 VAC i secundari en triangle 230 VAC. 
 
El transformador d'aïllament i les proteccions han de complir les condicions següents: 
 

. La tensió de curtcircuit del transformador ha de ser superior al 7% de la tensió nominal. 
 

. La protecció del primari ha de ser ajustada a la potència del transformador. 
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. Realitzar una correcta elecció de les corbes de tir de les proteccions del secundari i primari, per 
garantir la selectivitat requerida per la norma. 

 

4.3.1.2 Dispositiu de vigilància del nivell d'aïllament per resistència. 
 
Segons estableix el RBT en el seu ITC-BT-38 “Instal·lacions amb fins especials” estableix com obligatori 
un per cada quiròfan o sala d’intervenció. El quadre d’aïllament no podrà estar fora de la zona dels 
quiròfans o sales d’intervenció. 
 
Les característiques generals del detector d'aïllament venen també definides en la norma UNE 20615. 
Encara que segons la instal·lació dels quiròfans actuals, seguirem els criteris següents: 
 

. Resistència interna en corrent altern mínim de 2000 k.  

. El corrent de mitja en cas de curtcircuit d'un conductor extern a terra no excedirà 0,5 mA. 

. Indicació d'alarma si és interrompuda a terra o el cable de connexió. A més a més aquesta 
alarma visualment ha d'estar clarament diferenciada de l'alarma per falta d'aïllament. 

. El valor de tir de la norma de falta d'aïllament ha de ser ajustable de 50 a 500. 

. El detector d'aïllament respecte a les normatives de compatibilitat electromagnètica complirà la 
norma UNE EN 60601-1 (Compatibilitat electromagnètica. Requisits i assajos). 

 

4.3.1.3 Preses de corrent. 
Les preses de corrent en aquestes instal·lacions procedents d'altres sistemes (TT), així com les que 
estableixin per als equips d'assistència vital, han d'estar clarament diferenciades de la resta. En les 
plaques on existeixin diverses preses, cadascuna ha de procedir d'un circuit distint, no disposant més de 
6 preses cadascú. El número de presses a de ser l’adequat per poder connectar tots els equips que siguin 
necessaris. En un quiròfan o sala d’intervenció no es permet connectar bases múltiples als endolls del 
sistema aïllat. 
 

4.3.1.4 Posada a terra de protecció. 
El sistema IT tindrà una presa principal de terra, d'entrada al quadre elèctric o panell d'aïllament, amb 
una secció mínima de 16 mm2 , procedent d'una interlínia general de distribució. 
 
S'instal·larà dins la sala tècnica un quadre distribuïdor a què arribarà la presa principal del sistema IT de 
secció ≥16mm2 El quadre distribuïdor contindrà dos embarrats de coure, un per a les TRP (terres radials 
de protecció) i un altre per a les TRE. terres radials de equipotencialitat. Ambdós embarrats s'uniran a 
través d'un cable de terra de secció ≥16mm2 . 
 
Les TRP (terres radials de protecció) són les preses de terra associades a les preses de corrent dels 
circuits que passen i dels circuits que no passen pel transformador d'aïllament. Aquesta TRP serà 
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individual radial i de secció ≥ 4mm2. La impedància entre el PT (embarrat de la posada a terra de 
protecció) i els contactes de terra de les bases de la presa de corrent no haurà d'excedir 0,2 ohms. 
 

4.3.1.5 Connexió d’equipotencialitat. 
Les TRE (terres radials equipotencials) són les preses de terra associades a les superfícies ≥ 200 cm2 
elèctricament conductores, tals com portes, reixetes del sistema de climatització, guillotines, preses de 
gasos medicinals, llum quirúrgica, taula quirúrgica, mobles metàl·lics, sòl conductor obligatòriament 
(antielectrostàtic),etc. Aquesta TRE serà: individual, radial i de secció ≥ 6 mm2. La impedància entre 
aquestes parts i l'EE (embarrat d’equipotencialitat) no haurà d'excedir 0,1 ohms i la diferència de 
potencial eficaç entre ambdues no haurà d'excedir 10 mV. 
 
Les seccions dels cables de TRP (terres radials de protecció) i TRE (terres radials equipotencials) seran, 
almenys les esmentades, augmentant-ne les seves seccions quan les longituds siguin elevades, de 
manera que es garanteixin els paràmetres de resistència i diferència de potencial definits i intentant que 
siguin el més baix possible. 
 
Cada quiròfan i sala d’intervenció disposarà de com a mínim 4 presses per connectar els cables de terra 
equipotencial mòbils. 
 
Les unitats de subministrament mèdic (braços, torres, testamentaris, etc) contindran un embarrat on es 
connectaran els punts de posada a terra i connexió d'equipontencialitat propis i aquest, al seu torn, 
s'unirà al PT del distribuïdor IT amb un cable de secció ≥16mm2 . 
 

4.3.1.6 Detector d'aïllament. 
En el cas que s’interrompi la presa de terra o unes de les connexions entre els embarrats, el detector 
d'aïllament permanent deixa de vigilar l'aïllament de la zona implicada. 
 
Per això el detector d'aïllament ha de disposar d'una sortida de detecció de la continuïtat de terra, que 

s'ha de connectar a l'extrem de l'últim embarrat amb un cable de S≥1,5 mm 2 . 
 

4.3.2 MOTORS 
 
Tots els nous motors que s’instal·lin o motors convencionals existents que se substitueixin, seran motors 

de molt alta eficiència tipus EC.   
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IL·LUMINACIÓ I COMUNICACIONS I SINGULARS 

4.3.2.1 Il·luminació genèrica 
 

 El tipus de lluminària emprat serà de tipus led amb difusors d'alt rendiment.  
 En zones d'espera i passadissos que disposin de llum solar s'empraran amb regulació de potència per 

cèl·lula fotosensible i presencia. 
 La resta de enceses es farà per circuits per 1/3.  
 Per cada zona general d’iluminació s’instal·larà un sistema de control horari y manual que permetrà 

tancar tota la il·luminació. El control manual estarà col·locat fora del armari elèctric i prevaldrà sobre el 
control horari. 

 En la il·luminació de les consultes es distingirà entre la zona d'exploració i la de despatx, que disposarà 
d'enceses independents. 

 Les zones o dependències d’ús discontinu amb un règim de funcionament elevat disposaran d’elements 
de reducció del temps d’encesa, com ara sensors de presència, polsadors temporitzats, etc. 

 Les lluminàries en locals humits seran estanques IP65. 
 Cada llum quedarà alimentada entre fase i neutre a 230 VCA. 

 Es tindrà especial cura en fer un repartiment equilibrat de fases.  
 
Proteccions elèctriques 
Cada quadre d'enllumenat disposarà al capdavant d'un interruptor magnetotèrmic, que tallarà tots els 
pols actius (inclòs el neutre). 
Cada circuit quedarà protegit contra contactes indirectes mitjançant diferencial d'alta sensibilitat (30 
mA) i superinmunitzat, el qual serà únic i independent per a cada zona. Aquest diferencial protegirà 
simultàniament l'enllumenat ordinari i el d'emergència de la mateixa zona. 
L'enllumenat d'emergència disposarà d'un interruptor magnetotèrmic convencional independent, que 
quedarà aigües avall de l'interruptor diferencial. 
La porta de l'armari de comandament s'unirà a terra. 
Les envoltants de les lluminàries quedaran unides inexcusablement a terra. 
 
Enllumenat d'emergència i senyalització 
És l'enllumenat mínim que s'ha de garantir per a l'evacuació segura dels locals en cas de fallada de 
subministrament elèctric. Haurà d'assegurar un nivell d'enllumenat mínim d'1 lux a nivell del sòl en totes 
les zones de pas. 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència davant del quadres elèctrics i equips de lluita contra el foc. 
 
Per a l'enllumenat i senyalització d'emergència, s'utilitzaran lluminàries indicades per a aquesta finalitat 
les quals compliran com a mínim les següents característiques: 
 

  Una bateria composta per acumuladors de Ni-Cd. 

  Un equip per a càrrega de bateries, en presència de xarxa, a intensitat constant. 

  Tensió d'alimentació: 230 Vac. 
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  Tensió d'utilització: 6 Vcc 

  Autonomia: 1h.45min. 

  Indicador de estat de funcionament i conservació. 
 

Enllumenat de lavabos i vestidors 
En lavabos i zones de dutxes i lavabos de vestidors s'utilitzaran sempre lluminàries protegides contra 
projeccions directes d'aigua (IP 65). 
S’instal·laran detectors de presència per a l'encesa automàtica de l'enllumenat. 
En el cas que es pugui aprofitar la llum natural també es faran servir fotocèl·lules. 
 
Enllumenat amb aportació llum exterior 
Per al control de l’apagada i encesa s'utilitzarà cèl·lula fotoelèctrica per zona que regularà la intensitat de 
manera proporcional, encara que es mantindran els polsadors en quadre i es col·locarà rellotge per el 
control de la encesa i apagada. Per tant el quadre quedarà previst per a les possibilitats de funcionament 
manual i automàtic de l'enllumenat. 
El tipus de lluminària a utilitzar es consensuada amb el CHV. 
 

4.3.3 INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES 
 

 Aquesta instal·lació es consensuarà amb el departament de informàtica del CHV. El tub corrugat 
seguirà un codi de colors: 

 Color verd - Telefonia  
 Color blanc – Informàtica  

 

4.3.4 TELEVISIÓ I TELEFONIA 
 
A cada habitació hi ha d’haver-hi: 
 

- Una pressa de corrent, antena i telèfon on s’ubica la TV + 1 tub corrugat(20/25) que uneixi la TV 
amb el centre dels llits on anirà ubicat el terminal telefònic i pel qual hi farem passar un cable 
UTP. 

- Al capçal de cada un dels llits necessitem un punt de xarxa + un punt de corrent. En total, dos 
punts de xarxa + 2 punts de corrent.  

- L’entrada de tot aquest cablejat (elèctric, xarxa, antena, telefònic)  procedent del passadís te 
que ser accessible mitjançant un registre. 

- Al capçal de cada un dels llits necessitem un punt de xarxa + un punt de corrent. En total, dos 
punts 

 
- Per al tub corrugat es respectarà el següent codi de colors: 

o Color verd – Telefonia i televisió  
o Color blanc – Informàtica  
o Color negre - Electricitat  
o Color blau – Sistemes antintrusió   
o Color violeta – Sistemes contraincendis 
o Color marró – So 



 

 
 

57

PLECS DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC. 
 

 
 

4.3.5 MEGAFONIA / MÚSICA AMBIENTAL 
 

 En tots els locals es disposarà de sistema d'altaveus amb potenciòmetre per al control del volum. 
El sistema de megafonia general instal·lat consisteix en la reproducció de musica ambiental i la inserció 
d’avisos a totes les dependencies amb trucada general o per zones a seleccionar, i sempre amb prioritat a 
l’avís, emmudint la musica ambiental, si està connectada. El sistema de trucades consta d’un pupitre 
amb micròfon i un teclat de selecció de zones amb trucada general. 
La instal·lació actual utilitzada és: 

 Reproductor de musica ambiental (Fil musical recepció via telefònica) 

 Varies etapes de potencia de 360 W RMS (marca Optimus, model UP-365), amb 
plafonera altaveu de monitoratge. 

 La instal·lació està dissenyada perquè les plafoneres de sostre (altaveu amb reixeta), 
estiguin connectades a 100 V.  

 El cablejat de la línia d’altaveus a de ser cable manguera (especial àudio) de secció 
3x1.5mm2. (model utilitzat Optimus C-096B), sota tub marró. 

 Els altaveus a instal·lar han de disposar de transformador amb el debanat primari a línia 
de 100V, i el debanat secundari te que ser seleccionable a 1.5W, 2.5W, 3.5W, 4W, tot depenen 
de l’àrea a sonoritzar. 

 El tamany de la plafonera (altaveu de sostre) te que estar compres entre 5,5” i 8”. 

 Els atenuadors o potenciòmetres de volum a zona, tenen que ser amb prioritat als 
avisos (tant a volum baix, com desconnectat) 

 La suma dels watts connectats a cada etapa de potencia mai pot superar el total de 
360W. En cas contrari s’ampliarà una etapa de potencia més. 

 Cada derivació individual de plafoneres s’haurà de connectar al registre general per 
planta.  
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4.3.1 SISTEMA COMUNICACIO PACIENT ENFERMERA 
 
El sistema actual del centre es ACKERMANN CLINO OPT 99 
 
HABITACIONES 
Mec. de llamada con 1 Puls.(NC)+1Toma 7P (NC) Para sistema sin bus-cama y formado por: 
- 1 pulsador de llamada (rojo) 
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- 1 LED rojo tranquilizante 
- 1 toma multipolar de 7 polos para 1 pulsador (NC). 
Con monitorización del circuito de llamada y aviso de desconexión. Para circuitos NC según norma DIN 
VDE 0834. Para empotrar en cajetín universal. 
 
Mando de mano 3p clavija 7 polos (NC)  
Con clavija de 7 polos y 3 mts. de cable de longitud variable por deslizamiento. 
Dispone de: 
- 1 Pulsador de llamada con pictograma. 
- 1 Lámpara tranquilizante 
- 2 Pulsadores para accionar dispositivos de encendido luminaria de cabecera. 
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834 
 
Módulo de Audio  
Para establecer comunicación en las habitaciones con módulo electrónico con Bus-Cama. 
Dispone de: 
- 1 pulsador para contestación, 
- 1 pulsador de habla-escucha, micrófono y altavoz. 
Para su instalación se precisa dos cajetines universales. Se instala conjuntamente con el módulo display 
o mecanismo de anulación, en marco triple. 
 
 
Bloque Anulación / Presencia (Verde) Para sistema sin bus-cama y formado por: 
- 1 Pulsador de anulación verde 
- 1 LED indicador verde 
- 1 Zumbador para recepción acústica de llamadas. 
 
Módulo electrónico EM341 con Bus Cama (blanco) Módulo electrónico de habitación con indicación 
óptica integrada. Incorpora 4 campos luminosos con tecnología LED. Con funcion de comunicación y/o 
con elementos activos para bus de cama. Con funciones de cancelación de llamada, indicación de 
presencia y hasta 5 niveles de llamadas diferentes; 
- Llamada normal 
- Llamada de emergencia 
- Llamada de baño/WC 
- Llamada de diagnóstico 
- Llamada de médico 
Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada, utilizando dispositivos de 
llamada sin bus cama, o hasta 8 camas mediante dispositivos con bus cama.  
Posibilidad de desconexión de la función indicadora. 
Funcionamiento compatible con circuitos NA o NC 
Firmware actualizable para adaptación a futuras evoluciones de los sistemas. 
Protección contra cortocircuito integrada. 
Opcionalmente, permite la inclusión de un módulo auxiliar con relé y zumbador para avisos acústicos 
locales o gestión de equipos externos. 
Montaje en superficie sobre cajetín universal empotrado. 
Incluye base de montaje y conexión. 
Dimensiones (W x H x D): 120 x 120 x 47 mm (incluyendo base conexión) 
Color: blanco, similar a RAL 9016 
 
Indicador Pasillo Extraplano 4 Campos LED (Blanco) Indicador de pasillo extraplano de 4 campos 
luminosos con tecnología LED. 
Tensión de trabajo: 24V 
Incluye base de conexionado. 
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Para montaje en superficie sobre cajetín universal. 
Color blanco RAL 9016. 
- Campo rojo: Llamada de habitación 
- Campo blanco: Llamada de baño 
- Campo verde: Indicación de presencia I 
- Campo amarillo: Indicación de presencia II 
 
Indicador Pasillo Extraplano 4 Campos LED (Blanco) 
Indicador de pasillo extraplano de 4 campos luminosos con tecnología LED. 
Tensión de trabajo: 24V 
Incluye base de conexionado. 
Para montaje en superficie sobre cajetín universal. 
Color blanco RAL 9016. 
- Campo rojo: Llamada de habitación 
- Campo blanco: Llamada de baño 
- Campo verde: Indicación de presencia I 
- Campo amarillo: Indicación de presencia II 
 
Bloque de Llamada WC (NC)  
Mecanismo para llamada de Baño/WC con 2 mts. de cordón rojo, empuñadura y LED tranquilizante. 
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834 
Incluye placa frontal y marco. 
 
SALAS 
Mec. de llamada con 1 Puls.(NC)+1Toma 7P (NC) Para sistema sin bus-cama y formado por: 
- 1 pulsador de llamada (rojo) 
- 1 LED rojo tranquilizante 
- 1 toma multipolar de 7 polos para 1 pulsador (NC). 
Con monitorización del circuito de llamada y aviso de desconexión. Para circuitos NC según norma DIN 
VDE 0834. Para empotrar en cajetín universal. 
 
Pulsador de Pera con Clavija de 7 Polos (NC) Con clavija de 7 polos y 3 mts. de cable de longitud variable 
por deslizamiento. 
Dispone de: 
- 1 Pulsador de llamada con pictograma. 
- 1 Lámpara tranquilizante 
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834 
 
Módulo de Audio Para establecer comunicación en las habitaciones con módulo electrónico con Bus-
Cama. 
Dispone de: 
- 1 pulsador para contestación, 
- 1 pulsador de habla-escucha, micrófono y altavoz. 
Para su instalación se precisa dos cajetines universales. Se instala conjuntamente con el módulo display 
o mecanismo de anulación, en marco triple. 
 
Bloque Anulación / Presencia (Verde)  
Para sistema sin bus-cama y formado por: 
- 1 Pulsador de anulación verde 
- 1 LED indicador verde 
- 1 Zumbador para recepción acústica de llamadas. 
 
Módulo electrónico EM341 con Bus Cama (blanco)  
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Módulo electrónico de habitación con indicación óptica integrada. Incorpora 4 campos luminosos con 
tecnología LED. Con funcion de comunicación y/o con elementos activos para bus de cama. Con 
funciones de cancelación de llamada, indicación de presencia y hasta 5 niveles de llamadas diferentes; 
- Llamada normal 
- Llamada de emergencia 
- Llamada de baño/WC 
- Llamada de diagnóstico 
- Llamada de médico 
Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada, utilizando dispositivos de 
llamada sin bus cama, o hasta 8 camas mediante dispositivos con bus cama. Posibilidad de desconexión 
de la función indicadora. 
Funcionamiento compatible con circuitos NA o NC 
Firmware actualizable para adaptación a futuras evoluciones de los sistemas. 
Protección contra cortocircuito integrada. 
Opcionalmente, permite la inclusión de un módulo auxiliar con relé y zumbador para avisos acústicos 
locales o gestión de equipos externos. 
Montaje en superficie sobre cajetín universal empotrado. 
Incluye base de montaje y conexión. 
Dimensiones (W x H x D): 120 x 120 x 47 mm (incluyendo base conexión) 
Color: blanco, similar a RAL 9016 
 
Indicador Pasillo Extraplano 4 Campos LED (Blanco) 
Indicador de pasillo extraplano de 4 campos luminosos con tecnología LED. 
Tensión de trabajo: 24V 
Incluye base de conexionado. 
Para montaje en superficie sobre cajetín universal. 
Color blanco RAL 9016. 
- Campo rojo: Llamada de habitación 
- Campo blanco: Llamada de baño 
- Campo verde: Indicación de presencia I 
- Campo amarillo: Indicación de presencia II 
 
Indicador Pasillo Extraplano 4 Campos LED (Blanco) 
Indicador de pasillo extraplano de 4 campos luminosos con tecnología LED. 
Tensión de trabajo: 24V 
Incluye base de conexionado. 
Para montaje en superficie sobre cajetín universal. 
Color blanco RAL 9016. 
- Campo rojo: Llamada de habitación 
- Campo blanco: Llamada de baño 
- Campo verde: Indicación de presencia I 
- Campo amarillo: Indicación de presencia II 
 
Bloque de Llamada WC (NC)  
Mecanismo para llamada de Baño/WC con 2 mts. de cordón rojo, empuñadura y LED tranquilizante. 
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834 
Incluye placa frontal y marco. 
 
PUESTOS DE CONTROL 
Módulo Electrónico CLS Puesto Enfermera (NC) 
Con una o dos presencias y con los circuitos necesarios para el control de puesto de enfermería 
Puede ser configurado sin ninguna indicación óptica 
Para circuitos NA/NC según norma DIN VDE 0834 
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Incluye base de montaje y conexión. 
Estación de Planta KSA 99 (NC) 
Control de zona para funcionamiento junto al módulo electrónico para puesto de enfermera. 
Formado por un pupitre de sobremesa, 2 m de cable y conector de 8 polos. 
Dimensiones: 200x228x65 mm 
Material: ABS y base de aluminio anodizado. 
Protección IP 20 
Funciones: 
- Indicación de llamadas y de estado de: zona, habitación, cama, baño, emergencia, diagnóstico, 
presencia y avería. 
- Cancelación de llamadas. 
- Interconexión de zonas. 
- Comunicación con otros puestos de control. 
- Llamada general. 
Equipado con: 
- Altavoz. 
- Micrófono. 
- Tecla de llamada roja. 
- Tecla de llamada a médico azul. 
- Teclas presencia 1 verde y 2 amarilla. 
- Tecla de conmutación de comunicación. 
- Zumbador. 
- Pantalla táctil de cristal líquido 
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834. 
 
ELEMENTOS COMUNES 
Central de Grupo Clino Opt 99 (NC)  
Para un máximo de 127 habitaciones, repartidas en tres grupos.Controla y sincroniza la comunicación en 
cada grupo. Mantiene los datos durante 24 horas en caso de fallo de tensión. 
Para circuitos NC según norma DIN VDE 0834 
Montaje empotrado o en carril DIN. 
Dimensiones: 182x110x34 mm 
Color: Blanco RAL 9016 
Protección: IP40 
 
Módulo Configuración CP99 
Para la programación de las habitaciones y los parámetros del sistema. 
Incorpora un lápiz óptico y un tablero con códigos de barras para entrada de números de habitación, 
programación de los módulos de llamada, de presencia y chequeo de la instalación. 
En el display LCD de 2x8 dígitos del módulo se muestra en cada momento los datos programados o los 
diferentes menús. 
Dimensiones: 345x235x55 mm 
 
Final de Bus Pasivo (NC) 1  
Para finalizar el bus de pasillo con la impedancia adecuada. 
Montaje empotrado en cajetín universal. 
Dimensiones 71x71 mm 
Fuente de Alimentación 20A 1  
Para el suministro constante de energía al sistema. De construcción compacta, permite ser instalada en 
carril DIN. 
Puede trabajar en vacio, en sobrecarga y es cortocircuitable. 
Dispone de la marca CE. 
Tensión de entrada: 97..265 V CA 
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Tensión salida:22,5..27,5 V CC 
Dimensiones: 265 x 86 x 130mm 
I.salida: 20 Amp. 
 

4.3.2 SISTEMA D’ATURADA 
 
A cada unitat s’instal·larà un polsador d’aturada aquest haurà d’estar connectat amb el sistema principal 
d’aturades del edifici. 
 

 

4.3.3 SISTEMA DE VIGILANCIA I INTRUSIO 
 
Detector magnètic en totes les portes d’accés i de presencia en las zones amb material de 
electromedicina de alt valor. Es vincularà amb el sistema de alarma actual. 
 
(La central està ubicada a admissions de urgències). 
 

4.3.4 CONTROL D’ACCESOS 
 
S’instal·larà en les portes on l'accés sigui restringit a professionals. 
 
En la porta d'accés a plantes serà un accés de les següents característiques: 

 Lector de proximitat de la casa ACCESOR i vinculat amb l'actual sistema del centre. 
 Modul telefònic per a resposta a trucada i obertura de porta mitjançant telèfon inhalambric. 
 Polsador de sortida. 
 Obreportes electrònic. 

 
Tot això vinculat a l'alarma d'incendis. 
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4.3.5 DETECCIÓ D’INCENDIS 
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El sistema de detecció d’incendis es vincularan per zones/sectors d’incendi amb els sistemes de 
climatització, donant la senyal en cas d’alarma per aturar el sistema de climatització de la zona. També es 
vincularà amb el sistema de control d’accessos de tal manera que en cas de senyal d’incendi 
desbloquejarà les portes de la zona.  
 
CENTRAL DE INCENDIS 
MORLEY by HONEYWELL; 
-MORLEY  detector òptic analògic morleyIAS 
-MORLEY polsador analògic morleyIAS 
-MORLEY sirena interior vermella morleyIAS 
-MORLEY Central 4 llassos DXconnexion-4, bateries 12V 7,2A 
-MORLEY mòdul IP para centrals DXconnexion. 
 
Per ampliacions es posarà una central dels llaços que et facin falta (MORLEY DX-1, DX-2, DX-4) amb un 
mòdul IP per aquesta central.  
 
Ara tenim dues centrals la nova al area Obstètrica i la antiga a admissions connectades mitjançant un 
mòdul direccional per integrar 2 entrades. A més disposem d’una central repetidora a la sala de control 
d’urgències amb un mòdul IP, la qual esta connectada xarxa.  
D’aquesta manera des de cada planta es poden veure les alarmes corresponents a la planta i des de 
control totes les alarmes de les centrals restants. 
 

4.3.6 CONTROL CENTRALITZAT SUPERVISOR 
 

Els nous controls a instal·lar seran compatibles amb el sistema central existent.  
 

4.3.7 CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ I REBUIG 

4.3.7.1 Comprovacions finals de la instal·lació elèctrica 
 
Un cop finalitzades les instal·lacions elèctriques, es portaran a terme les comprovacions següents: 
 
 Comprovació de la conformitat total de les instal·lacions elèctriques, amb el projecte base per 

realitzar-les, es especial, prenent atenció al número de circuits, calibre dels interruptors de protecció 
i secció de les línies d’alimentació a cada circuit o recepció 

 
 Es comprovarà el correcte funcionament del subministrament de socors i la seva entrada en servei en 

el cas d’una fallida en l’alimentació elèctrica principal, normal de l’Edifici, així com la seva actuació 
en els punts indicats en el projecte de Baixa tensió base d’aquesta instal·lació. 

 
 Es comprovarà el correcte funcionament dels interruptors diferencials instal·lats, activant en tots ells 

el polsador de prova, i després provocant amb l’aparell adequat una posta a terra de cada circuit. 
 

 Es comprovarà el grau d’aïllament de tots els conductors de la instal·lació. Aquesta prova es 
realitzarà des de tots i cadascun dels quadres i subquadres elèctrics. 

 
 Es comprovarà la posta a terra de tots els receptors i totes les preses de corrent de la instal·lació. 
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 Es comprovaran les connexions equipotencials de les masses metàl·liques corresponents a cambres 

de bany i servei, així com a zones de cuina, bugaderia, Sala de Calderes, etc. 
 

 Es comprovarà el correcte funcionament dels aparells autònoms d’emergència i senyalització i la seva 
col·locació en els llocs adequats i segons els plànols de distribució d’aquest projecte. 

 
 Es mesurarà la impedància de terra, comprovant el seu valor adequat 



 

 
 

67

PLECS DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC. 
 

 

4.4 PROTOCOL DE PROVES D’ARMARIS 

4.4.1 PROTOCOL DE PROVES DE RECEPCIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE BT  

4.4.1.1 GENERALITATS 

Número de cuadro:  
Situación:  
Función:  
Número de proyecto:  
Descripción de proyecto:  
Fecha:  
Ref. de la oferta:  
Ref. Descripción técnica  
Descripción de proyecto:  

 

4.4.1.2 DOCUMENTACIÓ APLICABLE A LA RECEPCIÓ 

  Correcto Incorrecto Observaciones 
Esquemas eléctricos filares    

Listado de elementos    

Esquemas de conexionado    

Listado de mangueras    

Listado de borneros    

Dimensiones de cuadro, 
zócalos, etc.    

Distribución de elementos en 
cuadro    

 
PROPIEDAD 1 PROPIEDAD 2 PROVEEDOR 
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4.4.2 PROTOCOLS D’ASSAIG 

4.4.2.1 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.2 INSPECCIÓ VISUAL DE POSADA A TERRA 

  Correcto Incorrecto Observaciones 
Puesta a tierra envolvente    

Puesta a tierra puertas    

Barra de tierra corrida    

 

4.4.2.3 MESURA D’AÏLLAMENT D’EMBARRAT I CABLES DE POTÈNCIA DEL QUADRE 

Pto. medida Valor necesario 
 

Valor medido 
 

Observaciones 

R-S    

R-T    

S-T    

R-PE    

S-PE    

T-PE    

 
 
PROPIEDAD 1 PROPIEDAD 2 PROVEEDOR 
   



 

 
 

69

PLECS DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC. 
 

4.4.2.4 MESURES DE RIGIDESA DIELÈCTRICA DEL QUADRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.5 MESURA DE RESISTÈNCIES DE PAS EN CIRCUITS D’ALTA INTENSITAT 

Pto. medida Valor necesario 
 

Valor medido 
 

Observaciones 

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

 
 
PROPIEDAD 1 PROPIEDAD 2 PROVEEDOR 
   



 

 
 

70

PLECS DE CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC. 
 

4.4.2.6 PROVA DE DIFERENCIALS 

TIPO DE DIFERENCIAL RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Identificación Sensibilidad en mA 
 

Curva 
 

I disparo (mA) T disparo (ms) V contacto Correcto 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
PROPIEDAD 1 PROPIEDAD 2 PROVEEDOR 
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4.4.2.7 VERIFICACIÓ DE TENSIONS D’ALIMENTACIÓ 
 

Pto. medida Valor necesario 
 

Valor medido 
 

Observaciones 

R-S    

R-T    

S-T    

R-PE    

S-PE    

T-PE    

 

4.4.2.8 VERIFICACIÓ DE FASES 
 

  Correcto Incorrecto Observaciones 
Etiquetas de identificación    

Sucesión de fases    

Igualdad de fases    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDAD 1 PROPIEDAD 2 PROVEEDOR 
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4.4.2.9 MESURA DE CONSUM 
 

Pto. medida Valor necesario 
 

Valor medido 
 

Observaciones 

R    

S    

T    

N    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
PROPIEDAD 1 PROPIEDAD 2 PROVEEDOR 
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4.4.2.10 SERVEIS AUXILIARS 
 

  Correcto Incorrecto Observaciones 
Test diferencial alumbrado    

Enchufes    

Maniobra de luminarias    

Encienden todas las 
luminarias del cuadro    

 
 

 

4.4.2.11 VERIFICACIÓ DE TENSIONS DE COMANDAMENT I ALIMENTACIÓ 
 
 Correcto Incorrecto Observaciones 
Comprobación de relación de 
transformación del trafo    

Verificación de protecciones 
de mando    

Verificación de tensiones de 
mando    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDAD 1 PROPIEDAD 2 PROVEEDOR 
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4.4.2.12 VERIFICACIÓ DE MANIOBRES 
 
 
 Correcto Incorrecto Observaciones 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDAD 1 PROPIEDAD 2 PROVEEDOR 
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5 PLEC DE CONDICIONS PER A LA GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 

5.1 Objectiu  
Assegurar que totes les empreses que vénen a realitzar treballs gestionen correctament els residus que 
generen, retiren els sòls que contaminen i netegen tota la zona de treball.  
Definicions  
Residu: s'anomena residu als materials sòlids, pastosos, líquids, així com els gasosos continguts en 
recipients que sent el resultat d'un procés de producció, transformació, utilització o consum, el seu 
productor destini a l'abandonament.  
Productor: el titular de l'activitat generadora o importadora de residus.  
Proveïdor: tota persona o empresa contractada per CHV per a la realització d'obres, serveis o 
instal·lacions dins del recinte de la fàbrica. Amb caràcter general es considerarà el proveïdor com el 
posseïdor dels residus que generin les matèries primeres o elements per ells aportats, per l'obra servei o 
instal·lació.  
Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en el seu poder i que no 
tingui la condició de gestor de residus.  
 

5.2 Descripció del procés  

5.2.1 GESTIÓ DE RESIDUS PER PART DEL PROVEÏDOR  
Si durant l'obra, servei o instal·lació es genera algun residu, ja sigui aportat pel mateix proveïdor, ja sigui 
procedent de la seva activitat a la fàbrica, haurà de ser correctament gestionat pel proveïdor, deixant al 
finalitzar l'obra tota la zona perfectament neta, sense residus ni sòls contaminats. Es posarà especial 
cura en la retirada de tot tipus d'envasos i embalatges, qualsevol que sigui la seva naturalesa.  
En tot cas el proveïdor estarà obligat a mantenir els residus en condicions d'higiene i seguretat.  
Els residus s'hauran de portar a un gestor autoritzat, no permetent en cap cas que acabin en els circuits 
de gestió de CHV.  
Tot material necessari per a la gestió de residus, inclosos els contenidors i transport, haurà de ser aportat 
pel proveïdor, i no per CHV.  
 

5.2.2 NETEJA DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS I CUMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE 
PREVENCIO DE LES INFECCIONS NOCOSOMIALS. 

 
Correspon al proveïdor aplicar tots els mitjans disponibles per tal de eliminar qualsevol possibilitat de que 
es produeixi una infecció nosocomial al centre. Per tal d’aconseguir aquest objectiu aplicarà 
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escrupolosament la guia de la generalitat que tracta aquest tema. A més farà extensiva la informació i 
presentarà un certificat signat per cada un dels seus treballadors conforme es comprometen a complir 
aquesta normativa. Sense aquests certificats no es podrà començar l’obra. 
 
Correspon als proveïdors la correcta neteja de la zona afectada per les obres i instal·lacions. Aquesta 
neteja es realitzarà a mínim un cop al dia i tantes vegades com CHV ho demani així com al finalitzar les 
obres. Dins d'aquesta neteja a càrrec del proveïdor s'inclourà la pols que s'hagi pogut aixecar per les 
obres. El transport de residus i tot el material necessari per a la neteja, inclosos els contenidors, hauran 
de ser aportats pel proveïdor.  

5.2.3 ABOCAMENTS A LA XARXA D'AIGÜES RESIDUALS  
Queda prohibit qualsevol abocament a la xarxa d'aigües residuals.  

5.2.4 DOCUMENTACIÓ DE VALIDESA PARAL·LELA  
Així mateix s'haurà de complir tota la legislació vigent de Seguretat i Higiene, Salut laboral, Emissions a 
l'atmosfera, Abocaments d'aigües, Residus, Substàncies perilloses, etc.  
El proveïdor resta obligat a lliurar la documentació a CHV que garanteixi que els residus s'han gestionat 
d'acord amb la normativa vigent. 
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6 DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA, SENYALITZACIÓ 
I MARCAT D’INSTAL·LACIONS 

6.1 INSTAL·LACIONS DE FLUIDS, CLIMATITZACIÓ "EXCEPTE CONTROL", I 
RESTA D'INSTAL·LACIONS I ELEMENTS.  

 
La documentació tècnica que es presentarà abans de la recepció d'obra haurà de dividir-se en els 
següents apartats:  
 
1. Memòria de la instal·lació.  
-Descripció de la instal·lació. Incloent el desenvolupament de l'esquema de regulació i control.  
-Esquemes de principi.  
-Punts de consum.  
-Llistat d'elements.  
-Normativa a la qual està subjecta.  
-Plànols constructius generals i de detall.  
-Fulls d’instruccions de muntatge dels elements a instal·lar.  
2. Fulls tècniques de tots els elements instal·lats.  
3. Certificats de qualitat del fabricant  
4. Certificats de proves, calibratge d'elements, mesura d'espessors ...  
5. Manuals d'ús per instal·lacio. 
6. Pla de manteniment d’edifici i d’instalacions (en format excel segons plantilla).  
7. Memòria de programació dels controladors  
8. Plànols as-built en color format AUTOCAD2004 y PDF amb informació de capes. 
9. En els plànols es representarà la ubicació de les caixes de connexió, derivació, també es representaran 
les claus de pas dels fluids indicant la codificació de les mateixes.  
10. Catàlegs de tots els elements instal·lats.  
11. Protocols de proves de control de qualitat i funcionament.  
12.Legalizaciónes pertinents. 
13.Fulls “FTE” plastificats en A4 per item instal·lat o entregat. “Manteniment del CHV entregarà plantilla”.    
 
S'hauran de lliurar 2 còpies en paper i una en suport informàtic.  
TOTALMENT EN CATALÀ O CASTELLÀ.  

6.2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, INCENDIS, CONTROL, ETC.  
 
1. Memòria de la instal·lació.  
-Descripció de la instal·lació.  
-Esquemes de principi.  
-Punts de consum.  
-Llistat d'elements.  
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-Normativa a la qual està subjecta.  
-Plànols constructius generals i de detall en dwg y PDF amb informació de capes.  
-Estructura de l'esquema de regulació dels equips. 
-Fulls d’instruccions de muntatge dels elements a instal·lar.   
 
2. Relació de plànols  
1. Plànol general d'implantació  
2. Plànol de cablejat de camp (fins escomeses).  
3. Plànol de cablejat dels diferents elements  
4. Plànol de disposició dels elements tant en camp com en quadre. Referenciant cada un d'ells de forma 
individualitzada.  
5. Documentació de l'estructura del programari  
6. Esquemes d'equipament elèctric dels elements de la instal·lació  
7. Documentació bàsica de la comunicació de dades  
8. Esquemes elèctrics de la instal·lació, incloent referències elements, borns, connexions i llistes entrades 
/ sortides.  
9. Programa de la instal·lació, a més dels discos amb programa.  
10. Llistes de paràmetres de tots els elements programables.  
11. Llistes d'alarmes i avisos amb les seves possibles causes i solucions.  
12. Relació de tots els elements instal·lats.  
13. Informació de totes les peces comercials instal·lades (catàlegs).  
14. Plànol dels circuits elèctrics. En el cas d'armaris de distribució de força que no continguin maniobra 
ni borns, els esquemes seran de tipus unifilar.  
15. Impressió dels plànols dels circuits elèctrics amb annex alfanumèric i retolació textual.  
16. Cinta i disquet amb el programa complet d'aplicació i retolació textual.  
17. Certificats de funcionament dels elements de camp. Signats per personal de l'empresa instal · i 
oficial designat del CHV.  
18. Relació de peces instal·lades  
19. Informació de totes les peces comercials instal·lades (catàlegs i documentació tècnica).  
20. Protocols proves armaris, segons annexos.  
21. Legalitzacions pertinents. 
22. Fulls “FTE” plastificats en A4 per item instal·lat o entregat. “Manteniment del CHV entregarà 
plantilla”. 
23. Manuals d'ús per instal·lacio. 
24. Pla de manteniment d’edifici i d’instalacions (en format excel segons plantilla).      
 
S'hauran de lliurar 2 còpies en paper i una en suport informàtic.  
TOTALMENT EN CATALÀ O CASTELLÀ  
 
Els plànols elèctrics s'elaboraran en AUTOCAD y PDF amb informació de capes. 
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Marcat i esquemes en camp 
Cada armari s'ha de disposar d'un esquema explicatiu adherit a la tapa del mateix per la part interior.  
Presentació de l'esquema:  Paper plastificat.  
Mida:     DIN A4/A3/A2  
 
Els rètols d'identificació han de ser llegibles, duradors i adequats per a les condicions físiques de 
l'entorn.  
Tots els aparells i elements de la instal·lació han d'estar clara i correctament identificats en concordança 
amb els plànols elèctrics.  
Tots els cables hauran d'estar numerats obligatòriament en ambdós extrems.  
Totes les caixes de derivació i connexionat hauran d'estar numerats.  
Totes les identificacions de camp han de quedar reflectides en els plànols elèctrics.  
 
Hardware 
La documentació de l'armari de comandaments inclou:  
• Pla de l'estructura de l'armari de comandaments (situació d'aparells).  
• Llista de peces / aparells utilitzats.  
• Plànols de borns.  
• Plànols de connexions.  
• Llistes d'Entrades / Sortides.  
• Descripció i llibre d'instruccions d'aparells especials i agregats especials utilitzats.  
 
La documentació maquinari haurà de contenir els següents llistats i plànols:  
 
• Pantalles d'esquemes modulars de maquinari.  
• Descripció de funcionament.  
• Llista de peces.  
• Plànol de recorregut elèctric (DIN A3, format horitzontal).  
• Pla de connexions, pla d'endolls (DIN A3, format horitzontal).  
• Pla de disposicions. Quedaran identificats tots els aparells tant en camp com a l'armari. A més, es farà 
servir el sistema de referències creuades per identificar la situació de l'aparell al qual pertanyen els 
contactes d'aquest.  
• Llista d'aparells.  
• Manuals de funcionament.  
• Manuals de manteniment, pla de manteniment i revisió de la instal·lació.  
• Marcat en fals sostre o en registre i en el propi element la identificació i referència dels elements de 
camp, i caixes de connexió.  
 
Software 
La documentació del programari haurà d'incloure almenys:  
 
• Impressió del programa amb indicació en text clar del pla de funcionament.  
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• Diagrames jeràrquics.  
• Llistes d'indicació horitzontal.  
• Plànols d'ocupació d'entrades, sortides, marques, registres, pàgines, comptadors.  
• Llistes d'intercanvi de senyals i dades.  
• Ocupació de memòria de programes.  
• Especificació de tots els interfícies.  
• Màscares per a l'usuari.  
• Quadres de instal·lacions.  
• Descripció del diàleg i guia d'usuari especifica per la instal·lació del CHV. 
 

FULLS FTE I PLA DE MANTENIMENT 
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Plantilla pla de manteniment. (s’entregarà al adjudicatari en el moment que ho sol·liciti durant l’execució 
del projecte) 
  

 

7 CLÀUSULES DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 

 

El Consorci Hospitalari de Vic i lavola seran titulars dels drets corresponents i quedaran de la seva 

propietat exclusiva, podent explotar els drets derivats de l’execució d’aquest plec de condicions, tant de 

forma conjunta amb la resta dels resultats realitzats, com de forma aïllada. Per tant, correspon al 

Consorci Hospitalari de Vic i a lavola, i així ho reconeix el sol·licitant, l’exercici exclusiu dels drets 

d’explotació en qualsevol forma, indefinit en el temps, en especial, dels drets de reproducció, de 

distribució, de comunicació pública i de transformació. 
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8 DOCUMENTS PER AL MANTENIMENT 
 

8.1 DOCUMENTS PROCEDENTS DE LA FASE PREPARATÒRIA.  
 

Especificacions proporcionades pel fabricant de l'element. 

 

Manual d'operació. Instruccions tècniques per aconseguir un desenvolupament funcional idoni d'acord 

amb les especificacions tècniques i condicions de seguretat. 

 

Manual de manteniment. Instruccions tècniques destinades a preservar un element en un estat en el 

pugui desenvolupar les funcions requerides. 

 

Relació de components de reserva. Relació complerta dels elements que formen part de l'altre. 

 

Disposició. Plànol que mostra la distribució de posicions dels components reemplaçables d'un element. 

 

Detall. Plànol amb la llista de components per assegurar el desmuntatge, reparació i muntatge 

d'elements. 

 

Plànol de lubricacions. Plànol que mostri la posició de cada punt d'engràs de l'element, amb dades i 

especificacions de les lubricacions. 

 

Esquema unifilar. Diagrama general de la distribució d'energia: 

-Elèctric 

-Neumàtic  

-Hidràulic 

Aquesta classe de diagrames inclourà els circuits del quadre de distribució. 

 

Diagrama lògic. Diagrama del sistema de control per aclarir la lògica general del sistema. 

 

Esquema elèctric desenvolupat. Diagrama de circuits de distribució general i control. 

 

Diagrama de canonades i instrumentació. Diagrama de conduccions generals de fluids (aire, medicinals, 

vapor, oli, combustible...) i el control. 

 

Emplaçament. Plànol que conté la posició de tots els elements de camp en la zona considerada. 

 

Distribució en planta. Plànol que mostri totes les zones d'una planta determinada. 
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Informe de protocol de proves. Informe de posada en servei que posi de manifest que un element 

compleix les especificacions. 

 



 

 

 


