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1. 1. Projectes d'instal·lacionsProjectes d'instal·lacions
El  compliment  reglamentari  en  matèria  de  seguretat  de  les  instal·lacions  industrials,  així  com la

corresponent intervenció administrativa configura actualment una situació complexa. Els diversos agents
que  intervenen,  els  titulars,  els  tècnics  competents,  els  instal·ladors,  els  organismes  d'inspecció  i  la
mateixa  Administració,  sovint  interactuen  amb unes  regles  del  joc  que  no sempre,  segons  el  nostre
semblar, són prou clares (Tornos, 2004).

La seguretat de les instal·lacions industrials i el medi ambient no són compartiments estancs, sinó que
es  superposen  i,  al  mateix  temps,  no són gens  aliens  a altres  camps  com la  prevenció  de riscos
laborals i el control de la construcció. I a més, totes aquestes matèries estan relacionades; així les
diverses modalitats  de control  i  d'intervenció administrativa  existents  al nostre  país poden ser,  en
determinats casos, una font de conflicte d'interessos.

S'inicia aquest estudi amb l'anàlisi de les diferents formes amb què les diferents entitats de control i
inspecció exerceixen la seva activitat en matèria de seguretat industrial. Es tracta de les genèricament
conegudes com a entitats d'Inspecció i Control (EIC), les anteriorment denominades ECAs (Entitats
Col·laboradores  de  l'Administració),  encara  que  “la  seva  col·laboració  no  és  sempre  amb
l'Administració  sinó  que,  en  realitat,  bona  part  de  la  seva  activitat  és  de  col·laboració  amb  els
particulars” (Tornos, 2004).

S'analitza  en  aquest  capítol  l'evolució  de  la  funció  de  policia  administrativa  o  d'intervenció  de
l'Administració  en  la  seguretat  industrial,  essencialment,  per  la  via  de  l'autorització  i/o  de  la
comunicació,  prèvies  al  funcionament  de l'activitat,  i  el  posterior  règim d'autocontrol,  control  i/o
inspecció  d'aquest  funcionament,  i  la  progressiva  incorporació a  aquestes  funcions de les entitats
col·laboradores.

Aquesta  anàlisi  es  fa  amb  una  concreta  referència  al  territori  de  Catalunya  i  tenint  en  compte
l'ordenament estatal d'aplicació; això sense perjudici d'efectuar alguna referència als règims establerts
en altres comunitats autònomes quan sigui especialment il·lustrativa.

En el vigent règim constitucional, l'exercici d'activitats industrials per part dels ciutadans està emparat
pel  dret  a  la  llibertat  d'empresa,  en  els  termes  que  està  expressat  en  l'art.  38  de  la  Constitució
Espanyola.  És a dir,  en el marc de l'economia de mercat,  i  amb el mandat  constitucional  que els
poders públics han de garantir i protegir l'exercici d'aquesta llibertat, d'acord amb les exigències de
l'economia general i, si és procedent, de la planificació. Així doncs, la llibertat d'empresa, a la seva
manifestació de llibertat d'indústria, no està subjecta a cap limitació administrativa, de manera que el
fet que una activitat econòmica tingui com a objecte l'exercici de qualsevol tipus d'indústria no està,
per si mateixa, sotmesa a una intervenció administrativa prèvia. Aquest principi constitucional no va
tenir,  no  obstant  això,  un  desplegament  legal  sistemàtic  fins  a  la  Llei  21/1992,  de  16  de  juliol,
d'Indústria,  que,  com a primera finalitat  (art.  3) té,  justament,  la de garantir  i  protegir  la llibertat
d'empresa industrial (Tornos, 2004). 

En aquest sentit, l'art. 4 de la Llei d'Indústria proclama la llibertat d'establiment per a la instal·lació,
l'ampliació i el trasllat d'indústries; i limita el règim d'autorització prèvia als supòsits en els quals, per
raons d'interès general, així ho estableixi la Llei o els tractats i convenis internacionals. L'existència,
no  obstant  això,  d'altres  fins,  com la  seguretat  i  la  salut  i  la  necessitat  fer  compatible  l'activitat
industrial amb la protecció del medi ambient exigeix, a este efecte, una ordenació de les diferents
activitats  industrials  i  una  intervenció  administrativa  d'aquestes.  No  obstant  això,  el  principi  de
responsabilitat industrial, contingut en l'art. 2.4 de la Llei d'Indústria, té com a conseqüència que la
intervenció prèvia en forma d'autorització sigui l'excepció a la regla, tal com es preveu en l'art. 4.2 de
la  mateixa  Llei  d'Indústria.  D'aquesta  manera,  normalment,  l'exercici  d'activitats  industrials  està
només sotmès a la comunicació prèvia,  ja  sigui  en la seva forma més simple  de declaració o bé
acompanyant aquesta d'una certificació o acta d'un tècnic competent (art. 13.1 de la Llei d'Indústria),
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passant la intervenció administrativa a la inspecció i  control  de l'activitat  una vegada aquesta s'ha
posat en marxa.

De fet, una de les qüestions principals és la de distingir entre l'actuació de les entitats col·laboradores
actuant en el marc de la seva responsabilitat i del compliment reglamentari (i actuant en el marc del
seu  propi  autocontrol  industrial),  i  la  seva  actuació  per  compte  de  l'Administració  en  funcions
d'inspecció i de control administratiu.

A tots els efectes, l'autorització prèvia deriva, en tot cas, de la planificació i, sent avui pràcticament
inexistent  la  de  caràcter  econòmic,  es  limita  a  l'urbanisme,  que  és  l'únic  aspecte  en  el  qual  les
activitats industrials, com tots els usos del sòl, estan subjectes a llicència. I encara en aquesta matèria,
la llicència es refereix estrictament a la construcció;  perquè l'adequació al planejament urbanístic,
pròpiament  dita,  queda integrada en una altra llicència  o autorització:  l'antiga llicència  municipal
d'activitat, avui reconvertida –a Catalunya en particular– en autorització o llicència ambiental, en el
marc de la normativa sobre prevenció i control integrats de la contaminació.

1.1. Els antecedents
Segons Tornos (Tornos, 2004): “la llibertat d'establiment industrial té els seus orígens en la revolució
liberal, iniciada a Espanya per les Corts de Cadis, entre 1811 i 1813. Tant en el règim feudal com en
l'absolutisme,  l'exercici  de  les  activitats  industrials  més  elementals,  com  a  forns,  molins  o
aprofitaments hidràulics estava sotmès a privilegis exclusius, privatius o prohibitius, que s'atorgaven
primer els senyors feudals o eclesiàstics i després el rei i que, en realitat, s'articulaven legalment com
una espècie  de concessions,  en les que el  titular disposava del  domini  útil  de les instal·lacions i
l'activitat, mentre que el domini directe es reservava al Reial Patrimoni”.

“Aquest règim va ser abolit per les Corts de Cadis, per Decret de 6 d'agost de 1811; i, una vegada
consagrada la llibertat d'indústria en l'art. 13.21 de la Constitució de 1812, es va desenvolupar pel
Decret de 6 de juny de 1813. El contingut d'aquest segon Decret és de gran interès, ja que, en síntesi,
recull l'antecedent del règim jurídic d'intervenció administrativa de la indústria avui vigent: “... tots
els espanyols i els estrangers veïns o que s'acosten als pobles de la monarquia, podran lliurement
establir les fàbriques o artefactes de qualsevol classe que les acomodi, sense necessitat permís ni cap
llicència...” això sí, ja es preveia el compliment de les normes adequades amb la seguretat i a la
protecció  del  medi  ambient,  en  el  que  es  va  basar  la  llicència  municipal  d'activitat  i,  avui,
l'autorització o llicència ambiental: “..., sempre que es subjectin a les regles de policia adoptades, o
que s'adaptin per a la salubritat  dels mateixos  pobles.”.  En aquest  mateix  sentit,  el  Decret  de 6
d'agost de 1811 també preveia que el lliure exercici d'activitats industrials només quedava limitat pel
“...  lliure ús dels pobles,  d'acord amb el dret  comú, i  a les regles  municipals  establides  en cada
poble.” (Tornos, 2004). 

Diu també Tornos (2004) que la intervenció administrativa, circumscrita a la seguretat i la salubritat,
s'atribueix  als  municipis  i  la  primera  vegada  que  l'ordenament  jurídic  demana  alguna  funció  a
l'Administració estatal, aquesta és de foment de la indústria i no de policia administrativa. “Així el
Reial Decret i la Instrucció de 30 de novembre de 1833, preveu que els sotsdelegats provincials de
Foment –Predecessors dels desapareguts governadors Civils i dels actuals Delegats i sotsdelegats del
Govern– S'encarreguin de: “..., generalitzar el coneixement de les màquines i els mètodes que hagin
inventat  o  inventen en tota Europa...”.  Així  com,  “...,  visitar  les  manufactures  i  sembrar en una
esperança, vessar en una altra consols, encoratjar amb elogi, estimular allí amb censura, afalagar
més enllà amb la remoció [“eliminació”] d'entrebancs; deuen en fi, popularitzar la indústria, com el
medi més expedit i segur de generalitzar els seus beneficis. En realitat, més que la voluntat d'establir
una vertadera política d'acció de foment la Instrucció de 1833 manifesta una concepció paternalista
de l'Estat,  molt pròpia de l'absolutisme il·lustrat que s'imposa a Espanya després de les Corts de
Cadis”.

A partir d'aquí, allò que fa falta entendre com a intervenció administrativa de les activitats industrials
es remet, inicialment, als ajuntaments i en aquest sentit les “Reals Ordres d'11 d'abril de 1860 i d'11
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de novembre de 1863, abunden en la necessitat reglamentar i classificar activitats, d'acord amb la
seva perillositat.  En aquestes  normes es  fa referència expressa al  primer ordenament  francès  en
aquesta matèria, el Decret de 15 d'octubre de 1810 i el seu Reglament de 14 de gener de 1815, que
estan en l'origen del règim d'activitats classificades que encara regeix en bona part d'Espanya, i que,
adaptat a la normativa sobre prevenció i control integrats de la contaminació segueix aplicant-se a
França”. (Tornos, 2004).

Explica Tornos (2004) que la intervenció municipal queda consagrada pel Codi Civil de 1888 (Art.
590 i 1908). Aquesta línia d'actuació, iniciada amb la Instrucció General de Sanitat de 12 de gener de
1904, la Reial Orde de 12 d'octubre de 1910, sobre les bases dels reglaments municipals d'higiene,
l'Estatut Municipal i el seu Reglament d'Obres i Serveis de 1924, el Reglament de Sanitat Municipal
de 9 de febrer de 1925 i, finalment la Reial Orde de 17 de novembre de 1925, per la qual s'aprova el
Reglament  d'Establiments  Classificats,  condueix  directament  al  Reglament  d'activitats  molestes,
insalubres i perilloses de 1961, encara en vigor en diverses comunitats autònomes.

De totes maneres, junt amb aquest ordenament municipalista i respecte a determinades indústries que
es consideren de major risc d'afecció a la seguretat i la salut de les persones apareixen autoritzacions
prèvies al marge de la intervenció de l'Ajuntament. Així, el Reial Dcret de 13 de maig de 1857, sobre
el servei de carruatges destinats al transport de viatgers, i la Reial Orde d'11 de gener de 1865, sobre
fabricació i magatzematge de pólvora i substàncies explosives, serien els primers a contemplar una
autorització específica del governador Civil (Tornos, 2004).

Paral·lelament i amb la intervenció del primer establiment de les activitats, es manifesta la rellevància
de prestar atenció al seu funcionament, naixent així la inspecció industrial. Amb antecedents en les
Reals Ordres de 10 d'octubre 1902 i 16 d'octubre de 1903, el Reial decret de 19 de febrer de 1904
aprova el Reglament d'Inspecció Industrial (Tornos, 2004). L'objecte de la inspecció que es regula en
aquest primer Reglament està més relacionat amb la informació i l'estadística que amb la seguretat,
als efectes de la qual es preveu la creació d'un futur cos d'inspectors. 

En l'exposició de motius del Reglament d'Inspecció Industrial s'afirma que la inspecció amb càrrec a
un cos de funcionaris públics no és en absolut la fórmula que han adoptat altres països més avançats,
però que a Espanya sembla l'alternativa més adequada a l'estat de la indústria: “Van ara per diferents
camins i  prenen altres  rumbs  els  procediments  de la  Inspecció  industrial  tècnica  als  països  més
avançats. Hi ha en ells associacions especials de propietaris, de tot llinatge de màquines, els fins del
qual són el millor funcionament d'elles, i Societats per a vigilar-les i perfeccionar-les contínuament;
aquests  organismes,  a  canvi  de  petites  concessions,  ajuden  de  la  manera  més  eficaç  l'acció
inspectora  de  l'Estat,  facilitant-la  àmpliament.  No existint  a  Espanya  encara  agrupacions  de tal
gènere, la utilitat pràctica del qual és notòria pel que simplifica i abarateix la Inspecció, clar està
que no és possible adoptar el moderníssim sistema, que en totes parts tendeix a prevaldre.”

La cita és ben significativa de la consciència i del convenciment que ja tenia el primer legislador
sobre la necessària complementarietat entre la responsabilitat i l'autocontrol amb càrrec als mateixos
industrials, i la funció pública d'inspecció amb càrrec a l'Administració. I és en aquesta línia que és
necessari fer efectiu el principi de responsabilitat industrial, que recull la Llei d'Indústria de 1992 i
que es manifesta en el règim de compliment reglamentari i de control administratiu establert als arts.
13 i 14 de la Llei d'Indústria.

No és fins a la Dictadura de Primo de Rivera que, per Reial Orde de 25 de gener de 1924, es creïn els
Serveis  Provincials  d'Inspecció  Industrial,  en  els  que,  junt  amb  les  funcions  pròpiament  dites
d'inspecció tècnica, amb vista a la seguretat de les instal·lacions i del seu funcionament, es manifesta
un forta component de foment. Un dels primers àmbits on actuen aquests serveis és el del compliment
del primer Reglament d'aparells i recipients de fluids de pressió, de 21 de novembre de 1929, que
atribueix al respectiu Servei Provincial d'Inspecció Industrial el reconeixement i prova de les calderes
de vapor i altres aparells i recipients a pressió. És en aquesta funció d'inspecció on podem advertir
una nova modalitat d'intervenció, en forma d'autorització prèvia, almenys de la posada en marxa de
l'aparell, independent de la llicència de l'Ajuntament referida al conjunt de la indústria o activitat.
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L'altre sector objecte d'intervenció estatal, dirigida a la seguretat és el dels automòbils i altres vehicles
de motor. A partir del Reial Decret de 23 de juliol de 1918, la posada en circulació de tots els vehicles
de motor es sotmet al previ reconeixement i matriculació, i a una inspecció tècnica periòdica per part
dels enginyers d'obres públiques. Amb el Codi de la Circulació aprovat per Decret de 25 de setembre
de 1934, aquestes funcions passen a les Delegacions provincials del Ministeri d'Indústria. I per Ordre
de  27  de  gener  de  1936,  la  inspecció  i  autorització  de posada  en  marxa  de  qualsevol  classe  de
màquines  de  motor  i  altres  dispositius  s'atribueix,  en  general,  a  aquestes  mateixes  Delegacions
d'Indústria.  Junt  amb aquesta  intervenció  estatal  de  caràcter  eminentment  tècnic,  la  dictadura  de
Primo de Rivera també inicia una nova política que ja no és de seguretat ni salubritat, si no limitadora
de forma patent de la llibertat industrial. Així, els Reials decrets de 4 de novembre de 1926 i 16 de
febrer de 1927 condicionen la creació de qualsevol  societat  o negoci  industrial,  així  com la seva
ampliació  o  trasllat  a  l'autorització  del  denominat  Comitè  Regulador  de  la  Producció  Industrial
(Tornos, 2004).

Amb antecedents  en  els  esmentats  Reials  decrets  de  la  dictadura  de  Primo  de  Rivera,  el  model
absolutista que, amb la dictadura de Franco, adopta l'economia espanyola després de la Guerra Civil,
elimina o redueix a la seva mínima expressió la llibertat industrial, tal com posa de manifest la Llei
d'Ordenació i Defensa de la Indústria, de 24 de novembre de 1939. D'acord amb aquesta Llei i amb
criteris que no tenen res a veure amb la seguretat, les indústries es classifiquen en:

a) les vinculades a la Defensa Nacional i les auxiliars d'aquesta; 

b) les indústries bàsiques per a l'Economia Nacional; i 

c) les indústries diverses (totes les altres). 

En qualsevol  cas  i  amb independència  de  limitacions  específiques,  no  podien  instal·lar-se  noves
indústries,  ni  traslladar-se  o  ampliar-se,  sense  la  resolució  favorable  del  Ministeri  d'Indústria  i
Comerç, adoptada d'acord amb la normativa i el procediment establerts pel mateix Ministeri i sempre
segons les necessitats nacionals. La llibertat d'indústria va deixar d'existir condicionada com estava
per una discrecionalitat difícil de distingir de la pura i simple arbitrarietat. En realitat, les dictadures
reprodueixen el règim de concessió que el feudalisme primer i després l'absolutisme havien sotmès a
les activitats industrials, apunta Torn (2004).

A partir dels anys seixanta i amb l'estabilització econòmica iniciada amb el decret llei de 21 de juliol
de 1959 i el Decret de 23 de desembre de 1962, de directrius i mesures preliminars de què seria el
primer Pla de Desenvolupament, es va iniciar una etapa de liberalització de la instal·lació, ampliació i
trasllat d'indústries, representada pel Decret 157/1963, de 26 de març. Aquest Decret estableix una
classificació en tres categories d'indústries: 

Una primera amb els serveis d'aigua, gas i electricitat mineria i hidrocarburs subjecta al règim
d'autorització prèvia; 

Una segona que les indústries quedaven sotmeses a autorització segons determinades dimensions
i condicions tècniques; 

I una tercera categoria, la realment liberalitzada que es limitava a la petita indústria.

A través d'aquests mecanismes, l'Administració de l'Estat regulava l'abast de la lliure competència en
cada sector, amb una intervenció “aliena de forma patent a criteris de seguretat industrial i prou lluny
de l'objectivitat” (Tornos, 2004). El posterior Decret 1775/1967, de 23 de juliol que va derogar i va
substituir el 157/1963, va mantenir el mateix sistema; és més, a partir del Decret 2072/1968, de 27 de
juliol,  i  de decrets  posteriors,  molts  sectors  industrials  van quedar  subjectes  a autorització prèvia
específica, de manera que l'àmbit de les activitats liberalitzades es va reduir més encara.

Amb el Reial decret 378/1977, de 25 de febrer desapareix el sistema de mínims, com a paràmetre de
l'autorització prèvia, que es substitueix per dos criteris un poc més objectius: 

Que  el  procés  productiu  exigira  un  consum  superior  a  6.000  tones  de  fueloil  o  la  seva
equivalència, 
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o bé 24 milions de quilovats/hora anuals; i que les peces o components d'importació superaren el
30% del valor del producte fabricat. 

A més,  es  sotmetien  a  autorització  prèvia  les  indústries  beneficiàries  d'accions  concertades  amb
l'Administració  i  aquelles  que  utilitzaren  tecnologia  estrangera.  Junt  amb  aquesta  intervenció
administrativa,  es  manté  i  evoluciona  la  intervenció  en quant  a  seguretat  industrial,  regulada  per
sectors i subjecta a la respectiva reglamentació tècnica.

Així, per Ordre del Ministeri d'Indústria, de 21 d'octubre de 1952, s'aprova el llavors nou Reglament
d'aparells i recipients a pressió. D'acord amb aquesta reglamentació tècnica es manté l'autorització
prèvia de la instal·lació i la posterior posada en marxa; i s'afegeix la regulació de l'autorització de
tipus d'aparells, de l'autorització dels fabricants i de reparadors, i l'autorització dels instal·ladors. Per
Ordre  d'1  d'agost  de  1952,  s'aprova  el  Reglament  per  a  la  construcció  i  instal·lació  d'ascensors  i
muntacàrregues, que regula l'autorització de tipus, la de la instal·lació i la posada en marxa, i les
revisions periòdiques. I d'aquestes revisions, s'estableix l'obligació dels propietaris o arrendataris de
formalitzar  un  contracte  de  conservació  amb una  entitat  inscrita  en  el  Registre  especial  de  cada
Delegació Provincial d'Indústria.  Aquestes entitats  de conservació són un dels primers antecedents
espanyols  de  les  entitats  Col·laboradores  de  l'Administració  en  matèria  de  seguretat  industrial  i,
probablement, en qualsevol altre àmbit. És necessari assenyalar que, en els diferents procediments
d'autorització esmentats, les proves que en principi havien de practicar els funcionaris de la Delegació
d'Indústria,  es  podien  suplir  per  un  certificat  expedit  per  qualsevol  Escola  Tècnica  Superior
d'Enginyers Industrials.

1.1.1. El model preconstitucional d'intervenció administrativa de la 
indústria

Posteriorment a aquests processos de centralització i control industrial  es van materialitzar  canvis
legislatius en matèria de protecció del medi ambient, afirma Tornos (2004) que: “quant a la prevenció
de la  salubritat  o del  que ja es comença a denominar  protecció del  medi  ambient,  durant  l'etapa
franquista i en la línia empresa durant la Dictadura de Primo de Rivera d'adoptar el model francès
d'activitats  classificades,  per  Decret  2414/1961,  de 30 de novembre,  es  va aprovar  el  Reglament
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses”.

En el model normatiu espanyol preconstitucional, d'intervenció administrativa de la indústria i amb
dels  antecedents  fins  aquí  al·ludits,  s'observa  una  intervenció  dual  de  les  activitats  industrials,
respecte a la seva salubritat i seguretat: 

D'una  banda,  la  intervenció  municipal,  de  caràcter  general,  que  té  com  a  instrument  essencial
l'autorització  o  llicència  de  l'activitat  considerada  en  el  seu  conjunt,  amb  finalitats  de  control
urbanístic i de prevenció evidentment ambiental, com les antigues referències a l'atmosfera i a l'aire.
No obstant  això  i  atès  que  les  principals  mesures  correctores  són  la  pura  i  simple  prohibició  o
l'allunyament del nucli urbà i dels nuclis de població, el vessant tècnic no és particularment rellevant.
En tot  cas,  encara  que la competència  és municipal,  els  aspectes  més tècnics  s'encomanen a una
comissió dependent del Govern Civil i de caràcter interdisciplinari, l'informe de la qual és vinculant
en la qualificació de desfavorable i en les mesures correctores que imposa. Ja des del seu inici, queda
clar que les llicències municipals d'activitat són autoritzacions de funcionament i no d'execució –com
és  el  cas  de  les  llicències  d'obres–,  però  sense  perjudici  de  l'eventual  exercici  de  la  potestat
d'inspecció per part dels serveis de l'Ajuntament, el control de l'ampliació o reforma de les activitats
es  remet  a  l'autorització  de  les  modificacions,  la  caracterització  de  les  quals  sempre  ha  sigut,  i
continua sent, prou difícil.

Per un altre part, i encara que més tard, respecte a instal·lacions o aparells específics, va apareixent
una intervenció estatal de contingut més clarament tècnic, dirigida a la seguretat de cada aparell o
instal·lació, la qualificació d'aquesta intervenció estatal com a inspecció industrial posa l'èmfasi en el
fet que el  seu objecte  és la seguretat  en el funcionament,  i  en el  fet  que els seus paràmetres  són
estrictament  tècnics,  en  aplicació  de  reglamentacions  tècniques.  No  obstant  això,  aquesta  forma
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d'intervenció no es limita a la inspecció dels aparells i instal·lacions en funcionament, sinó que la seva
primera i més rellevant manifestació és l'autorització de la posada en marxa. Així mateix, les diferents
reglamentacions  presten  igualment  atenció  a  l'acció  d'inspecció  durant  tota  la  vida  de  l'aparell  o
instal·lació, per la via d'un règim de controls periòdics.

Per a Tornos (2004): “no deixa de ser estrany, no obstant això, que a la vista del que van tardar a
consolidar-se els estudis d'enginyeria industrial en la resta d'Espanya i amb ells l'efectiva assumpció
per part de l'Administració de l'Estat de la intervenció i la inspecció industrials, a Catalunya i/o el
País  Basc  no  van  sorgir  formes  d'autocontrol  amb  càrrec  als  mateixos  empresaris  i/o  dels
professionals  tècnics,  com a Alemanya i el  Regne Unit.  Molt  abans que en la resta d'Espanya,  a
Catalunya ja hi havia tècnics qualificats, i és prou coneguda la tendència catalana d'adoptar models
germànics  i  anglosaxons,  més  acomodables  a  un  país  sense  estructura  política  i  administrativa
pròpia.  És  probable  que  la  convulsa  història  del  segle  XIX,  tant  a  Catalunya  com en  la  resta
d'Espanya, hagi sigut la causa que l'empresa catalana, més enllà de l'associacionisme industrial, no
donés passos en la línia de l'autocontrol corporatiu de la seguretat.

A Alemanya, i ja des de 1850, el control industrial es confia a agrupacions d'enginyers, constituïdes
en “associacions de Verificació Tècnica” – Les Technische Überwachungs Vereine, TÜV– Entitats
sense  ànim  de  lucre  en  què  finalment  l'Administració  –  ara  els  Länder  o  estats  federats  de  la
República  Federal  Alemanya–  confia  oficialment  aquesta  funció  per  la  via  d'un  apoderament  o
Beliehene. Aquest apoderament no és clarament assimilable a una delegació de funcions públiques
en favor d'entitats privades com la que, a vegades, es pot produir en el nostre ordenament jurídic; no
obstant  això,  s'acosta  prou,  particularment,  quan  aquesta  delegació  es  fa  en  favor  d'entitats
corporatives sense ànim de lucre.

Al Regne Unit, és el legislador el que promou un model de control industrial essencialment privat. La
Llei o Boiler Explosió Act, de 1890, va exigir als titulars de calderes de vapor i altres aparells o
recipients de pressió un segur de responsabilitat  civil.  A partir  d'aquesta exigència legal,  són les
companyies d'assegurances les que condicionen la seva efectiva assumpció de la responsabilitat a
què  la  indústria  hagi  fet  inspeccionar  l'aparell  per  una  enginyeria  acreditada  per  l'entitat
asseguradora, com a mínim, catorze mesos abans de l'eventual sinistre.

Fins i tot a França, per Decret de 2 d'abril de 1926, es van encomanar a l'APAVE (Associació de
Propietaris d'Aparells de Pressió) les funcions d'inspecció prèvia a l'autorització, la primera prova i
les  inspeccions  periòdiques;  les  certificacions  de  l'APAVE  són  després  convalidades  per
l'Administració. A Espanya, va haver-hi un intent prou tardà i infructuós, amb el Decret 1765/1961,
de 22 de setembre,  pel  qual  es  preveu  la  creació  d'associacions  d'Investigació  Industrial;  i  amb
l'Ordre de 2 de novembre de 1966 es va contemplar la possibilitat de col·laboració entre el Ministeri
d'Indústria i unes denominades entitats per a l'assistència tècnica d'aparells i recipients de pressió
amb funcions de reconeixement i prova d'aquestes instal·lacions”.

1.1.2. El model constitucional d'intervenció administrativa de la indústria
L'aprovació i entrada en vigor de la Constitució Espanyola de 1978, i en particular de l'art. 38 de la
Constitució Espanyola, en el que “Es reconeix la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de
mercat. Els poders públics garanteixen i protegeixen el seu exercici i la defensa de la productivitat,
d'acord  amb les  exigències  de l'economia general  i,  si  és  el  cas,  de  la  planificació ”,  exigia  una
reforma radical del model d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries. Aquest canvi imprescindible
es  materialitza  en  el  Reial  decret  2135/1980,  de  26  de  setembre,  de  liberalització  industrial,
desenvolupat per l'Ordre ministerial de 19 de desembre de 1980. Es fa efectiu el principi de llibertat
d'empresa industrial, establint el criteri  que l'autorització prèvia és un requisit excepcional, mentre
que la regla general és la comunicació, sota la responsabilitat  de cada industrial i els seus tècnics
(Malaret,  1991  i  Tornos,  2004).  L'exposició  de  motius  del  Reial  Decret  2135/1980  és  prou
significativa de la nova filosofia: “... La liberalització industrial ve emmarcada en la disposició, no
sols a través de l'eliminació de l'autorització administrativa prèvia per a la majoria de les indústries,
sinó el que és més fonamental, de l'eliminació de tràmits, de tal forma que l'elaboració d'un projecte i
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la certificació per tècnics competents, coneguts per l'òrgan administratiu corresponent, és suficient
requisit  per a la posada en funcionament de la indústria, sense necessitat  la prèvia comprovació
administrativa de cada un dels elements establerts per les normes vigents.”

I més endavant es destaca el paper dels tècnics i el trasllat de responsabilitat  de l'Administració a
aquests professionals al servei de l'industrial, precisant que: “ ... potenciar la participació dels tècnics
competents, tant quant a funcions com en quant en responsabilitat, ja que la liberalització projectada
no prescindeix, com és lògic, que la instal·lació industrial hagi de complir les normes de seguretat,
protecció  del  medi  ambient,  qualitat  de  processos,  etcètera,  sinó  que  té  com  a  idea  bàsica  el
descarregar a l'Administració de tràmits burocràtics, en favor de la major agilitat de la instal·lació
industrial que redunde en última instància en benefici de l'administrat” (Reial decret 2135/1980).

Els tràmits essencials del procediment, segons el Reial Decret 2135/1980, són els següents:

a) Presentació d'un projecte redactat  i  signat  per tècnic  competent,  i  visat  pel col·legi  oficial
corresponent. Presentat el projecte, l'Administració disposa del termini d'un mes per a demanar
aclariments,  transcorregut  el  qual  s'entendrà  que  no  hi  ha  inconvenient  per  a  l'execució  del
projecte, sense que això suposi en cap cas, l'aprovació tècnica per l'Administració de l'esmentat
projecte.

b) Executat  el projecte, per a la posada en marxa de la indústria només fa falta comunicar a
l'Administració un certificat entregat per tècnic competent, en el que es faci constar l'adaptació
de  l'obra  al  projecte  i  al  compliment  de  les  condicions  tècniques  i  les  prescripcions
reglamentàries d'aplicació.

c) El certificat esmentat és també document suficient per a practicar les inscripcions al Registre
Industrial.

L'Administració manté les potestats d'inspecció i de sanció, podent ordenar amb posterioritat, si és
procedent, l'adopció de les mesures per a l'efectiva adequació a la normativa aplicable i la paralització
immediata  de  l'activitat  en  el  cas  que  això  sigui  imprescindible.  El  règim  de  llibertat
industrial/intervenció  industrial  del  Reial  decret  2135/1980  és  al  mateix  temps  clar  i  senzill:  La
llibertat d'indústria es manifesta en la supressió de la potestat d'intervenció administrativa exercida en
l'autorització  prèvia  de  les  instal·lacions  i  de  la  seva  posada  en  marxa,  de  manera  que  la
responsabilitat del compliment reglamentari es trasllada l'empresari industrial i al tècnic competent.

D'esta manera l'esmentada potestat pública queda circumscrita, a partir de la posada en marxa, en la
funció inspectora i, si és procedent, en la sancionadora. Fins a la posada en marxa, aquesta inclosa, ve
a  significar  que  la  tutela  tècnica  del  industrial  es  posa  en  mans  del  tècnic  competent,  és  a  dir,
degudament titulat i col·legiat, sense altres intermediaris i, en particular, sense que les certificacions
dels tècnics hagin de ser validades per cap entitat o organisme de control. I una vegada la instal·lació
està en funcionament,  aquesta tutela tècnica s'integra en la funció pública inspectora exercida per
l'Administració.

Posteriorment,  l'art.  6.1  del  Reial  decret  Llei  1/1986,  de  14  de  març,  de  mesures  urgents,
administratives, financeres, fiscals i laborals, va suprimir les autoritzacions per a l'obertura de centres
de treball, així com per a alteracions, ampliacions o transformacions, regulades en el Text Refós de la
Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Decret 2065/1974, de 30 de maig, i es va establir, al
seu lloc, un règim de simple comunicació prèvia. Aquest precepte va ser desenvolupat per la via de
l'Ordre ministerial de 6 de maig de 1988.

1.1.3. Les Entitats d'Inspecció i Control
La delimitació de responsabilitat privada i pública, que es desprèn del Reial Decret de liberalització
industrial de 1980, es desdibuixa amb la possibilitat que l'Administració pugui exigir la intervenció
d'entitats col·laboradores. Per a Tornos (2004) l'antecedent general en matèria de seguretat industrial,
és el Reial Decret 735/1979, de 20 de febrer, que, encara que essencialment dirigit a la intervenció
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d'aquestes entitats en l'homologació de productes, inclou també, entre les seves possibles funcions, les
de verificació, control i inspecció d'aparells i instal·lacions.

Pel que es refereix a la naturalesa d'aquestes entitats col·laboradores tant poden ser públiques com a
privades, sense ànim de lucre o bé societats mercantils. La possibilitat que empreses amb ànim de
lucre actuen com a entitats col·laboradores, passant a constituir un sector de mercat en règim de lliure
competència  entre  elles,  no es  fa  efectiva  immediatament,  però  és  un primer  indici  de  la  futura
evolució en aquest sentit i del nou règim que instaurarà la Llei d'Indústria de 1992. 

No obstant això, en un sector determinat, el de les activitats industrials potencialment contaminants
de l'atmosfera es produeix una evolució clarament favorable a les entitats col·laboradores de caràcter
privat, amb ànim de lucre i en règim de lliure competència. Inicialment, la Llei 38/1972, de 22 de
desembre de Protecció de la Contaminació Atmosfèrica, i en particular el Decret 833/1975, de 6 de
febrer, que la desenvolupa, opten per entitats col·laboradores de naturalesa pública fins que, per Ordre
del Ministeri d'Indústria i Energia de 25 de febrer de 1980, s'obri la porta a les entitats privades. Ara
bé, tal com es desprèn de l'art. 1 d'aquesta Ordre: “El Ministeri d'Indústria i Energia, per a realitzar
les funcions de comprovació seguiment, vigilància i inspecció de la contaminació atmosfèrica, podrà
exigir de les Empreses, Organismes o persones físiques que estan afectades, que presenten document,
expedit per l'entitat col·laboradora, en el que s'acrediten les comprovacions o inspeccions realitzades
per aquesta”. Clar està, que la intervenció d'aquestes entitats col·laboradores per al control  de les
emissions a l'atmosfera es situa al terreny de la responsabilitat de l'empresari industrial –Que pot triar
entre les entitats acreditades–, més que no en l'àmbit de la inspecció per compte de l'Administració
per part d'aquestes entitats.

A Catalunya, en canvi, s'adopta un model radicalment diferent. A partir de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric –Modificada per la Llei 6/1996, de 18 de juny–,
l'art. 48 del Decret 322/1987, de 23 de setembre, que desenvolupa la Llei 22/1983, s'opta pel règim de
concessió  què  denomina  entitats  d'inspecció  i  control  (EIC).  Per  Ordre  de  3  de  juliol  de  1986
confirmada per Decret 230/1993, de 13 de juliol, es van adjudicar dues concessions a ICICT, S.A. i
ECA, S.A., existint en l'actualitat més empreses concessionàries. 

L'entitat  col·laboradora ja no actua per compte del particular,  sinó de l'Administració, en funcions
delegades d'inspecció, sense perjudici que l'interessat pugui triar entre els concessionaris. Encara que
Joaquín Tornos (Tornos, 2004) assegura que: la sentència del Tribunal Suprem de 17 de novembre del
2000 també és  d'interès  quan distingeix,  amb la  suficient  nitidesa,  el  règim d'autorització  de les
entitats d'inspecció i control, d'altres règims de concessió: “La utilització de la tècnica d'autorització
en  relació  amb allò  que  s'ha  demandat  en  aquestes  entitats  privades  de  determinades  funcions,
certifiquen l'exercici que podia tenir, respecte dels tercers inspeccionats o controlats, i una immediata
eficàcia tecnicojuridicoadministrativa en l'àmbit de la seguretat industrial (...), no encaixa en l'àmbit
de les relacions contractuals (...).- En efecte, no ens trobem en presència d'un règim concessional ni
de qualsevol altre en què hi hagi unes relacions bilaterals de naturalesa contractual, a diferència del
que ocorria amb respecte de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles regulades pel Reial decret
1987/1985,  de  24  de  setembre,  l'article  de  les  quals  2  adoptava  expressament  el  mecanisme
concessional.” En definitiva que, segons aquesta Sentència, és prou clar que en règim d'autorització
no s'actua per compte de l'Administració, sinó del titular privat de la instal·lació.

Tornant a la seguretat industrial, el Reial Decret 1407/1987, de 13 de novembre, crega les entitats
d'inspecció i control reglamentari. No hi ha limitacions entre entitats públiques i privades, ni entre
particulars amb ànim de lucre o sense; és més, de les condicions generals per a la seva autorització, es
desprèn que, normalment, seran societats mercantils amb afany de lucre. En l'art. 1.1 d'aquest Reial
Decret 1407/1987, les funcions genèriques de les entitats d'inspecció i control en matèria de seguretat
industrial  es formalitzen  de forma molt  semblada  a les  de les  entitats  col·laboradores  en matèria
d'emissions a l'atmosfera: “El Ministeri d'Indústria i Energia, i si és el cas, les comunitats autònomes
que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin competències en matèria
de vigilància del  compliment  de la legislació de l'Estat  sobre seguretat  de  productes  industrials,
equips  i  instal·lacions  industrials,  podran  exercir  aquestes  funcions  directament  o  exigint  als
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interessats  que  presentin  els  documents  acreditatius  del  compliment  reglamentari  corresponent
expedits  per  una  entitat  d'Inspecció  i  Control  Reglamentari”.  Es  distingeix  clarament  entre  les
funcions de control  i  inspecció exercides per la mateixa Administració,  i  l'activitat  de les entitats
d'inspecció i control que actuen per compte de l'empresa industrial.

1.2. La seguretat industrial
A partir  del  marc  constitucional  i  de  la  Llei  d'Indústria,  i  el  seu  desplegament  reglamentari,
s'incorporen plenament al dret espanyol l'ordenament comunitari europeu contingut en les directives
europees. Basant-se en els principis constitucionals i comunitaris, les finalitats de la Llei d'Indústria
de 16 de juliol de 1992 (que precisa en el seu art. 2, d'aplicació plena segons la Disposició Final
Única) són les següents:

Garantia i protecció de l'exercici de la llibertat d'empresa industrial.

Modernització, promoció industrial i tecnològica, innovació i millora de la competitivitat.

Seguretat i qualitat industrials.

Responsabilitat industrial.

Fer compatible l'activitat industrial i la protecció del medi ambient.

Pel que es refereix a la interacció entre els principis de llibertat, seguretat i responsabilitat industrials,
que s'estipula en l'art.  4 de la Llei d'Indústria (LI),  que reconeix la llibertat  d'establiment per a la
instal·lació, ampliació i trasllat de les activitats industrials, la seguretat i la protecció del medi són una
qüestió que Roman en l'esfera de la responsabilitat  de l'empresari industrial.  I segons l'art. 4.2 LI,
aquest  règim  general  de  llibertat  o  responsabilitat,  només  pot  ser  objecte  d'excepció  per  via
d'autorització administrativa prèvia quan:

a) Així es disposa per la llei, per raons d'interès públic.

b) S'estableixi reglamentàriament pel compliment d'obligacions estatals imposades per tractats o
convenis internacionals, amb força de llei per tant.

Respecte a la seguretat industrial,  l'instrument normatiu essencial són els reglaments de seguretat.
Aquests  reglaments  poden condicionar  la  posada  en marxa de determinades  instal·lacions  en què
s'acredite  el  compliment  de  les  normes  reglamentàries,  i  establir  l'obligació  de  comprovar  el
funcionament i estat de conservació o manteniment per la via de controls o inspeccions periòdiques.
Aquest compliment reglamentari, referit tant a la posada en marxa com les inspeccions periòdiques,
es fa efectiu, mitjançant:

a) Declaració del titular de la instal·lació.

b) Certificació o acta d'un instal·lador o conservador autoritzat, d'un tècnic facultatiu competent i
d'un organisme de control autoritzat.

c)  Qualsevol  altre  mitjà  de  comprovació  previst  pel  dret  comunitari  europeu  que  no  estiga
comprès entre els anteriors.

En  tot  cas,  perquè,  el  règim  de  llibertat/responsabilitat  –quan  no  està  sotmès  a  l'excepció  de
l'autorització prèvia– utilitza la declaració o comunicació com a únic instrument administratiu i això
tant respecte a la posada en marxa com a les inspeccions periòdiques. I no es tracta d'un règim de
comunicació  establert  en  nom de  la  simplificació  administrativa,  sinó  d'una  qüestió  directament
dirigida a fer efectiu el principi i el dret al lliure establiment industrial, consagrat per la Constitució
Espanyola del 1978 (Tornos, 2004).

Ara bé, la llibertat/responsabilitat  poden no estar sotmeses a cap tutela tècnica,  de manera que el
contingut de la comunicació és només la declaració responsable del titular de la instal·lació; o bé es
poden sotmetre a una tutela encomanada –pel reglament de seguretat corresponent– a un instal·lador o
conservador  autoritzat,  a  un  tècnic  facultatiu  competent  o,  amb  major  grau  d'exigència,  a  un
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organisme de control, o successivament als tres. Fins i tot, en el règim excepcional d'autorització,
aquesta es pot limitar a l'autorització del projecte, mentre que la seva execució i posada en marxa, així
com els controls periòdics poden regular-se i efectuar-se en règim de responsabilitat i comunicació.

Però en qualsevol cas cal destacar que el compliment reglamentari s'ubica en l'àmbit de la llibertat i la
responsabilitat  de l'empresari  industrial,  i  no en el de la intervenció o control  de l'Administració.
Excepte en el supòsit de l'autorització prèvia, el compliment reglamentari no està subjecte a una altra
potestat administrativa que no sigui la reglamentària; però el compliment d'aquesta correspon a la
responsabilitat industrial del titular de l'activitat. Fins i tot quan, a més d'un instal·lador o conservador
autoritzat o d'un tècnic competent, la tutela tècnica s'atribueix a un organisme de control, no estem
davant una intervenció administrativa delegada a un organisme de control, per la senzilla raó que “en
el compliment reglamentari no hi ha potestats administratives i, per tant, no hi ha delegació possible
d'allò que no existeix” (Tornos, 2004). 

Una qüestió diferent del compliment reglamentari és el control administratiu exercit, directament o
indirectament, per a les Administracions públiques. Així i en aplicació de l'art. 14.1 Llei d'Indústria:
“Les Administracions Públiques competents podran comprovar en qualsevol moment per si mateixes,
comptant amb els mitjans i requisits reglamentàriament exigits, o a través d'Organismes de Control,
el compliment de les disposicions i requisits de seguretat, d'ofici o instància de part interessada en
casos de risc significatiu per a les persones, animals, béns o medi ambient.”

Aquest control administratiu no és una altra cosa que la típica funció pública d'inspecció, entesa com
la de policia administrativa i, per tant, que s'exerceix a través de l'Administració pública. Per a referir-
se a aquesta funció pública, la Llei d'Indústria utilitza l'expressió ‘control administratiu', en compte de
la d'inspecció. En la definició de conceptes que fa l'art. 8.9 de la Llei d'Indústria, al terme inspecció se
li  defineix  com:  “L'activitat  per  la  qual  s'examinen  dissenys,  productes,  instal·lacions,  processos
productius i serveis per a verificar el compliment dels requisits que se li apliquen .” 

Com hem vist, els organismes de control actuen en l'àmbit de la seguretat industrial, però la norma
reglamentària que els regula en desplegament de la Llei d'Indústria, el Reglament de la infraestructura
per  a  la  qualitat  i  la  seguretat  industrial,  RICSI  aprovat  pel  Reial  Decret  2200/1995,  de  28  de
desembre,  i  modificat  pel  Reial  Decret  411/1997,  de  21  de  març,  regula  un  palmito  més  ampli
d'entitats  col·laboradores  que  inclou  les  de  certificació  voluntària  de  qualitat  industrial  també
previstes  per  la  Llei  d'Indústria,  i  els  verificadors  ambientals  que  actuen  en  l'àmbit  del  sistema
comunitari de gestió i auditoria medi ambientals o EMAS. 

Els organismes de control constitueixen el que el RICSI, Reglament de la infraestructura per a la
qualitat i la seguretat industrial, denomina la infraestructura acreditable per a la seguretat industrial.
L'art.  41  del  RICSI  defineix  aquests  organismes  com  “...  entitats  públiques  o  privades,  amb
personalitat  jurídica, que es constitueixen amb la finalitat  de verificar el compliment de caràcter
obligatori  de  les  condicions  de seguretat  de productes  i  instal·lacions industrials,  establides  pels
Reglaments  de  Seguretat  Industrial,  mitjançant  activitats  de  certificació,  assaig,  inspecció  o
auditoria.”

En principi, perquè, els organismes de control actuen en l'àmbit del compliment reglamentari i, per
tant,  sempre  al  servei  dels industrials  quan la seva responsabilitat  està  sotmesa,  pel  corresponent
reglament  de  seguretat,  a  aquesta  tutela  tècnica  addicional,  a  la  seva  mera  declaració  o  a  la
certificació  d'un  tècnic  competent.  L'actuació  dels  organismes  de  control  en  l'àmbit  del  control
administratiu per compte de l'Administració, constitueix perquè, un règim diferent i independent del
compliment reglamentari, aplicable segons la legislació de cada Comunitat Autònoma.

La naturalesa i la personalitat jurídica dels organismes de control no estan subjectes a cap limitació,
poden adoptar qualsevol de les admeses en dret. Així tant es pot tractar d'organismes públics com
d'entitats privades, i d'entre aquestes tant poden tenir ànim de lucre com no tenir-ho. No obstant això,
en realitat la fórmula habitual és de societats mercantils amb ànim de lucre i participació íntegrament
privada al seu capital social. L'actuació efectiva d'un organisme de control està sotmesa a una doble
intervenció: l'acreditació i l'autorització.
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1.2.1. Els projectes específics i les instal·lacions industrials.
A manera de conclusió d'allò que s'ha exposat fins al moment es pot afirmar que en aplicació del dret
a la llibertat d'empresa, declarat per l'article 38 de la Constitució, la Llei d'Indústria de 1992 reconeix
la llibertat d'establiment per a la instal·lació, ampliació i trasllat de les indústries, amb subjecció als
principis de responsabilitat industrial, seguretat i qualitat industrials, i compatibilitat de les activitats
amb la protecció del medi. 

Existeix també una relació entre la Llei d'Indústria de 1992 i la legislació autonòmica. D'acord amb la
Disposició Final Única de la Llei d'Indústria, els arts. 12, 13 i 14, així com els arts. 15 a 17 de la Llei
d'Indústria  sobre  organismes  de  control,  i  el  seu  desenvolupament  pel  RICSI,  Reglament  de  la
infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, són preceptes que es dicten a l'empara de les
competències  estatals  en matèria  de condicions  bàsiques  per  a  la  igualtat  en l'exercici  dels  drets
constitucionals (art. 149.11a Constitució Espanyola),  i  de bases i  coordinació general de l'activitat
econòmica  (art.  149.113a).  És  a dir  que,  com la  resta  d'articles  que l'esmentada Disposició Final
Única  declara  que  tenen  l'empara  dels  esmentats  títols  constitucionals,  els  preceptes  indicats
s'apliquen plena i prevalent sobre la legislació autonòmica.

La responsabilitat  industrial del titular  de l'activitat  respecte a la seguretat  i la protecció del medi
ambient  es  fa  efectiva  per  mitjà  del  compliment  dels  reglaments  de  seguretat  i  altres  normes
d'aplicació.  El  compliment  efectiu  reglamentari  pot  ser  objecte  de  comprovació  per  part  de
l'Administració per mitjà del control administratiu. 

El compliment reglamentari consisteix en el compliment de prescripcions establides en l'art. 12 Llei
d'Indústria,  en  relació  amb els  reglaments  de seguretat  i  altres  normes  d'aplicació.  En particular,
constitueixen  actuacions  de compliment  reglamentari  la  inspecció  o el  control  inicial,  previ  a  la
posada en funcionament d'una instal·lació, i els controls, inspeccions o proves periòdiques. A menys
que, a l'empara del que estableix l'art. 4.2 de la Llei d'Indústria, l'ordenament d'aplicació hagi establert
el règim d'autorització, el compliment reglamentari ho fa efectiu el titular de la instal·lació en règim
de llibertat i responsabilitat industrial, per simple declaració, o bé acompanyant certificació o acta de
tècnic  competent,  d'instal·lador,  conservador  o  organisme  de  control  autoritzat.  Com  els  tècnics
competents, tant els instal·ladors i conservadors com els organismes de control autoritzats, actuen per
compte del titular de la instal·lació i no per compte de l'Administració, les actuacions de compliment
reglamentari, per tant, no constitueixen cap tipus de potestat o funció pública (Tornos, 2004).

Com  també  posa  de  manifest  l'art.  14.1  Llei  d'Indústria,  el  control  administratiu  comprèn  totes
aquelles  comprovacions  que  en  qualsevol  moment  i,  per  tant,  no  previstes  expressament  per  les
reglamentacions tècniques, pot efectuar l'Administració, ja sigui directament o a través d'organismes
de control concessionaris. El control administratiu no s'exerceix només sobre la instal·lació i el seu
titular, sinó sobre tots els agents que han intervingut en el règim de compliment reglamentari, d'acord
amb els arts. 12 i 13 de la Llei d'Indústria i les corresponents reglamentacions tècniques de seguretat.
El control  administratiu, perquè, s'exerceix també respecte a tots aquells que, amb una habilitació
específica com la del tècnic competent, la de l'instal·lador o conservador autoritzat i la de l'organisme
de control, han participat en les diferents actuacions de verificació del compliment reglamentari. 

En  els  establiments  per  a  condicionar  l'activitat  són  necessaris,  generalment,  subministraments
d'energia,  aigua,  etc.,  això  implica  que  es  construïsquen  aquestes  instal·lacions  i  que  han  de
regularitzar-se per a la concessió de la llicència d'obertura i posada en marxa de les instal·lacions
(aigua, aire, fred, electricitat, gas, elevadors, sanejament, etc.). Aquestes instal·lacions han de complir
amb els  requisits  que estableixen  els  diferents  reglaments  que els  regulen,  i  en molts  casos,  són
imprescindibles la realització de projectes tècnics d'instal·lació, uns per motius de potència i altres per
seguretat.

Els  esmentats  projectes  d'instal·lacions  es  cursen  i  tramiten  de  manera  diferent  del  de  llicència
d'obertura, utilitzant per a això l'òrgan de l'administració que regula les citades instal·lacions que en la
Generalitat de Catalunya és el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, encara que la majoria dels
tràmits habituals d'aquestes instal·lacions es realitzen davant les entitats d'Inspecció i Control.
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L'Administració  té,  entre  les  seves  missions  fonamentals,  garantir  que  els  entorns  industrials  es
duguin a terme minimitzant el risc d'un impacte negatiu sobre la salut, la seguretat i el medi ambient.
això determina la intervenció administrativa, en el sentit reglamentari i normatiu, i pot arribar a ser un
element condicionant per a la realització d'iniciatives econòmiques. Per a una indústria, els factors
que determinen aquesta intervenció són: 

• L'ús dels recursos energètics i matèries primeres.

• La utilització d'una ubicació física.

• El funcionament d'unes instal·lacions i la dedicació d'uns recursos humans.

• La producció i comercialització d'uns productes o serveis.

• El risc d'un impacte negatiu sobre les persones i les coses.

Cada  un  d'aquests  aspectes  implica  la  necessitat  iniciar  un  conjunt  de  tràmits  per  a  complir  als
requisits  tècnics  i  documentals  davant  els  departaments  que  hagin  d'intervenir  com  poden  ser:
Indústria, Comerç i Turisme, Agricultura, Ramaderia i Pesca i Medi Ambient.

Tenint  en  compte  allò  que  s'ha  exposat  fins  al  moment,  realitzant  un  rigorosa  anàlisi  de  les
reglamentacions tècniques vigents i utilitzant  (entre altres textos) com a base l'Ordre de 12 febrer
2001 de la Conselleria d'Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana, que modifica l'Ordre de 13
març 2000, de contingut mínim en projectes d'indústries i instal·lacions industrials, es proposen (en
els annexos) diferents models per a projectes específics d'instal·lacions en què es pot comprovar es
compleixen els requisits  reglamentaris  i  funcionals  tant  d'estructura documental  com de contingut
específic de cada tipologia de projecte.

A Catalunya,  per  a  legalitzar  les  instal·lacions  industrials  sotmeses  als  diferents  reglaments  de
seguretat s'han de realitzar una sèrie d'inspeccions i controls. L'any 2000, es va iniciar un procés de
col·laboració  en  què  van  participar  el  Consell  de  Col·legis  d'Enginyers  Tècnics  Industrials  de
Catalunya a més del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i les entitats d'inspecció i
control ECA, SA i ICICT, SA. Aquesta col·laboració va consistir en una sèrie de trobades periòdiques
entre els representants i els interlocutors d'aquestes entitats amb la intenció de millorar els processos
d'inspecció sobre la seguretat que afecten els projectes i les instal·lacions.

Una de les iniciatives sorgides d'aquestes reunions va ser la d'elaborar uns guions dels continguts
mínims  dels  projectes  d'instal·lacions  industrials  i,  d'aquesta  manera,  facilitar  el  treball  dels
professionals  en el  moment  de  realitzar  els  projectes  sent  els  documents  elaborats  i  aprovats  els
Guions de Continguts  Mínims per a projectes  d'instal·lacions.  Aquests documents  i  l'Ordre  de 12
febrer 2001 de la Conselleria d'indústria i comerç de la Generalitat Valenciana, de contingut mínim en
projectes  d'indústries  i  instal·lacions  industrials  han  servit  de  base  per  als  models  proposats  de
projectes que figuren en els annexos.

1.1. Projectes específics de Baixa Tensió

El nou Reglament electrotècnic per a baixa tensió, REBT, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de
2 d'agost, i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, ITC –particularment, les ITC BT-
03,  04  i  05,  sobre  instal·ladors  autoritzats,  posada  en  servei,  i  verificacions  i  inspeccions–
constitueixen una normativa tècnica que ja està plenament adaptada en la Llei d'Indústria i en el
RICSI, Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial. En l'apartat 5.5
de la  ITC-BT-04,  el  compliment  reglamentari  de la  instal·lació  està  a càrrec de l'instal·lador
autoritzat per a la posada en servei, ha de disposar d'una certificació de tècnic competent i, si és
procedent,  de  certificació  d'una  inspecció  inicial  favorable  realitzada  per  un  organisme  de
control. És la ITCBT- 05 la que precisa les classes d'instal·lacions elèctriques que requereixen
una  inspecció  inicial,  prèvia  a  la  posada  en  servei,  i  inspeccions  periòdiques  a  càrrec  d'un
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organisme de control. 
El  Decret  351/1987,  pel  qual  es  determinen els  procediments  administratius  aplicables  a  les
instal·lacions elèctriques, declara en el seu article 4 que la implantació, ampliació o reforma de
les instal·lacions privades pot fer-se sense autorització administrativa. S'entén per instal·lacions
elèctriques privades les de qualsevol tensió no afectes al servei públic d'electricitat,  és a dir,
aquelles en les quals els titulars són persones físiques o jurídiques diferents de les empreses
elèctriques de servei públic. Les esmentades instal·lacions han de complir les normes tècniques
que  resulten  aplicables  per  raons  de  seguretat,  sanitat,  ordenació  dels  consums  energètics  i
normes específiques  que en cada cas  corresponguin,  cosa que serà necessari  justificar  abans
d'entrar en funcionament, mitjançant la presentació en els Serveis territorials d'Indústria de la
comunicació pertinent, amb els corresponents projectes i certificats de direcció i de finalització
d'instal·lació  signats  per  un  tècnic  competent  i  visats,  si  és  procedent,  pel  col·legi  oficial
professional respectiu. En l'actualitat, aquesta documentació es presenta en l'OGU competent per
raons del territori, quan es tracta d'un establiment industrial, o a una EIC, en els altres casos, és a
dir, en el cas d'instal·lacions.
La posada en funcionament de les esmentades instal·lacions no requereix cap altre requisit que la
justificació d'haver complit el que es determina en la normativa vigent i haver complit amb els
tràmits  necessaris.   En  conseqüència,  l'objecte  d'aquest  tràmit  és  la  presentació  en  l'Entitat
d'Inspecció i Control (EIC), una vegada acabada la instal·lació elèctrica i abans de la seva posada
en marxa,  d'una documentació  determinada.  En aquesta  documentació  es  fixen determinades
variables tècniques de la instal·lació, i al mateix temps s'indiquen les persones responsables que
han intervingut (tècnics competents, instal·ladors, organismes de control, titular - usuari, etc.)

1.1.1. Els models de projectes específics per instal·lacions de
baixa tensió

A Catalunya,  per  legalitzar  les  instal·lacions  industrials  sotmeses  als  diferents  reglaments  de
seguretat s’han de realitzar una sèrie d’inspeccions i controls. 
L’any 2000, es va iniciar un procés de col·laboració en què hi participen el Consell de Col·legis
d’Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya, a més del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials
de Catalunya i les entitats d’inspecció i control ECA, SA i ICICT, SA. Aquesta col·laboració
consisteix  en  una  sèrie  de  trobades  periòdiques  entre  els  representants  i  els  interlocutors
d’aquestes entitats amb la intenció de millorar els processos d’inspecció sobre la seguretat que
afecten els projectes i les instal·lacions.
Una  de  les  iniciatives  sorgides  d’aquestes  reunions  ha  estat  la  d’elaborar  uns  guions  dels
continguts mínims dels projectes d’instal·lacions industrials i, d’aquesta manera, facilitar la feina
dels professionals a l’hora de realitzar els projectes. 
Els documents elaborats i aprovats són els guions de continguts mínims següents:

1.1.2. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions  elèctriques  de
baixa tensió en indústries

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

Titular. Emplaçament. Localitat. Tipus d'indústria o activitat. Potència instal·lada en
kW. Potència màxima admissible en kW. Tensió simple i composta en V. Pressupost
total.

1.2 Antecedents.
1.3 Objecte del projecte. Reglamentació i disposicions considerades.
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1.4 Titular de la instal·lació. Nom. Domicili social.
1.5 Emplaçament de les instal·lacions.
1.6 Classificació i característiques de les instal·lacions.

Classificació. Segons risc de les dependències de la indústria (d'acord amb la ITC
corresponent), delimitant cada zona i justificant la classificació adoptada: locals amb
risc d'incendi o explosió. Emplaçament, zona i mode de protecció. Locals humits.
Locals mullats. Locals amb riscos de corrosió. Locals polsegosos sense risc d'incendi
o explosió. Locals a temperatura elevada. Locals a molt baixa temperatura. Locals en
què  existeixin  bateries  d'acumuladors.  Estacions  de  servei,  garatges  i  tallers  de
reparació de vehicles. Locals de característiques especials.
Característiques  de  la  instal·lació.  Canalitzacions  fixes.  Canalitzacions  mòbils.
Lluminàries. Preses de corrent. Aparells de maniobra i protecció. Aparells de mesura.
Sistema de protecció contra contactes indirectes. Protecció contra sobrecàrregues i
curtcircuits. Identificació de conductors.

1.7 Programa de necessitats. 
Potència  elèctrica  instal·lada  en  enllumenat,  força  motriu  i  altres  usos.  Potència
màxima admissible de la instal·lació. Nivells lluminosos exigits segons dependències
i tipus de llums. Potència elèctrica simultània necessària per al normal exercici de
l'activitat  industrial.  Determinació  de  les  característiques  de  l'equip  de  mesura  i
potència a contractar.

1.8 Descripció de la instal·lació.
Instal·lacions  d'enllaç.  Caixa  general  de  protecció.  Equip  de  mesura.  Ubicació  i
característiques.
Instal·lacions receptores força i/o enllumenat. Quadre general i la seva composició.
Línies de distribució i canalització. Quadres secundaris i la seva composició. Línia
secundària de distribució i les seves canalitzacions. Protecció de motors i/o receptors.
Posada a terra.
Equips de connexió d'energia reactiva.
Sistemes  de  senyalització,  alarma,  control  remot  i  comunicació.  Enllumenats
especials.

1.9 Programa d'execució. Indicar el programa d'execució reflectint temps i data prevista per
a la posada en marxa.

1.10 Càlculs justificatius.
 Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible.
 Fórmules utilitzades.
 Potència  total  instal·lada  i  demandada.  Coeficient  de  simultaneïtat.  Relació  de
receptors d'enllumenat amb indicació de la seva potència elèctrica en kW. Relació de
receptors  de  força  motriu,  indicant  la  seva  potència  elèctrica  en  kW. Relació  de
receptors d'altres usos, amb indicació de la seva potència elèctrica en kW.
 Càlculs luminotècnics. Càlcul del nombre de lluminàries.
 Càlculs elèctrics: enllumenat i força motriu. Sistema d'instal·lació triat en cada zona
i les seves característiques. Càlcul de la secció dels conductors de la línia repartidora.
Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs de canalitzacions a utilitzar
en la  línia  d'alimentació  al  quadre general  i  secundaris.  Càlcul  de la  secció  dels
conductors i diàmetre dels tubs o canalitzacions a utilitzar en les línies derivades.
 Càlcul de les proteccions a instal·lar  en les diferents línies generals  i  derivades.
Sobrecàrrega. Curtcircuits. Harmònics. Sobretensions.
 Càlcul del sistema de protecció contra contactes indirectes. Càlcul de la posada a
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terra.
2. Plec de condicions.

2.1. Qualitat de materials. Conductors elèctrics. Conductors de protecció. Identificació dels
conductors. Tubs protectors. Caixes d'entroncament i derivació. Aparells de comandament i
maniobra. Aparells de protecció.
2.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
2.3 Proves reglamentàries.
2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
2.5 Certificats i documentació.
2.6 Llibre d'ordres.

3. Pressupostos.
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i
preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports de cada partida.

4.  Plànols. 
4.1. Situació. Si és en nucli urbà indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés,
assenyalant punts de referència de fàcil identificació. Si és fora de nucli urbà, reflectint al
paratge en què està situat, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofa i amb
punts de referència de fàcil identificació.
4.2 Plànol general de la indústria, oficines, magatzems, accessos, etc. Amb indicació de la
ubicació  dels  distints  receptors,  quadres,  lluminàries,  etc.  I  dels  circuits  elèctrics
corresponents, reflectint la seva identificació amb un número i el seu corresponent índex a
l'extrem del pla. Delimitar les possibles zones classificades (amb risc d'incendi i explosió,
etc.).
4.3  Esquema  unifilar  complet,  amb  indicació  de  les  característiques  de  les  distintes
proteccions a instal·lar, així com el número i secció dels conductors, diàmetre dels tubs i
classe  d'instal·lació  (aèria,  en  tub  a  l'aire  o  encastat,  subterrani,  etc.)  i  dels  aparells  i
receptors (indicant la seva potència elèctrica).
4.4 Posada a terra i detalls.

1.1.3. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions  elèctriques  de
baixa tensió en edificis destinats a habitatges

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

 Promotor.  Emplaçament.  Localitat.  Potència total kW.  Potència total reduïda (de
càlcul) kW.  Línia repartidora.  Núm. Habitatges el seu grau d'electrificació.  M2 en
locals comercials i oficines.  Serveis generals. Relació d'instal·lacions específiques.
Pressupost total.

1.2 Objecte.
1.3 Promotor de la instal·lació.

 Nom, domicili social.
1.4 Emplaçament de les instal·lacions.
1.5 Reglamentació i normes tècniques considerades.
1.6 Descripció de l'edifici.

 Habitatges.  Locals comercials i oficines.  Serveis generals.
1.7 Potència total prevista per a l'edifici.

Potència total sense coeficient de simultaneïtat (potència butlletí de connexió).
1.8 Descripció de la instal·lació.
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Centre de transformació (si és el cas).  Caixa general de protecció. Nombre de caixes
i característiques. Situació. Posada a terra.
Línia  repartidora.  Descripció:  longitud,  secció,  diàmetre  tub.  Canalitzacions
Materials: Conductors. Tubs protectors. Línies derivades de terra.
Centralització de comptadors. Característiques. Situació.
Derivacions individuals. Descripció: longitud,  secció, diàmetre tub. Canalitzacions
materials: Conductors. Tubs protectors. Línies derivades de terra.
Instal·lació  interior  en  habitatges.  Quadre  general  de  distribució.  Característiques
instal·lació interior de l'habitatge. Descripció: conductors, longitud, secció, diàmetre
tub. Núm. Circuits, destí i punts d'utilització de cada circuit. Sistema d'instal·lació
triat.
Instal·lació  d'usos  comuns.  Quadres  generals  de  protecció.  Descripció  de  la
instal·lació.  Escala.  Ascensor.  Amplificador  TV.  Porter  elèctric.  Grup  de  pressió.
Emergència.
Instal·lació de posada a terra de l'edifici. Presa de terra (elèctrodes). Línies principals
de terra. Derivacions de les línies principals de terra. Conductors de protecció.
Xarxa d'equipotencialitat. Banys. Centralització de comptadors d'aigua.

1.9 Càlculs justificatius.
Potència total de l'edifici (incloent coeficient de simultaneïtat per a càlcul). Càlcul
segons normes tecnològiques d'edificació (Norma Tècnica d'Edificació NT-IEEV).
Càlculs segons Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Secció  de  la  línia  repartidora.  Secció  de  les  derivacions  individuals.  Secció  dels
circuits interiors. Secció de la línia d'usos comuns. Escala. Ascensor. Amplificador
TV. Porter electrònic. Grup de pressió. Emergència.
Terra. Resistència de la posada a terra. Secció de les línies de terra.
Disjuntors. Càlcul de sobrecàrregues.  Càlcul de curtcircuits.

2. Plec de condicions.
2.1. Qualitat dels materials. Conductors elèctrics. Conductors de protecció. Identificació dels
conductors. Tubs protectors. Caixes d'entroncament i derivació. Aparells de comandament i
maniobra. Aparells de protecció.
2.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
2.3 Proves reglamentàries.
2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
2.5 Certificats i documentació.
2.6 Llibre d'ordres.

3. Pressupostos
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i
preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

4.  Plànols. 
4.1. Plànol d'emplaçament.

Si  és  en  nucli  urbà  indicar-ho  en  relació  amb  els  carrers  circumdants  i  d'accés,
assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
Si és fora de nucli urbà, reflectint al paratge en què està situat, destacant els accessos
des dels nuclis de població limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.

4.2 Esquema elèctric unifilar general de l'edifici.
4.3 Planta baixa amb indicació de la caixa general de protecció, línia repartidora i situació
centralització de comptadors.
4.4 Esquema de canalització vertical.
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4.5 Distribució  elèctrica en planta  d'habitatges  amb indicació  de volums de prohibició  i
protecció.
4.6 Xarxa d'equipotencialitat i detalls.
4.7 Posada a terra i detalls.

1.1.4. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions  elèctriques  de
baixa tensió de locals (exclosos els destinats a usos industrials
i d'habitatges)

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

Titular.  Emplaçament.  Localitat.  Potència instal·lada en kW.  Potència de càlcul en
kW.  Línia repartidora.  Destí del local i la seva classificació.  Aforament en locals
públics:  nombre  de  persones.   Contracte  de  manteniment  (sí/no).  Relació
d'instal·lacions específiques. Pressupost total.

1.2 Objecte del projecte.
Reglaments i disposicions considerades.  Titular de la instal·lació.

1.3 Emplaçament de les instal·lacions.
1.4 Potència prevista.

 Potència total màxima admissible.  Potència total instal·lada.
1.5 Descripció de les instal·lacions d'enllaç.

Centre de transformació (si és el cas).
Caixa general de protecció. Situació. Posada a terra.
Equips de mesura. Característiques. Situació.
Línia repartidora/Derivació individual.
Descripció: longitud, secció, diàmetre tub.
Canalitzacions.
Conductors: Tubs protectors. Línia principal de terra.

1.6 Descripció de la instal·lació interior.
Classificació i característiques de les instal·lacions segons risc de les dependències
dels locals: 1 locals de pública concurrència (espectacles, reunió i sanitaris). 2 locals
amb risc d'incendi o explosió. Classe i zona. 3. Locals humits. 4 locals mullats. 5
locals amb riscos de corrosió. 6 locals polsegosos sense risc d'incendi o explosió. 7
locals  a  temperatura elevada.  8  locals  a  molt  baixa temperatura.  9  locals  en què
existeixin  bateries  d'acumuladors.  10 estacions  de servei  o  garatges.  11 locals  de
característiques especials. 12 locals per a fins especials.
 Quadre general de distribució. Característiques i composició. Quadres secundaris i
composició.
 Línies de distribució i canalització. Sistema d'instal·lació triat. Descripció: longitud,
secció i diàmetre del tub. Núm. Circuits, destins i punts d'utilització de cada circuit.

1.7 Subministraments complementaris (justificant la solució adoptada). 
Socorro. Reserva. Duplicat.

1.8 Enllumenats especials (si és el cas).
 Senyalització. Emergència. Re-emplaçament.

1.9 Línia de posada a terra.
 Preses  de terra  (elèctrodes).  Línies  principals  de terra.  Derivacions  de les  línies
principals de terra. Conductors de protecció. Xarxa d'equipotencialitat.

1.10 Instal·lació realitzada en zona classificada.
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 Condicions especials de la instal·lació en aquestes zones.
1.11. Càlculs justificatius.

Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissibles.
Fórmules utilitzades.
Potències.  Relació  de  receptors  d'enllumenat  amb  indicació  de  la  seva  potència
elèctrica.  Relació de receptors de força motriu amb indicació de la seva potència
elèctrica.  Relació  de  receptors  d'altres  usos,  amb  indicació  de  la  seva  potència
elèctrica. Potència total instal·lada. Coeficient de simultaneïtat. Potència de càlcul.
Potència màxima admissible.
Càlculs  luminotècnics.  Càlculs  del  nombre  de  lluminàries  (enllumenat  normal  i
enllumenat especial). 
Càlculs elèctrics: enllumenat i força motriu. Càlcul de la secció dels conductors i
diàmetre  dels  tubs  de  canalització  a  utilitzar  en  la  línia  d'alimentació  al  quadre
general  i  secundaris.  Càlcul  de  la  secció  dels  conductors  i  diàmetre  dels  tubs  o
canalitzacions a utilitzar en les línies derivades. Càlcul de les proteccions a instal·lar
en les diferents línies generals i derivades. Sobrecàrregues. Curtcircuits. Harmònics.
Sobretensions.
Càlcul de sistema de protecció contra contactes indirectes.
Càlcul de la posada a terra.
Càlcul de ventilació (només garatges).
Càlcul  de  l'aforament  del  local  en  relació  amb  l'article  14  del  Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió (només en locals de pública concurrència).

2. Plec de condicions.
2.1. Condicions dels materials.

 Conductors elèctrics. Conductors de protecció. Identificació dels conductors.
 Tubs protectors.
 Caixes d'entroncament i derivació.
 Aparells de comandament i maniobra. Aparells de protecció.

2.2. Normes d'execució de les instal·lacions.
2.3 Proves reglamentàries.
2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.

 Obligacions de l'usuari.  Obligacions de l'empresa mantenidora.
2.5 Certificats i documentació.
2.6 Llibre d'ordres.

3. Pressupostos
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i
preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports de cada partida.

4.  Plànols. 
4.1. Situació.
Si és en nucli urbà indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant
punts de referència de fàcil identificació.
Si és fora de nucli urbà, reflectint al paratge en què està situat, destacant els accessos des
dels nuclis de població limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.
 4.2 Plànol general del local i les seves dependències, accessos, etc., amb indicació de la
ubicació  dels  distints  receptors,  quadres,  lluminàries,  etc.  I  dels  circuits  elèctrics
corresponents, reflectint la seva identificació amb un número i el seu corresponent índex a
l'extrem del pla.
 4.3  Esquema  unifilar  complet,  amb  indicació  de  les  característiques  de  les  distintes
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proteccions a instal·lar, així com el número i secció dels conductors, diàmetre dels tubs i
classe d'instal·lació (àrea, en tub a l'aire o encastat, subterrani, etc.) i dels aparells i receptors
(indicant la seva potència elèctrica).
4.4 Posada a terra i detalls.

1.2. Projectes específics d'Alta Tensió
S'entenen per instal·lacions  d'alta tensió aquelles  de corrent alterna,  de tensió nominal  eficaç
superior a 1.000 volts entre dos conductors qualsevol i ben sovint de servei inferior a 100 Hz, i
també les de corrent continu de tensió nominal superior a 1.500 volts. El més comú en aquests
tipus  d'instal·lació  és que l'industrial  rebi  el  subministrament  elèctric  en alta  tensió i  que ho
transformi per a passar-ho a baixa tensió i distribuir-ho i consumir-ho en els diferents receptors. 
D'acord  amb  el  que  estableix  el  Decret  351/1987,  pel  qual  es  determinen  els  procediments
administratius  aplicables  a  les  instal·lacions  elèctriques,  totes  les  instal·lacions  elèctriques
privades  poden  fer-se  sense  autorització  administrativa.  S'entén  per  instal·lacions  elèctriques
privades les de qualsevol tensió no afectes al servei públic d'electricitat. és a dir, aquelles en les
que els titulars són persones físiques o jurídiques diferents de les empreses elèctriques de servei
públic. 
Això mateix expressa l'article 3 de l'Ordre del DIE (director d'Indústria i Energia), de 2 de febrer
de 1990, quan diu que la implantació, l'ampliació i la reforma essencial d'aquestes instal·lacions
s'executen i es posen en funcionament sense l'autorització administrativa prèvia. I continua dient
que:  "Les  instal·lacions  esmentades  hauran  de  complir  les  normes  tècniques  que  resulten
aplicables per raons de l'ordenació dels consums energètics i de la seguretat, que determinen el
Reglament de línies elèctriques d'alta tensió aprovat pel decret 3151/1968, de 28 de novembre; el
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, estacions
secundàries i centres de transformació, aprovat pel Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, i
les instruccions tècniques complementàries i disposicions concordants que s'aproven, cosa que
serà justificada pels interessats abans de posar les instal·lacions en funcionament, mitjançant la
presentació  de  la  documentació  pertinent  a  les  oficines  dels  òrgans  propis  del  Departament
d'Indústria , Comerç i Turisme, o en aquelles oficines que s'estableixin en col·laboració amb les
entitats  d'inspecció  i  control  concessionàries  de  la  Generalitat  de  Catalunya".  Conseqüència
d'aquest tràmit és la presentació davant de l'Administració de la Generalitat (DIE) o dels òrgans
en els quals delegui, abans de la posada en marxa de la instal·lació elèctrica d'alta tensió, d'una
documentació determinada. En aquesta documentació es fixen determinades variables tècniques
d'aquesta  instal·lació,  i  al  mateix  temps  es  determinen  les  persones  responsables  que  han
intervingut (tècnics competents, instal·ladors, organismes de control, titular - usuari, etc.). 

1.2.1. Model de projecte per a instal·lacions elèctriques de línia
aèria d'alta tensió

1. Memòria
1.1. Resum de característiques.

 Titular.  Municipi(s)  que  recorre.  Situació  (partides,  paratges,  carrers...).  Tensió
nominal en kV. Longitud en m. Núm. De conductors i secció. Punt entroncament
(inici). Final línia. Pressupost total. Creuaments. Paral·lelismes. Pas per zones que
exigeixi condicionat. Impacte ambiental.

1.2 Objecte.
1.3 Reglament i disposicions oficials que compleix.
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1.4 Titular de la instal·lació.
1.5 Emplaçament.
1.6 Termini d'execució.
1.7 Categoria de la línia i zona.
1.8 Potència a transportar, destí i ús de l'energia transportada.
1.9 Descripció de la instal·lació.

 Traçat.  Punt  d'entroncament.  Longitud  total  i  parcial.  Relació  de  creuaments,
paral·lelismes,  pas  per  zones,  justificació  de  necessitat  o  no  d'estudi  d'impacte
ambiental, etcètera.
 Materials. Conductors. Aïllament. Eines i accessoris. Suports.
 Preses de terra.
 Mesures de senyalització de seguretat.
 Proteccions elèctriques (sobrecàrregues, sobretensions, curtcircuits, posada a terra,
etc.).

1.10 Càlculs justificatius
Elèctrics.  Densitat  màxima de corrent.  Reactància.  Caiguda de tensió.  Pèrdues de
potència. Altres característiques elèctriques.
Mecànics.  Conductors.  Distàncies  de  seguretat.  Taules  d'estès.  Suports.
Fonamentacions.  Distàncies  de  seguretat  en  creuaments,  paral·lelismes  i  pas  per
zones..

1.11. Annexos
Estudi d'Impacte Ambiental, si és el cas.

 2. Plec de condicions
 2.1.  Qualitat  dels  materials.  Obra  civil.  Conductors.  Aïlladors.  Eines  i  accessoris.
Columnes.
 2.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
 2.3 Proves reglamentàries.
 2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
 2.5 Certificats i documentació.
 2.6 Llibre d'ordres.

4. Pressupostos
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i
preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

 4. Plànols.
 4.1. Situació.

Si  és  en  nucli  urbà  indicar-ho  en  relació  amb  els  carrers  circumdants  i  d'accés,
assenyalant  punts  de referència  de fàcil  identificació.  Si  és  fora del  nucli  urbà a
escala mínima 1:10.000, reflectint al paratge que està situat, destacant els accessos
des dels nuclis de població limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.

 4.2 Planta i perfil (horitzontal 1:2.000; vertical 1:500).
 4.3 Suports i fonamentació.
 4.4 Aïllaments.
 4.5 Preses de terra.
 4.6 Detalls de paral·lelismes, creuaments, etc., amb indicació de distàncies.
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1.2.2. Model de projecte per a instal·lacions elèctriques de línia
aïllada d’alta tensió

 1. Memòria
1.1. Resum de característiques.

 Titular.   Municipi(s)  que  recorre.  Situació  (partides,  paratges,  carrers...).  Tensió
nominal en kV. Longitud en m. Núm. De conductors i secció. Punt entroncament
(inici). Final línia. Pressupost total. Creuaments. Paral·lelismes. Pas per zones que
exigeixi condicionat. Impacte ambiental.

1.2 Objecte.
1.3 Normativa tècnica i altres disposicions que es compleixen.
1.4 Titular de la instal·lació.
1.5 Emplaçament.
1.6 Termini d'execució.
1.7 Potència a transportar, destí i ús de l'energia transportada.
1.8 Descripció de la instal·lació.

 Traçat.  Punt  d'entroncament.  Longitud  total  i  parcial.  Relació  de  creuaments,
paral·lelismes,  pas  per  zones,  justificació  de  necessitat  o  no  d'estudi  d'impacte
ambiental, etcètera.
 Materials. Conductors. Aïllament. Sistema de sustentació i protecció.
 Preses de terra.
 Mesures de senyalització de seguretat.
 Proteccions elèctriques (sobrecàrregues, sobretensions, curtcircuits, posada a terra,
etc.).

1.9  Càlculs justificatius
Elèctrics.  Densitat  màxima.  Reactància.  Caiguda  de  tensió.  Pèrdues  de  potència.
Altres característiques.
Mecànics.  Conductors.  Sistemes  de  sustentació.  Sistemes  de  protecció  mecànica.
Distàncies  de  seguretat.  Suports.  Fonamentacions.  Distàncies  de  seguretat  en
creuaments, paral·lelismes i pas per zones.

2. Plec de condicions.
 2.1. Qualitat dels materials.
 2.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
 2.3 Proves reglamentàries.
 2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
 2.5 Certificats i documentació.
 2.6 Llibre d'ordres.

4. Pressupost
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, Concretant la quantitat i
preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

 4.  Plànols. 
 4.1. Situació.

Si és en un nucli urbà indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés,
assenyalant  punts  de referència  de fàcil  identificació.  Si  és  fora del  nucli  urbà a
escala mínima 1:10.000, reflectint al paratge que està situat, destacant els accessos
des dels nuclis de població limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.

 4.2 Planta i alçada o isomètric. E1:500 mínima.
 4.3 Preses de terra.
 4.4 Detalls de paral·lelismes, creuaments, i pas per zones amb indicació de distàncies.
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1.2.3. Model de  projecte per a instal·lacions elèctriques de línia
subterrània d'alta tensió

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

 Titular. Terme municipal. Situació (partida, paratge, carrer...). Tensió nominal en kV.
Longitud en m. Núm. De conductors i secció. Punt entroncament (inici). Final línia.
Pressupost total. Creuaments. Paral·lelismes. Pas per zones que exigeixi condicionat.

1.2 Objecte.
1.3. Normativa tècnica i altres disposicions que es compleixen.
1.4 Titular de la instal·lació.
1.5 Emplaçament.
1.6 Termini d'execució.
1.7 Potència a transportar, destí i ús de l'energia transportada.
1.8 Descripció de les instal·lacions.

Traçat.  Punt  d'entroncament.  Longitud  total  i  parcial.  Relació  de  creuaments,
paral·lelismes, pas per zones, etcètera.
Materials.  Conductors.  Rases  i  sistemes  d'enterrament.  Eines  i  proteccions  del
començament i final de línia.
 Mesures de senyalització de seguretat.
 Proteccions elèctriques (sobrecàrregues, sobretensions, curtcircuits, posada a terra,
etc.).

1.9. Càlculs justificatius.
Elèctrics. Densitat màxima de corrent. Reactància i resistència. Caiguda de tensió.
Pèrdua de potència. Altres característiques elèctriques.
Mecànics. Resistència mecànica en creuaments i situacions especials. Distàncies de
seguretat en creuaments, paral·lelismes i pas per zones.

 2. Plec de condicions.
 2.1. Qualitat dels materials.
 2.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
 2.3 Proves reglamentàries.
 2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
 2.5 Certificats i documentació.
 2.6 Llibre d'ordres.

3. Pressupost.
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i
preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

 4.  Plànols. 
 4.1. Situació.

Si  és en un nucli  urbà indicar-ho en relació amb els  carrers circumdants i  accés,
assenyalant punts de referència de fàcil identificació. Si és fora del nucli urbà, escala
mínima 1:1000, reflectint al paratge que està situat, destacant els accessos des dels
nuclis de població limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.

 4.2 Planta E1:500.
 4.3 Detalls de paral·lelismes, creuaments, etcètera.
 4.4 Secció transversal amb detall de la rasa i profunditat d'enterrament.
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1.2.4. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions  elèctriques  de
centre de transformació

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques:

 Titular. Núm. Registre (si és una ampliació). Emplaçament. Localitat. Activitat a què
es destina l'energia transformada. Potència unitària de cada transformador i potència
total  en  KV.  Tipus  de  centre  (caseta,  pal  intempèrie,  prefabricat,  etc.).  Tipus  de
transformador  (sec,  oli,  etc.)  i  si  és  el  cas  volum en litres  del  dielèctric.  Tècnic
director d'obra. Pressupost total.

1.2 Objecte del projecte.
1.3 Reglamentació i disposicions oficials que compleix.
1.4 Titular.
1.5 Emplaçament.
1.6 Característiques generals del centre de transformació. 

Tipus  de centre.  Número i  potència  de transformadors en KV. Dielèctric  de cada
transformador. Tensions en kV.

1.7 Programa de necessitats. Especificant concretament l'ús de l'energia transformada.
1.8 Descripció de la instal·lació.

 Obra civil.
Justificació  de  necessitat  o  no  d'estudi  d'impacte  ambiental.  Local  (forma  i
dimensions).  En  cas  de  casetes  prefabricades  indicar  a  més  marca,  model  i
homologacions.  En  cas  de  pal  intempèrie  característiques  del  suport  i  eines.
Característiques  dels  materials.  Fonamentació.  Solera  i  paviment.  Tancaments
exteriors. Envans interior. Cobertes. Pintures. Diversos.
Instal·lació elèctrica. Característiques de la xarxa d'alimentació. Característiques de
l'aparamenta d'alta tensió. Cel·la d'entrada. Cel·la d'eixida. Cel·la de protecció. Cel·la
de  mesura.  Cel·la  de  transformador  (potència,  tensions  i  tipus  d'aïllament).
Característiques  d'un  altre  material  d'alta  tensió.  Enfangat  general.  Peces  de
connexió. Aïlladors de suport. Aïlladors de pas.
 Mesura de l'energia elèctrica (sistema i aparells).
Posada a terra. Terra de protecció. Terra de servei.
Instal·lacions  secundàries.  Enllumenat.  Bateries  de  condensadors  (si  és  el  cas).
Protecció contra incendis. Ventilació. Mesures de seguretat i senyalització.

1.9. Càlculs justificatius.
Intensitat d'alta tensió. Intensitat de baixa tensió.
Curtcircuits.  Càlcul  dels  corrents de curtcircuit.  Curtcircuit  al  costat  d'alta  tensió.
Curtcircuit al costat de baixa tensió.
Dimensionat de l'enfangat, excepte en el cas de cel·les prefabricades. Comprovació
per densitat de corrent. Comprovació per sol·licitació electrodinàmica.
Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits: Selecció del fusibles d'ÀT i BT. Ajust
del dispositiu tèrmic o dels relés.
Dimensionat de la ventilació del centre de transformació.
Dimensionat del pou apaga-focs (si és el cas).
Càlcul de les instal·lacions de posada a terra. Investigació de les característiques del
sòl.  Determinació  dels  corrents  màximes  de  posada  a  terra  i  del  temps  màxim
corresponent d'eliminació del defecte. Disseny preliminar de la instal·lació de posada
a terra. Càlcul de la resistència del sistema de posada a terra. Càlcul de les tensions
de pas interior de la instal·lació. Càlcul de les tensions a l'exterior de la instal·lació.
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Càlcul de les tensions aplicades. Investigació de les tensions transferibles a l'exterior
per canonades, rails, tanques, conductors de neutre, blindatges de cables, circuits de
senyalització i dels punts especialment perillosos i estudi de les formes d'eliminació
o reducció. Correcció i ajust del disseny inicial, establint el definitiu.
Càlcul mecànic del suport en el cas de centre de transformació intempèrie sobre pal.

 2. Plec de condicions.
 2.1.  Qualitat  dels  materials.  Obra  civil.  Aparamenta  d'ÀT.  Transformadors.  Equips  de
mesura.
 2.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
 2.3 Proves reglamentàries.
 2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat. Instruccions de posada en marxa i aturada.
 2.5 Certificats i documentació.
 2.6 Llibre d'ordres.

3. Pressupost
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i
preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports de cada partida.

 4.  Plànols. 
 4.1. Situació.

Si  és  en  nucli  urbà  indicar-ho  en  relació  amb  els  carrers  circumdants  i  d'accés,
assenyalant punts de referència de fàcil identificació. Si és fora de nucli urbà, escala
mínima 1:10.000, reflectint al paratge en què està situat, destacant els accessos des
dels nuclis de població limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.

 4.2 Esquema unifilar de la instal·lació, amb identificació de les característiques principals
dels elements fonamentals que la integren.
 4.3  Planta  i  alçat,  prou  ampliats  a  escales  convenients  i  amb  indicació  de  les  cotes
essencials,  posant  de  manifest  l'emplaçament  i  la  disposició  de  les  màquines,  aparells  i
connexions principals.
 4.4 Preses de terra.
 4.5 Als pals intempèrie plànol de planta i alçat (E 1:500 màxima) de la línia de connexió
des dels seccionadors d'entrada.

1.3. Projectes  específics  de  subministrament  de  gasos
combustibles

En el règim de seguretat de les instal·lacions de gas es nota encara el pes del caràcter de servei
públic, prestat en règim de concessió administrativa, que aquest servei de subministrament va
tenir fins a la seva liberalització en virtut de la Llei 34/1998, de 27 d'octubre, del sector dels
hidrocarburs. Així es posa de manifest en el Decret 2913/1973, de 26 d'octubre, pel que es va
aprovar el Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles. La normativa tècnica
posterior –Reials decrets 3484/1983 i 449/1988– S'aprova encara en aquest context. És lògic, per
tant, que en el marc d'un servei públic prestat per concessió, el concessionari del servei tingués
una intervenció rellevant tant en el compliment reglamentari de la instal·lació i conservació, com
en les funcions d'inspecció. En aquest sector la falta d'una norma equivalent al nou Reglament
electrotècnic  per  a  baixa tensió,  de 2002,  aprovat  en el  marc de  la  Llei  45/1997,  de  24 de
novembre del sector elèctric.
Les instal·lacions de gas sí que disposen, no obstant això, d'un Reglament,  aprovat pel Reial
Decret 1853/1993, de 22 d'octubre, adaptat al règim de seguretat de la Llei d'Indústria. En aquest
Reglament,  el  compliment  reglamentari  queda  en  mans  de  les  empreses  instal·ladores
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autoritzades i dels tècnics competents, sense previsió que intervinguin organismes de control. A
Catalunya,  el  Decret  291/1991,  d'11  de  desembre,  sobre  instal·lacions  receptores  de  gasos
combustibles, és encara anterior tant a la Llei d'Indústria de 1992 com a la Llei del sector dels
hidrocarburs de 1998. L'Ordre de 28 de març de 1996, sobre el procediment d'actuació de les
empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars a les instal·lacions de
gasos combustibles, és molt  semblant a l'Ordre de 3 de maig de 1999, d'aplicació del RITE,
Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis, a Catalunya, i les funcions que s'encomanen a
les EIC concessionàries, previstes en els arts. 17 a 21, són també d'estricte control administratiu i
no de compliment reglamentari.
D'altra banda, l'Ordre del DIE, de 28 de març de 1996 fixa el procediment per a la posada en
marxa  i  l'ampliació  o  modificació  d'una  instal·lació  de  gas  amb la  intervenció  d'una  entitat
d'inspecció i control. Aquest procediment, tal com assenyala l'article 3.1 de l'Ordre esmentada,
no és d'aplicació a les instal·lacions que continguin dipòsits de gas liquat de petroli (GLP) de
capacitat superior a 10 m3, o quan aquests formen part d'una concessió de distribució de gas. En
aquests casos és perceptiva l'autorització prèvia per a la instal·lació (d'acord amb l'apartat 9 del
Reglament sobre instal·lacions d'emmagatzemament de gas liquat de petroli en dipòsits fixos). 
De  manera  general,  podem  dir  que  l'objecte  d'aquest  tràmit  és  la  presentació  davant
l'Administració de la Generalitat (DICT) o dels òrgans en els quals delegui, abans de la posada
en marxa d'una instal·lació de gas, d'una documentació determinada. En aquesta documentació es
fixen determinades variables tècniques d'aquesta instal·lació, i al mateix temps es determinen les
persones  responsables  que  han  intervingut  (tècnics  competents,  instal·ladors,  organismes  de
control, titular - usuari, etc.). 

1.3.1. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions
d'emmagatzemament i receptores de GLP

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

 Titular. Emplaçament. Localitat.  Tipus d'instal·lació (aèria o enterrada). Volum en
m3  d'emmagatzemament.  Instal·lació  receptora.  Activitat  que  utilitza  el  GLP.
Potència tèrmica total de la instal·lació en KW. Relació de receptors indicant els que
estan certificats i els aparells singulars. Pressupost total.

1.2 Introducció.
 Antecedents.  Objecte  del  projecte.  Emplaçament  de  la  instal·lació.  Legislació
aplicable.  Termini  d'execució  de  les  instal·lacions.  Característiques  del  gas
subministrat.

1.3 Emmagatzemament combustible.
 Descripció i sistema triat. Classificació i distàncies de seguretat. Accessos. Equip de
transvasament.  Equip  de  vaporització.  Equips  de  regulació.  Protecció  contra
incendis. Protecció anticorrosiva. Instal·lació elèctrica.

1.4 Xarxa de distribució.
 Descripció. Característiques de la canonada. Protecció anticorrosiva.

1.5 Aparells receptors.
 Descripció i característiques: Potència en Kcal/h. Pressions d'ús en bars. Certificació
i marcat  Constitució Espanyola o aparell singular. Condicions d'instal·lació.

1.6 Càlculs.
Bases de càlcul.
Càlculs.  Consum  i  autonomia.  Valoració.  Vàlvules  de  seguretat.  Punt  màxim
ompliment:  longitud  tub  sonda.  Xarxa  de  distribució.  Ventilacions.  Evacuació  de
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fums. Protecció catòdica.
 2. Plec de condicions.

 2.1. Característiques de l'empresa instal·ladora.
 2.2 Proves:

 Emmagatzemament i vàlvules seguretat. Xarxa de distribució. Aparells.
 2. 3. Certificats i documents.
 2.4 Qualitat de materials.
 2.5 Normes d'execució.
 2.6 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
 2.7 Llibre d'ordres.

3. Pressupost.
3.1. Pressupostos parcials.
3.2 Pressupost total.

 4.  Plànols. 
4.1. Situació.
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant
punts de referència de fàcil localització. Si és fora del nucli urbà, reflectint al paratge que
està  situat,  destacant  els  accessos  des  dels  nuclis  de  població  limítrofa  i  amb punts  de
referència de fàcil identificació.
4.2 Planta de les instal·lacions, indicant distàncies de seguretat, terrenys aliens, conduccions,
etcètera.
 4.3 Alçats necessaris.
 4.4 Plànols de detall.

 Emmagatzemament, indicant distàncies de seguretat.
 Esquema protecció catòdica.
 Planta de la xarxa de distribució i situació dels receptors.
 Esquema isomètric de la instal·lació.

1.3.2. Model  de  projecte  per  a  instal·lació  receptora  de  gas
canalitzat ús industrial i comercial

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

 Titular.  Emplaçament.  Tipus i  classe d'instal·lació receptora. Pressió connexió en
bars.  ERM capacitat  Nm3/n.  Pressió  de distribució  en bars.  Relació de receptors
indicant els que estan certificats i els aparells singulars. Potència tèrmica total de la
instal·lació en KW. Pressupost total.

1.2 Introducció.
 Antecedents.  Objecte  del  projecte.  Emplaçament  de  la  instal·lació.  Legislació
aplicable.  Termini  d'execució  de  les  instal·lacions.  Característiques  del  gas
subministrat.

1.3 Connexió interior a alta/mitjana pressió.
 Descripció. Característiques de la canonada. Protecció anticorrosiva activa i passiva
de la canonada.

1.4 Instal·lació de l'ERM.
 Descripció.  Característiques  dels  materials.  Recinte.  Instal·lació  elèctrica.
Distàncies, sistema contra incendis i ventilació.

1.5 Xarxa de distribució interior.
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 Descripció. Característiques de la canonada.
1.6 Grup de regulació i seguretat.

 Descripció. Característiques del grup de regulació.
1.7 Aparells receptors.

 Descripció i característiques. Potència (Kcal/h). Pressions d'ús (bars). Homologació
o marcat  Constitució Espanyola. Condicions d'instal·lació.

1.8. Càlculs.
Bases de càlcul.
Càlculs.  Connexió  interior.  ERM. Xarxa  de  distribució.  Ventilació.  Evacuació  de
fums. Protecció catòdica.

 2. Plec de condicions.
 2.1. Qualitat de materials.
 2.2 Normes d'execució.
 2.3 Característiques de l'empresa instal·ladora.
 2.4 Proves:

 Connexió. ERM. Xarxa interior. Aparells.
 2.5 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
 2.6 Certificats i documents.
 2.7 Llibre d'ordres.

3. Pressupost.
3.1. Pressupostos parcials.
3.2 Pressupost global.

 4.  Plànols. 
 4.1. Situació.

Si  és  en  nucli  urbà,  indicar-ho en  relació  amb els  carrers  circumdants  i  d'accés,
assenyalant  punts  de  referència  de  fàcil  localització.  Si  és  fora  del  nucli  urbà,
reflectint al paratge que està situat, destacant els accessos des dels nuclis de població
limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.

 4.2 Planta de les instal·lacions.
 4.3 Alçats necessaris.
 4.4 Plànols de detall.

 ERM.
 Grup de regulació i seguretat.
 Traçat protecció catòdica.
 Plànol isomètric de les zones que es requereixi.
 Esquema general de la instal·lació.

1.3.3. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions  de  xarxes  de
distribució i connexions de gasos combustibles

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

 Titular. Emplaçament. Servei a què es destina. Origen i final. Pressió de treball en
bars.  Longitud  en m.  Diàmetres  nominals  de  la  conducció.  Relació  d'organismes
afectats  per  creuaments,  paral·lelismes  i  pas  per  zones  a  què  han  d'enviar-se
separates. Pressupost total.

1.2 Antecedents.
1.3 Objecte del projecte.
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1.4 Emplaçament de la instal·lació.
1.5 Legislació aplicable.
1.6 Termini d'execució de les instal·lacions.
1.7 Característiques del gas subministrat.
1.8 Descripció de la instal·lació.

 Descripció  del  traçat.  Característiques  de  la  canonada.  Protecció  anticorrosiva.
Condicions d'enterrament, profunditat, protecció, senyalització, etcètera. Creuaments
i  paral·lelismes  i  pas  per  zones  d'especial  protecció.  Situació  de  vàlvules  de
seccionament, control i punts de mesura de les condicions de la distribució.

1.9. Càlculs.
Bases de càlcul.
Dimensionat de les canalitzacions. Protecció mecànica. Protecció catòdica.

 2. Plec de condicions.
 2.1. Característiques de l'empresa instal·ladora.
 2.2 Proves, assajos i verificacions.
 2.3 Certificats i documents.
 2.4 Qualitat de materials. 
 2.5 Normes d'execució.
 2.6 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
 2.7 Llibre d'ordres.

3. Pressupost.
3.1. Pressupostos parcials.
3.2 Pressupost total.

 4.  Plànols. 
 4.1 Situació.

Si  és  en  nucli  urbà,  indicar-ho en  relació  amb els  carrers  circumdants  i  d'accés,
assenyalant  punts  de  referència  de  fàcil  localització.  Si  és  fora  del  nucli  urbà,
reflectint al paratge que està situat, destacant els accessos des dels nuclis de població
limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.

 4.2 Plànol general de la xarxa de distribució.
 4.3 Detalls de rases i arquetes.
 4.4 Plànols  específics de cada creuament,  paral·lelisme o pas per zones que continguin
condicions especials.

1.4. Projectes específics d'instal·lacions d'Aparells a Pressió

En el règim de seguretat industrial que es desprèn de l'Ordre de 27 de març de 1990, per la qual
es regula l'aplicació a Catalunya del Reglament d'aparells de pressió, aprovat pel Reial Decret
1244/1979,  de  4  d'abril,  i  modificat  pel  Reial  Decret  769/1999,  de  7  de  maig,  no  hi  ha
pròpiament  intervenció  dels  organismes  de  control  en  les  operacions  de  compliment
reglamentari.  D'acord  amb  els  arts.  2  i  4  de  l'Ordre  esmentada  i  respecte  al  compliment
reglamentari, l'execució de projectes i la posada en funcionament d'aparells de pressió no està
sotmesa a autorització, sinó que només requereix la signatura del projecte i de la certificació final
d'obra per part d'un tècnic competent en instal·lacions de classe A, i de persona autoritzada per a
l'empresa  en  els  de  classe  B.  I  les  proves  periòdiques  reglamentàriament  previstes  per  les
instruccions tècniques complementàries, ITC, les poden practicar els serveis de conservació de la
mateixa empresa titular de la instal·lació o bé instal·ladors autoritzats. Però en ambdós casos,
l'Ordre de 27 de març de 1990 inclou la supervisió dels organismes de control que actuen, per
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compte de l'Administració de la Generalitat en règim de concessió (entitats d'inspecció i control,
EIC). 
D'altra  banda,  les  empreses  instal·ladores  han  de  contractar  el  control  de  la  seva  activitat
d'instal·lació i conservació d'aparells de pressió amb alguna de les dos EIC concessionàries, les
quals han d'emetre un informe anual sobre les actuacions de les empreses instal·ladores subjectes
al seu control. Es tracta, clarament, d'un model anterior a la Llei d'Indústria de 1992, en el qual la
separació respecte al compliment reglamentari (proves periòdiques de les ITC) se superposa al
control administratiu de les EIC. De fet, d'actuacions de control administratiu pròpiament dit, a
càrrec de les EIC, només hi hauria les de l'incís final de l'art. 12.1 c) de l'Ordre esmentada, sobre
realització de proves, controls o assajos no periòdics “... que la Direcció General de Seguretat
Industrial o el servei competent els encomana”; això sense perjudici que, certament, la supervisió
sistemàtica de les proves o controls periòdics practicats per l'interessat d'acord amb la ITC, és
una forma de control administratiu molt, poc integrat en la sistemàtica de la LI.
En tot cas, el règim de seguretat dels aparells de pressió, posa de manifest que el model català de
concessions de seguretat industrial (Decret 348/1985, de 13 de desembre, Ordre de 17 de març de
1986 i Llei 13/1987, de 9 de juliol) requereix d'una urgent adaptació a la Llei d'Indústria de 1992.
D'altra banda,  l'Ordre del DIE de 27 de març de 1990, que regula l'aplicació del Reglament
d'aparells a pressió a les instal·lacions fetes a Catalunya, declara, en l'article 2, que l'execució i la
modificació  d'aquestes  instal·lacions  s'han de fer  i  posar  en  funcionament  sense  autorització
administrativa prèvia, excepte d'aquelles que formen part  de les instal·lacions  industrials  que
necessiten,  d'acord  amb  el  Reial  decret  2135/1980,  de  26  de  setembre,  sobre  liberalització
industrial. 
En  conseqüència,  l'objecte  d'aquest  tràmit  és  la  presentació  davant  de  l'Administració  de  la
Generalitat  (DIE)  o  dels  òrgans  en  els  quals  delegui,  abans  de  la  posada  en  marxa  de  la
instal·lació d'aparells a pressió, d'una documentació determinada que justifiqui el compliment de
les  condicions  tècniques  i  administratives  establertes,  i  al  mateix  temps  que  determini  les
persones  responsables  que  han  intervingut  (tècnics  competents,  instal·ladors,  organismes  de
control, titular - usuari, etc.). 
De  forma  genèrica  es  pot  dir  que  l'àmbit  material  d'aquest  tràmit  comprèn  aquell  conjunt
d'aparells  que  emmagatzemin  fluids  a  una  pressió  determinada.  El  nivell  de  perill  d'una
instal·lació o d'un aparell a pressió depèn, fonamentalment, de tres característiques: del tipus de
producte o substància que conté, de l'energia potencial continguda i de la manera com es genera
aquesta pressió interior. 

1.4.1. Model de projecte per a instal·lacions d'aparells a gas i
autorització de caràcter  únic:  calderes,  economitzadors,  pre-
escalfadors,  sobre-escalfadors,  re-escalfadors  i  xarxa  de
canonades  per  a  fluids  a  pressió  (aplicació  ITC  MIE-AP1  I
AP2)

 
1. Memòria.

1.1 Resum de característiques:

 Titular.  Situació de la instal·lació.  Pressió nominal  bars. Volum m3.Categoria de
l'aparell. Fabricant. Capacitat en Kcal/h. Tipus de fluid. Pressupost.

1.2 Objecte del projecte.
1.3 Activitat exercida per l'empresa.
1.4 Descripció del procés industrial.
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 General  de  la  Indústria.  Específica  d'aquelles  parts  del  procés  afectades  per  la
instal·lació projectada. Indicant procedència i destí dels fluids que intervenen en el
procés. Programa de necessitats.

1.5 Característiques de l'aparell.
Característiques  generals.  Descripció  general.  Volum total  de  les  parts  a  pressió.
Volum d'aigua a nivell mitjà (si és procedent). Superfície de calefacció. Pressió de
disseny i temperatura de servei. Categoria de l'aparell. Número i data de fabricació.
Data i contrasenya de registre de tipus (si és procedent). Número de placa de disseny.
De tractar-se com a tipus únic, justificació de les causes de la seva excepcionalitat.
 Fluids continguts.
 Tipus de vigilància. Justificació.
 Tipus de combustible.
Cremador - tipus i característiques.

1.6 Dades del fabricant de l'aparell i empresa instal·ladora.
Nom i raó social del fabricant. Nom del venedor de l'aparell. Nom i raó social de
l'empresa instal·ladora. Número d'inscripció en el registre d'empreses instal·ladores.

1.7 Elements de seguretat, regulació i control i les seves característiques.
 Vàlvules de seguretat.  Tipus. Dimensionat i capacitat total de descàrrega. Norma
UNE 9-100. Manòmetres i termòmetres. Dispositius de drenatge, purgues a pressió i
aireig.  Obertures.  Seguretat  per  retorn  de  flama  i  protecció  de  fluids.  Sistema
d'alimentació d'aigua (si és procedent). Vàlvules del circuit d'aigua d'alimentació (si
és  procedent).  Vàlvules  del  circuit  de  vapor  (si  és  procedent).  Sistema  de
pressurització i expansió (si és procedent).Dispositius de desocupació i regulació del
sistema d'aportació de calor. Dispositius de pressió màxima i mínima. Tractament i
característiques de l'aigua d'alimentació. Elements de seguretat particulars en el cas
de generadors de fluid tèrmic. Dipòsit d'expansió. Tipus i instal·lació. Càlcul de la
capacitat del mateix. Dipòsit col·lector. Tipus i instal·lació. Càlcul de la capacitat del
mateix.  Vàlvules  d'interrupció (si  és  procedent).  Protecció en l'equip  consumidor.
Protecció ecològica (si és procedent). Protecció contra incendis. Norma UNE 9-310.
Elements de seguretat particulars en el cas de calderes d'aigua calenta. Hidròmetre.
Vas d'expansió. Dimensionat de les canonades de seguretat.  Vàlvules de seguretat
d'alleugeriment. Vàlvules de separació. Vàlvules al circuit d'alimentació. Vàlvules al
circuit principal.

1.8 Sala de calderes.
-Dimensions.- Accessibilitat.- Ventilació.-Característiques constructives dels murs de
tancament.-  Distàncies  de  seguretat  entre  la  caldera  i  els  distints  riscos.-
Il·luminació.-Instal·lació elèctrica.- Justificació de les seguretats projectades.

1.9 Canonades per a fluids.
 Descripció  general.  Diàmetres.  Justificació  en funció  de la  velocitat  màxima de
circulació. Materials, accessoris i tipus d'unió. Identificació de les canonades.

2. Plec de condicions
2.1 Instruccions per a l'ús, conservació i seguretat dels aparells i de la seva instal·lació en el
que puga afectar persones o coses.
2.2 Qualitat dels materials.
2.3 Normes d'execució de la instal·lació.
2.4 Proves reglamentàries.

 Caldera o aparell.
 Canonades de fluids.
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2.5 Certificats i documentació.
2.6 Llibre d'ordres.

3. Pressupost
S'indicaran els distints elements que componen la instal·lació, concretant la quantitat i preu
corresponents, totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

4.  plànols 
4.1 De situació de la indústria.

-Si està en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés,
assenyalant els punts de referència de fàcil identificació.
-Si està fora del nucli urbà, indicar-ho en relació amb el paratge en què està situada,
destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofa i amb punts de referència
de fàcil identificació.

4.2  D'emplaçament  i  situació  de  la  sala  de  calderes,  incloent  les  zones  limítrofes  amb
indicació de riscos.
4.3 De distribució en planta de les xarxes de fluid.
4.4 De la sala de calderes amb indicació de dimensions, distàncies als distints riscos, així
com característiques i grossàries dels murs.
4.5 Esquemes generals de la instal·lació amb indicació de tots els elements fonamentals de
seguretat. 

1.4.1.1. Model de  projecte per a instal·lacions d'aire comprimit

1. Memòria
1.1 Resum de característiques

 Titular.  Situació  de  la  instal·lació.  Nombre de dipòsits  d'acumulació.  Pressió  de

disseny en bars. Volum dels dipòsits en m3. Resultat del producte P X V. Pressupost.
1.2 Antecedents.
1.3 Objecte del projecte.
1.4 Dades identificatives.

 Titular. Nom de la persona física o raó social, domicili social,  CIF/NIF, nom del
gerent  o  apoderat  i  persona  de  contacte,  direcció  per  a  notificacions,  núm.  De
Registre Industrial (si és procedent), telèfon, fax i correu electrònic.
Tècnic  que  subscriu  el  projecte.  Nom,  titulació,  núm.  De col·legiat,  telèfon,  fax,
correu electrònic.
 Empresa instal·ladora (si és procedent). Nom, domicili social,  CIF/NIF, núm. De
Registre Industrial, telèfon, fax, correu electrònic. Nom de l'instal·lador, NIF.

1.5 Termini d'execució de les instal·lacions.
1.6 Legislació aplicada.
1.7 Descripció del procés industrial.

 General de la indústria.  Específica d'aquelles parts afectades per la instal·lació.
1.8 Descripció de la instal·lació.

 Compressors.  Identificació  del  fabricant  i  importador  (si  és  procedent),  tipus
d'accionament, model, pressió màxima de treball (bar), pressió nominal (bar), cabal
nominal (Nm3/h), potència d'accionament (kW).
 Dispositius destinats a l'acumulació d'aire. Identificació del fabricant i importador
(si és procedent), tipus constructiu,  volum (m3), pressió de disseny (bar), pressió

màxima de servei (bar), PD x V en bar x m3 (sent PD la pressió de disseny), núm. De
fabricació, any de fabricació, sistema de purga.
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 Dispositius destinats al tractament de l'aire. 
1  Eixugadors-refrigeradors.  Identificació  del  fabricant  importador  (si  és
procedent), tipus constructiu, capacitat d'assecat (Nm3/min), temperatura de
rosada (C).
2  Filtres.  Identificació  del  fabricant  i  importador,  si  és  procedent,  tipus
constructiu, capacitat de filtrat (Nm3/min), qualitat de l'aire.

 Xarxa  de  canonades.  Especificar  per  trams:  diàmetre,  material,  grossàries,  tipus
d'unions empleades, ancoratge i condicions d'instal·lació.
 Vàlvules  de seguretat.  Identificació  del  fabricant  i  importador  (si  és  procedent),
ubicació, tipus constructiu, diàmetre nominal (mm), pressió nominal (bar), pressió de
tarat (bar), capacitat de descàrrega (Nm3/h).
 Elements  de  mesura.  Identificació  del  fabricant  i  importador,  si  és  procedent,
ubicació, rang (bar), classe de precisió.

1.9 Càlculs
Programa de necessitats equips. Aire requerit. Indicant pressió (bar), cabal (Nm3) i
coeficients  d'utilització i  simultaneïtat  dels equips i de la instal·lació.  Qualitat  de
l'aire requerit en els equips.
Dimensionat dels dipòsits d'acumulació.
Dimensionat de la xarxa de distribució. Topologia: radial, mallada o en anell, mixta.
Càlcul de la grossària mínim de canonades per resistència. Càlcul dels diàmetres de
les canonades per pèrdua de càrrega amb indicació per trams de la velocitat del fluid
(m/s),  de  longitud  hidràulica  equivalent  tenint  en  compte  accessòria  i  resta
d'elements i pèrdua de càrrega parcial i acumulada (bar).
Selecció de compressors.
Selecció d'unitats de tractament d'aire.
Càlcul de vàlvules de seguretat. Justificant la seva capacitat per a evacuar el cabal de
producció d'aire sense que la sobrepressió durant la descàrrega supere el 10% de la
pressió de tarat.

 2. Plec de condicions
 2.1 Generalitats.

 Àmbit d'aplicació. Legislació aplicada. Requisits exigits a l'empresa instal·ladora.
 2.2 Característiques i especificació de qualitats de materials i equips.

 Equips.  Canonades.  Valvuleria,  accessoris  i  elements  de  regulació,  mesura  i
seguretat.

 2.3 Normes d'execució de les instal·lacions.
 2.4 Proves reglamentàries i suplementàries.
 2.5 Instruccions d'ús, manteniment i seguretat de la instal·lació i els seus aparells.

3. Pressupost.
 3.1 Parcials.

Indicant quantitats, mesuraments, preus unitaris i imports resultants.
 3.2 Resum per capítols.
 3.3 Total.

4.  Plànols. 
4.1 Emplaçament de la indústria.

Marcant amb claredat la ubicació, o bé, dibuixant de la manera més clara possible
l'itinerari que s'ha de seguir, carreteres, camins o carrers, des del nucli de població
més pròxim fins al lloc on es troba ubicada la instal·lació, indicant les distàncies de
cada tram i els punts de referència de fàcil localització, que faciliti de forma senzilla i
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clara l'accés a la dita instal·lació.
4.2 Planta de la indústria o de la zona de la mateixa on es localitza la instal·lació d'aire
comprimit, indicant ubicació d'aparells i xarxa de canonades.
4.3 Esquemes de la instal·lació  d'aire comprimit,  incloent  elements  de control,  mesura i
seguretat.

1.5. Projectes específics d'aparells elevadors

L'Ordre de 31 de maig de 1999 d'aplicació del Reial  Decret 1314/1997, d'1 d'agost,  sobre la
instal·lació i posada en funcionament d'ascensors, així com del Reglament d'aparells d'elevació i
manutenció  de  1985  i  de  la  ITC-AEM  1,  atribueix  a  les  EIC  funcions  tant  de  control
administratiu, com d'inspecció inicial i de revisions periòdiques que estarien clarament ubicades
en el marc del compliment reglamentari. Però en el cas del Reial Decret 836/2003, de 27 de juny,
pel qual s'aprova una nova ITC la MIE-AEM- 2 del Reglament d'aparells d'elevació pel que fa a
grues torre per a obres i altres aplicacions, sí que ja hi ha una clara intervenció dels organismes
de control en el compliment reglamentari de la instal·lació d'aquests aparells, tant en la inspecció
inicial com en les inspeccions extraordinàries, cada dos anys, en el cas d'emplaçaments en obres
de  llarga  durada.  No  hi  ha,  encara  normativa  catalana,  però  és  obvi  que  es  tracta  d'unes
actuacions  obertes  a  qualsevol  organisme  de  control,  que  no  es  poden  reservar  a  les  EIC
concessionàries.
L'àmbit d'aquest tràmit són les instal·lacions d'aparells elevadors. Tal com disposa l'Ordre del
DIE de 30 de desembre de 1986, que regula l'aplicació a Catalunya del Reglament d'aparells
d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, la instal·lació d'aparells elevadors o
les seves reformes d'importància,  excepte dels casos previstos  en l'article  8 de l'Ordre (nova
instal·lació  o  reforma  que  no  s'adapti  estrictament  a  les  normes)  no  requereix  autorització
administrativa.
En conseqüència l'objecte d'aquest tràmit és la presentació en l'Administració de la Generalitat
DIE o dels òrgans en els quals delegui, abans de la posada en marxa de la instal·lació, d'una
documentació  determinada  que  justifiqui  el  compliment  de  les  condicions  tècniques  i
administratives establertes, i que al mateix temps determini les persones responsables que han
intervingut (tècnics competents, instal·ladors - conservadors, organismes d'inspecció i control,
titular - usuari, etc.)

1.5.1. Model de projecte per a instal·lacions de grua torre

1. Memòria.
1.1 Resum de característiques.

 Titular de la grua (nom i direcció). Constructor (nom i direcció). Instal·lador (nom i
direcció). Ubicació de la instal·lació. Projectista. Director d'obra. Pressupost total.

1.2 Reglamentació i disposicions oficials a què s'acull el projecte.
1.3 Característiques de la instal·lació.

 Tipus de muntatge: de superfície o encastat. Marca, tipus i número de fabricació de
la  grua,  grup segons UNE 58-101,  any de fabricació  i  núm.  Registre  grua torre.
Altura  de  muntatge  inicial  i  final.  Característiques  de  la  ploma  i  contra-ploma,
dimensions.  Característiques  del  contrapès  (no  sols  el  pes).  Característiques  dels
llastos inicial i final (no sols el pes). Diagrama de càrregues i aconsegueixes (corba
de representació).
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Característiques de les vies de rodament, si és el cas (llosa d'assentament, sistema de
subjecció i límits, etc.) (llosa d'encast, dimensions, armadura, formigó, etc.). Indicar
el tipus d'encast que correspon en la fitxa.
Dispositius  de seguretat  (que realment  porti  la  grua,  la  instal·lació  de la  qual  es
projecta).
Velocitats, segons cas, d'elevació, distribució, orientació i translació.
Cables, dimensions.
Altura màxima de la grua (instal·lada, no la màxima que s'aconseguiria amb traves) i
auto-estable la que indica el fabricant o OCA, segons sistema d'assentament i encast,
d'acord amb la definició de la ITC MIE- AE.
Càrregues i distàncies admissibles, tipus de reexpedició d'elevació.
Paràmetres diversos.
Tensió  elèctrica  d'alimentació,  sistema  de  protecció  elèctrica  i  posada  a  terra.
Potència elèctrica instal·lada en kW.
Justificació d'interaccions de la grua amb altres elements i instal·lacions (altres grues
adjacents,  línies  elèctriques,  telefòniques,  edificis,  calçades  i  zones  de  pas  de
personal aliè a l'obra). Indicant zones de seguretat on no és possible el pas de la grua
amb càrrega.

1.4 Apartat final de conclusions, en el que haurà de constar expressament que el mateix està
d'acord amb allò que s'ha expressat quant a condicions d'instal·lació en la norma UNE 58-
101.
1.5. Càlculs justificatius.

Càlculs justificatius, tensió transmesa al terreny de la instal·lació.
Càlculs justificatius, de seguretat, estabilitat de la grua, en el cas més desfavorable
per  procediment  qualificat  o  la  norma UNE 58-101-92/2.  Càlculs  de la  llosa  de
suport, coeficient de seguretat i coeficient de seguretat al lliscament.
Dades definitòries de la trava i càlculs justificatius, segons el cas.

1.6 Annexos (en el cas que procedeixin).
Certificat de fabricació, emès pel fabricant o importador i declaració de compliment
CE, segons el cas.
Fitxa tècnica de la grua completa.
Certificat d'adaptació favorable.
Certificat de resistència mínima del terreny, on s'ubiqui la grua, signat i segellat per
tècnic titulat competent, Direcció facultativa o direcció d'obra, i visat pel seu col·legi
tècnic.
Certificat de fabricació del tram d'encast, emès per l'empresa fabricant de la grua
torre amb indicació del número de bastidor, aquest haurà de ser original i indicar la
direcció en què ha sigut instal·lat.

Certificat  d'inspecció periòdica favorable,  i  segons cas,  certificat  emès per
una empresa autoritzada pel servei territorial  com a conservadora de grues
torre i signat pel tècnic titulat de la dita empresa, en el que se certifiqui que
han sigut esmenats els defectes trobats en l'acta.

3. Pressupost.
4.  Plànols. 

4.1 Plànol de situació de l'obra. Un plànol de planta, amb indicació de les dimensions de
l'edifici a construir i nom dels carrers on s'ubiqui i les adjacents. En cas d'urbanitzacions i al
camp, indicació en aquest plànol o en un altre les carreteres d'accés i punt km.
4.2 Un plànol alçat, on s'indiqui la secció o seccions de la de planta, on vinga indicada les
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línies elèctriques, telefòniques etc., l'edifici a construir i l'edifici al ràdio d'acció de la grua
més desfavorable, el més alt, amb antenes si les haguera, posant la distància del ganxo a
l'altura màxima i del contrapès a aquesta, si fóra menor, així com l'altura dels obstacles.
4.3 Plànol de planta. S'indicarà la circumferència completa d'acció de la grua, l'altura i ús
específic dels edificis situats davall el radi d'acció, definir clarament la zona de treball (obra
+ zona de càrrega i descàrrega) i  marcar, indicant les altures, d'altres possibles obstacles
(arbres, línies elèctriques, etc.). En el cas d'interacció amb altres grues es justificarà tant en
aquest plànol de planta com en un plànol d'alçat el recorregut d'ambdues i compliment de les
distàncies mínimes d'interacció definides en la Norma UNE 58-101-92. Plànol de planta on
vinguin dibuixades les circumferències de ràdio màxim descrites pel contrapès i la ploma,
així com les cotes de ràdios i distàncies entre circumferències, segons el cas.
4.4 Plànol amb detalls  de construcció del sistema d'assentament,  encast,  etc.,  de la grua
torre.
4.5 Plànol de detall de presa de terra, de la grua.
4.6 Esquema elèctric unifilar en què aparegui un interruptor general d'obra, i partint d'aquest,
una línia elèctrica independent, amb el seu magnetotèrmic i diferencial de sensibilitat Is =30
ma, o com a màxim Is=300 ma, per a alimentació de la grua.

1.6. Projectes específics d'instal·lacions frigorífiques

L'àmbit  material  d'aquest  tràmit  són  les  instal·lacions  frigorífiques.  S'entén  per  instal·lació
frigorífica el conjunt compost pels elements d'un sistema frigorífic (circuit frigorífic tancat) i els
components específics per a aconseguir un canvi de calor i controlar el seu funcionament.  El
grau de perill d'aquestes instal·lacions depèn, fonamentalment, de tres característiques: del tipus
de refrigerant, dels tipus de sala i de la quantitat de refrigerant. Per a simplificar, i  per a les
exigències documentals, s'utilitza com a indicador d'aquesta quantitat el volum (m3) de les sales i
la potència absorbida total per a l'accionament dels compressors (kW). 
L'objecte d'aquest tràmit és la presentació davant de l'Administració de la Generalitat (DIE) o
dels òrgans en els quals delegui, abans de la posada en marxa, d'una documentació determinada
que justifiqui el compliment de les condicions tècniques i administratives establertes, i que al
mateix  temps  determini  les  persones  responsables  que  han  intervingut  (tècnics  competents,
instal·ladors, organismes d'inspecció i control, titular - usuari, etc.). 

1.7. Model de projecte per a instal·lacions frigorífiques

1. Memòria.
1.1 Resum de característiques.

 Titular.  Situació  de  la  instal·lació.  Classificació  (refrigerant,  sistema).  Potència
frigorífica  F/h.  Potència  accionament  compressors  (kW).  Potència  elèctrica  total

(kW). Capacitat en cambres (m3). Pressupost total.
1.2 Objecte del projecte.
1.3 Titular. Domicili social.
1.4 Emplaçament de l'activitat.
1.5 Legislació aplicable.
1.6. Ús de la instal·lació.
1.7 Descripció del procés de refredament.
1.8 Classificació del refrigerant i del sistema de refrigeració.
1.9 Característiques dels aparells. Quantitat, model, col·locació, situació.
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1.10 Dades del fabricant.
1.11 Elements de seguretat.
1.12 Sala de màquines.

 Comunicacions amb la resta de l'edifici.
 Ventilació. Càlculs.

1.13 Instal·lacions elèctriques.
 Ventiladors.
 Cambres  preparades  per  a  funcionar  a  temperatura  sota  zero  o  amb  atmosfera
artificial.
 Cambres preparades per a funcionar a temperatura inferior a - 5 °C.
 Cambres preparades per a funcionar a temperatura inferior a - 20 °C.
 Instal·lacions frigorífiques que utilitzen amoníac com refrigerant.

1.14 Dades de l'empresa instal·ladora.
1.15 Dades de l'empresa conservadora.
1.16 Inspeccions periòdiques.
1.17 Protecció contra incendis.
1.18 Mesures de protecció personal.

 Equips autònoms d'aire comprimit.
 Màscares antigàs.
 Vestits de protecció.

1.19 Càlculs justificatius
Dades de partida.
Condicions interiors i exteriors.
Aïllament tèrmic.
Càlculs de càrrega de refrigeració. 
Càlculs  d'evaporadors,  condensadors  i  elements  diversos  que  intervenen  a
l'instal·lació.

2. Plec de condicions
2.1 Qualitat de materials.
2.2 Normes d'execució.
2.3 Proves reglamentàries.
2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.

3. Pressupost.
3.1 Preus unitaris.
3.2 Pressupostos parcials.
3.3 Pressupostos totals.

 4.  Plànols. 
 4.1 Plànol d'emplaçament, reflectint el paratge en què està situat, destacant els accessos des
dels nuclis de població limítrofa i amb punts de referència de fàcil identificació.
 4.2 Plànol de planta de la instal·lació.
 4.3 Alçats necessaris.
 4.4 Cambres. Dispositius de seguretat.
 4.5 Esquema principi de la instal·lació.
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1.8. Projectes  específics  de  les  instal·lacions  tèrmiques  als
edificis 

En  el  Reglament  d'instal·lacions  tèrmiques  als  edificis,  RITE,  aprovat  pel  Reial  decret
1027/2007, de 20 de juliol, no es preveu la intervenció d'organismes de control en el compliment
reglamentari que, tant pel que es refereix a la instal·lació com a la conservació, està atribuït a
empreses instal·ladores/ mantenidors i a tècnics competents. A Catalunya, les funcions de les EIC
concessionàries   són clarament  de control  administratiu  per compte  de l'Administració  de la
Generalitat.  La  instal·lació,  posada  en  marxa  i  manteniment  està  a  càrrec  d'empreses
instal·ladores i mantenidores que, així mateix, actuen davant la supervisió de les EIC, però sense
que  es  prevegi  la  intervenció  dels  concessionaris  en  les  diferents  operacions  concretes
d'instal·lació i manteniment. 
L'àmbit material d'aquest tràmit són les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta
sanitària. Cal dir per avançat que el motiu principal que va impulsar l'aprovació del Reglament
que les regula va ser l'estalvi energètic, referit a les instal·lacions que consumeixen energia amb
finalitats  tèrmiques  no  industrials  (per  a  aquestes  últimes,  les  exigències  de  les  condicions
tèrmiques les fixen els processos de producció i són difícilment variables a curt termini). No
obstant això, el Reglament també té en compte la qualitat i la seguretat de les instal·lacions, i la
protecció del medi ambient. 
Vistos  els  objectius  que  persegueix  el  Reglament,  l'indicador  que  s'utilitza  per  a  valorar  la
importància de les instal·lacions, en relació amb la documentació a presentar i amb la intervenció
d'un tècnic competent, és l'objecte d'aquest tràmit, la presentació davant l'Administració de la
Generalitat  (DIE)  o  dels  òrgans  en  els  quals  delegui,  abans  de  la  posada  en  marxa  de  la
instal·lació,  d'una  documentació  determinada  que  justifiqui  el  compliment  de  les  condicions
tècniques i administratives establides, i que al mateix temps determini les persones responsables
que han intervingut (tècnics competents, instal·ladors, organismes d'inspecció i control, titular -
usuari, etc.). 

1.9. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions  de  climatització,
calefacció i ACS

1.  Memòria.
Resum de característiques. Indicar si hi ha instal·lacions amb risc per a la prevenció de la
legionel·losi.
1.1 Titular.

 Emplaçament.
 Potència tèrmica (nominal o de placa) dels generadors.1 Fred.2 Calor.3 ACS.
 Potència elèctrica absorbida.1 Fred.2 Calor.3 ACS.

 Cabal en m3/h.
 Capacitat màxima d'ocupants (aforament segons CPI vigent).
 Activitat a què es destina.

1.2 Dades identificatives.
 Dades de la Instal·lació: descripció de l'activitat a què es destina, domicili, població,
província, codi postal.
 Titular: nom de la persona física o raó social, CIF/NIF, nom del gerent o apoderat i
de la persona de contacte, domicili i direcció per a notificacions, telèfon de contacte,
fax.
 Autor del projecte: nom i cognoms, NIF, direcció a efecte de notificacions (correu
electrònic), telèfon, titulació, número de col·legiat, col·legi oficial.

  Jordi Ortiz-Domènech
39



Aquesta obra està subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional Creative Commons.

 Director  d'obra:  nom i  cognoms,  NIF,  direcció a  efecte  de notificacions  (correu
electrònic), telèfon, titulació, número de col·legiat, col·legi oficial.
 Instal·lador  autoritzat:  nom  i  cognoms,  NIF,  domicili  a  efecte  de  notificacions
(correu  electrònic),  població,  província,  telèfon,  categoria,  data  i  procedència  del
carnet.
 Empresa  instal·ladora:  nom,  CIF,  domicili  a  efecte  de  notificacions  (correu
electrònic), població, província, telèfon, categoria.

1.3 Antecedents.
1.4 Objecte del projecte.
1.5 Legislació aplicable.
1.6 Descripció de l'edifici.

 Ús de l'edifici. Ocupació màxima segons NBE-CPI vigent. Nombre de plantes i ús
de  les  distintes  dependències.  Superfícies  i  volums  per  planta.  Parcials  i  totals.
Edificacions limítrofs. Horari d'obertura i tancament de l'edifici. Orientació. Locals
sense climatitzar. Descripció dels tancaments arquitectònics.

1.7 Descripció de la instal·lació.
 Horari  de  funcionament.  Sistema  d'instal·lació  triat.  Qualitat  de  l'aire  interior  i
ventilació. Sistemes empleats per a estalvi energètic.

1.8 Equips tèrmics i fonts d'energia.
 Emmagatzemament de combustible. Relació d'equips generadors d'energia tèrmica,
amb dades identificatives, potència tèrmica, i tipus d'energia empleada.

1.9 Elements integrants de la instal·lació.
 Equips  generadors  d'energia  tèrmica.  Unitats  terminals.  Sistemes  de  renovació
d'aire. Unitats  de tractament d'aire amb indicació dels paràmetres de disseny dels
seus components. Sistemes de control automàtic i el seu funcionament.

1.10 Descripció dels sistemes de transport dels fluids caloportadores d'energia.
 Xarxes de distribució d'aire. Xarxes de distribució d'aigua. Xarxes de distribució de
refrigerant.

1.11 Sala de màquines segons norma UNE aplicable.
Classificació. Dimensions i distàncies a elements estructurals. Ventilació.  Accessos.
Condicions de seguretat. Eixida de fums.

1.12 Sistema de producció d'aigua calenta sanitària.
 Sistema  de  preparació.  Sistema  d'acumulació.  Sistema  d'intercanvi.  Sistema  de
distribució. Regulació i control.

1.13 Prevenció de sorolls i vibracions. 
1.14 Mesures adoptades per a la prevenció de la legionel·la.
1.15 Protecció del medi ambient.
1.16 Justificació del compliment de la NBE-CPI en vigor.
1.17 Instal·lació elèctrica.

 Quadre  general  de  baixa  tensió.  Quadre  secundari  de  calefacció/climatització.
Quadre  de  maniobres.  Proteccions  empleades  enfront  de  contactes  indirectes.
Proteccions  empleades  contra  sobreintensitats  i  curtcircuits.  Sala  de  màquines.
Relació  d'equips  que  consumeixen  d'energia  elèctrica,  amb  dades  identificatives,
potència elèctrica.

1.18 Càlculs justificatius
Condicions  interiors  de  càlcul   Temperatures.  Humitat  relativa.  Intervals  de
tolerància  sobre  temperatures  i  humitats.  Velocitat  de  l'aire.  Ventilació.  Sorolls  i
vibracions. Altres.
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Condicions  exteriors  de  càlcul   Latitud.  Altitud.  Temperatures.  Nivell  percentil.
Graus dia. Oscil·lacions màximes. Coeficients empleats per orientacions. Coeficients
per  intermitència.  Coeficient  de  simultaneïtat.  Intensitat  i  direcció  dels  vents
predominants. Altres.
Coeficients de transmissió de calor dels distints elements constructius. Composició
dels  elements  constructius.  Coeficients  de  conductibilitat.  Coeficients  de
transmissió. Coeficient global de transmissió de l'edifici (kg).
Estimació dels valors d'infiltració d'aire.
Cabals d'aire interior mínim de ventilació.
Càrregues  tèrmiques  amb  descripció  del  mètode  utilitzat.  Il·luminació.  Radiació
solar. Factor de clima. Diferències equivalents de temperatura. 
Càrregues internes.1 Aportació per persones.2 Aportació per aparells. Majoracions
per orientació. Aportació per intermitència. Majoracions per pèrdues en ventiladors i
conductes. Resum de les potències frigorífiques i calorífiques.
Potència  tèrmica.1  De  càlcul.2  Coeficient  corrector  o  de  simultaneïtat  de  la
instal·lació.3 Simultània.4 Generadors (nominal o de placa de la màquina).
Càlcul de les xarxes de canonades. Característiques del fluid: densitat, composició,
viscositat, etcètera. Paràmetres de disseny. Factor de transport. Valvuleria. Elements
de regulació. Sectorització. Distribució.
Càlcul de les xarxes de conductes. Característiques del fluid: densitat, composició,
viscositat,  etcètera.  Paràmetres  de  disseny.  Factor  de  transport.  Elements  de
regulació. Sectorització. Distribució.
Càlcul  de les  unitats  terminals.  Ventiladors  (fan-coils).  Ventiladors  (fan-coils)  de
pressió.  Radiadors.  Difusors  tangencials  de  sostre.  Difusors  radials  rotacionals.
Reixetes  d'impulsió.  Reixetes  lineals.  Difusors  lineals.  Reixetes  de  retorn.
Reguladors de cabal variable. Toveres de llarg abast i alta inducció. Conjunt multi-
toberes  direccionables.  Boques  d'extracció  circulars.  Reixetes  de  presa  d'aire
exterior.
Càlcul dels equips de producció de fred i/o calor. Unitats autònomes de producció
termo-frigorífiques paràmetres de disseny i selecció dels seus components. Centrals
termo-frigorífiques de producció d'aigua freda i/o calents paràmetres de disseny i
selecció dels seus components.
Unitats de tractament d'aire paràmetres de disseny i selecció dels seus components.
Elements  de  sala  de  màquines.  Dimensions  i  distàncies  a  elements  estructurals.
Calderes. Bombes. Evacuació de fums. Sistemes d'expansió. Òrgans de seguretat i
alimentació. Ventilació. Càlcul del dipòsit d'inèrcia.
Aigua calenta sanitària. Descripció del sistema triat. Temperatura mínima de l'aigua
de la xarxa i distribució anual. Temperatura de preparació i distribució.  Consums.
Simultaneïtat. Perfil de consum horari. Dipòsits acumuladors. Canonades. Bombes
de recirculació. Generador. Altres fonts d'energia.
Consums previstos mensuals i anuals de les distintes fonts d'energia. Combustibles.
Dipòsits. Elèctrics. Altres.
Instal·lació  elèctrica.  Resum de  potència  elèctrica.  Parcial  i  total.  Seccions  dels
conductors.  Protecció  enfront  de  contactes  indirectes.  Protecció  contra
sobreintensitats i curtcircuits.

 2. Plec de condicions.
 2.1. Camp d'aplicació.
 2.2 Abast de la instal·lació.
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 2.3 Conservació de les obres.
 2.4 Recepció d'unitats d'obra.
 2.5 Normes d'execució i selecció de característiques per als equips i materials.
 2.6 Especificacions generals.
 2.7 Especificacions mecàniques.
 2.8 Especificacions elèctriques.
 2.9 Materials empleats a la instal·lació.
 2.10 Llibre d'ordres.
 2.11 Proves finals a la certificació final d'obra.
 2.12 Operacions de manteniment i documentació.
 2.13 Llibre de manteniment.
 2.14 Assajos i recepció.
 2.15 Recepcions d'obra.
 2.16 Garanties.

3. Pressupost.
 3.1. Parcials, indicant quantitats, mesuraments, preus unitaris i imports resultants.
 3.2 Resums per capítols (instal·lacions mecàniques, elèctriques, instrumentació, etc.).
 3.3 Total.

4.  Plànols. 
4.1. De situació (amb punts de referència de fàcil localització, de manera que es possibiliti
l'accés de forma senzilla a la instal·lació).
4.2 Esquemes de principi de la instal·lació (centrals productores de fred i calor, xarxes de
distribució de fluids, xarxes de conductes, unitats de tractament d'aire, xarxes d'extracció,
sistemes de control, etc.).
4.3 Plantes de la instal·lació: en els que figuren traçats de canonades amb diàmetres.
4.4  Plantes  de  la  instal·lació:  en  els  que  figuren  traçats  de  conductes  amb diàmetres  o
mesures necessàries.
4.5 Alçats i seccions necessaris de les plantes (instal·lacions).
4.6 Plànols de detall necessaris.
4.7  Planta  i  secció  de  la  sala  de  màquines  segons  normativa  UNE vigent  (dimensions,
distàncies a màquines i elements estructurals, ventilació, equips d'incendi, etc.).
4.8 Sistema d'evacuació de fums.
4.9  Esquemes  unifilar  elèctric  de  la  instal·lació  (potències  elèctriques  dels  receptors,
seccions i proteccions).
4.10 Esquema de regulació, control i maniobra, etcètera.
4.11 Altres (punts singulars, connexions, encreuaments, etc.).
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1.10. Projectes  específics  d'emmagatzemament  de  productes
químics i petrolífers

L'àmbit d'aquest tràmit són les instal·lacions d'emmagatzemament, manutenció i transvasament
de productes químics perillosos, tant en estat sòlid, com a líquid o gasós. S'entén per productes
químics perillosos aquells que comporten riscos o que poden causar danys a les persones, als
béns o al medi, com són els inflamables, combustibles, comburents, tòxics, explosius i corrosius,
definits així en el Reglament nacional de mercaderies perilloses per carretera (TPC). 
Constitueixen  una  instal·lació  d'emmagatzemament  de  productes  químics  les  instal·lacions
d'emmagatzemament pròpiament dites de productes químics perillosos, tant en estat sòlid com a
líquid o gasós, i  els seus serveis auxiliars,  en qualsevol classe d'establiments industrials  i de
magatzems  majoristes,  inclosos  els  recintes  duaners.  Es  consideren  instal·lacions
d'emmagatzemament les que ocupen llocs perfectament definits físicament, encara que estiguin
situats en el mateix edifici o solar on es troben les unitats de procés que ha de transformar-los o
els ha transformat. 
Es  consideren  serveis  auxiliars  les  instal·lacions  de  càrrega  i  descàrrega,  manutenció  i
transvasament dels productes tant si són matèries primeres com productes acabats, subproductes
o residus. 
S'exclouen de l'aplicació d'aquest tràmit les instal·lacions integrades en les unitats de procés o
que corresponguin a activitats específiques regulades explícitament, cas en què es regiran per les
disposicions pertinents. 
Es tracta, en conseqüència, que aquestes instal·lacions es projecten i executen de manera que
eviten abocaments, fugues, explosions, inflamacions, etc. I, si aquestes es produïren, per a limitar
els efectes. 
L'objecte d'aquest tràmit és la presentació davant de l'Administració de la Generalitat (DIE) o
dels  òrgans  en  els  quals  delegui,  abans  de  la  posada  en  marxa  de  la  instal·lació,  d'una
documentació  determinada  que  justifiqui  el  compliment  de  les  condicions  tècniques  i
administratives establides, i que al mateix temps determini les persones responsables que han
intervingut (tècnics competents, instal·ladors, organismes d'inspecció i control, titular - usuari,
etc.)

1.10.1. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions  de  productes
petrolífers per a ús propi (MI-IP03)

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

 Titular. Emplaçament. Descripció de l'activitat o ús a què es destina.  
Dipòsits:  1 Volum.2 Paret simple o doble.3 Tipus de dipòsit (forma). 4 Fabricant. 5
Número de fabricació. 6 Interior/Exterior de l'edifici. 7 Enterrat/ Superfície/ En fossa/
Semi-enterrat/ altres.8 Tipus de combustible.9 Tipus de material.

1.2 Dades identificatives.
 Dades de la Instal·lació: domicili, població, província, codi postal.
 Titular: nom de la persona física o raó social, CIF/NIF, nom del gerent o apoderat i
de la persona de contacte, domicili i direcció per a notificacions, telèfon.
 Autor del projecte: nom i cognoms, NIF, direcció a efecte de notificacions (correu
electrònic), telèfon, titulació, número de col·legiat, col·legi oficial.
 Director  d'obra:  nom i  cognoms,  NIF,  direcció a  efecte  de notificacions  (correu
electrònic), telèfon, titulació, número de col·legiat, col·legi oficial.
 Instal·lador  autoritzat:  nom i  cognoms,  NIF,  domicili  a  efecte  de  notificacions,
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població, província, telèfon, categoria, data i procedència del carnet.
 Empresa  instal·ladora:  nom,  CIF,  domicili  a  efecte  de  notificacions,  població,
província, telèfon, categoria.

1.3 Antecedents.
1.4 Objecte del projecte.
1.5 Legislació aplicable.
1.6 Característiques de la instal·lació 

 Tipus de productes emmagatzemats, disposicions d'emmagatzemament i capacitats.
Formes  d'emmagatzemament.  Obra  civil:  Excavació,  fonamentacions,  ancoratge,
cubetos, etcètera. Tipus de dipòsits (materials, capacitat, tipus de paret, dimensions,
característiques segons normes UNE, etc.). Canonades i accessoris (càrrega, equips
de trasbals, ventilació, extracció i retorn). Proteccions contra la corrosió  i Posada a
terra.
 Descripció del tipus d'instal·lació de dipòsits i distàncies de seguretat. Descripció de
la  instal·lació  de  subministrament  per  canonada.  Descripció  de  la  instal·lació  de
subministrament a motors fixos o mòbils (vehicles, etc.).
Instal·lació  receptora  per  a  subministrament  a  equips  fixos  de  combustió  (dades
identificatives d'equips, potència tèrmica, etc.).
Equips consumidors d'energia elèctrica (amb llista indicant característiques i dades
identificatives).
Instal·lació elèctrica.
Instal·lacions de protecció contra incendis.

1 En instal·lacions de superfície exterior: protecció amb aigua, protecció amb
extintors, alarmes i estabilitat davant el foc.
2 En instal·lacions de superfície interior: extintors, alarmes i estabilitat davant
el foc.

1.7 Càlculs justificatius.
Consum i autonomia.
Càlcul de l'obra civil.
Canonada de descàrrega.
Xarxa de canonades de trasbals i accessoris.
Ventilació.
Instal·lació elèctrica.

 2. Plec de condicions.
 2.1. Especificacions de qualitat d'equips i materials.
 2.2 Requisits exigits a l'empresa instal·ladora.
 2.3  Normes  d'execució  tècnica  i  muntatge  (amb  especificacions  de  les  obres  civils,
mecàniques, elèctriques i d'instrumentació si és el cas).
 2.4 Llibre d'ordres.
 2.5 Proves reglamentàries i suplementàries i posada en marxa i recepció.
 2.6 Certificats i documentació.
 2.7 Instruccions d'ús, manteniment i seguretat d'aparells, equips i instal·lacions.

3 Pressupostos.
3.1.  Parcials,  indicant  mesuraments  i  preus  unitaris  (obra  civil,  instal·lació  mecànica,
elèctrica, instrumentació, sistemes de seguretat). 
3.2 Resums per capítols (obres civils, instal·lacions mecàniques, elèctriques, instrumentació,
protecció contra incendis, etc.).
3.3 Total.
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4.  Plànols. 
4.1. De situació perquè es possibiliti l'accés de forma senzilla a la instal·lació.
4.2  Plantes  de  la  instal·lació,  classificació  de  zones,  disposició  de  l'emmagatzemament,
distàncies de seguretat.
4.3 Alçats i seccions de les plantes amb instal·lacions.
4.4 Plànols de detall:

 De l'emmagatzemament, fonamentacions, ancoratges, cubetes, arquetes i obres de
fàbrica, etcètera.
 Xarxa de distribució, isomètrics de canonades.
 Connexions i encreuaments.

4.5 Altres.
 Proteccions contra incendis i sistemes de seguretat.
 Esquemes elèctrics, unifilars, connexions a equips, situació i traçat de la xarxa de
conduccions elèctriques, etcètera.

4.6 Esquemes simplificat de la instal·lació.

1.10.2. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions  fixes  per  a
distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en
instal·lacions de venda al públic (MI-IP04)

1. Memòria.
1.1. Resum de característiques.

 Titular: nom, domicili social i NIF.
 Emplaçament: localitat, carrer i número si és nucli urbà o paratge dins del terme
municipal.
 Tipus. Estació de servei-Unitat de subministrament.
 Dipòsits, capacitat i producte emmagatzemat.
 Nombre d'aparells assortidors.
 Nombre de mànegues.
 Instal·lacions auxiliars.

-Subministrament d'aire a pressió.
-Subministrament de mescla (gasolina-oli).
-Safareig de cotxes.
-Venda d'olis i accessoris de vehicles.
-Botiga en general.
-Restaurant-bar.
-Altres.

1.2 Antecedents.
1.3 Objecte del projecte.
1.4 Classe d'Indústria (segons CNAE vigent).
1.5 Terrenys i edificacions.
1.6 Legislació aplicada.
1.7 Instal·lacions industrials.

 Emmagatzemament (segons ITC MIE-IP-04).
-Dipòsits:  descripció  completa  indicant  forma,  volum,  disposició,  boques
d'home, tubuladures d'entrada, sortida ventilada, dispositius d'elevació, placa
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de característiques, etcètera.
-Instal·lació  dels  dipòsits,  protecció  activa  i  passiva,  disposició  sobre  el
terreny, cubeta, fixació, etcètera.
Distàncies de seguretat.

 Canonades i connexions. Descripció i instal·lació.
-Connexions per a ompliment, boques de càrrega.
-Canonades de ventilació.
-Canonades d'aspiració.
-Protecció activa i passiva de canonades.

 Sistemes de detecció de fugues.
 Sistemes de recuperació de vapors.
 Aparells assortidors. Descripció i instal·lació.
 Instal·lació d'aire comprimit. Descripció dels seus elements i la seva instal·lació.
 Instal·lació  de  subministrament  d'aigua.  Descripció  dels  seus  elements  i  la  seva
instal·lació.
 Altres instal·lacions (llavat de vehicles, etc.). Descripció dels seus elements i la seva
instal·lació.
 Instal·lació de protecció contra incendis. Descripció dels seus elements i la seva
instal·lació.
1.8 Potència elèctrica instal·lada: En enllumenat. A les instal·lacions industrials. En
instal·lacions auxiliars i altres serveis.
Potència instal·lada total.

1.9 Pressupost de les inversions.
-Solar.
-Edificis industrials (desglossat si és el cas).
-Maquinària i instal·lacions industrials, desglossat segons maquinària i instal·lacions
elèctriques  en  BT,  lampisteria,  aire  comprimit,  protecció  contra  incendis,  altres
instal·lacions auxiliars, etcètera.

1.10 Consums de matèries primeres i energia.
Estimació de la venda anual de cada tipus de combustible en litres i la seva valoració.
Estimació del consum anual en kW/h i la seva valoració.

1.11 Productes. A més de la venda anual de cada tipus de combustible en litres de l'apartat
anterior, qualsevol altre servei prestat i valorat.
1.12 Personal. Relació del personal que servirà les instal·lacions.
1.13 Assajos i proves que han de realitzar-se en la posada en marxa i periòdicament a les
instal·lacions. Revisions previstes en els vigents Reglaments (REBT, MON IP04, Aparells a
pressió, etc.).
1.14. Càlculs justificatius

-Càlculs del dimensionament de canonades de càrrega dels dipòsits i aspiració.
-Càlculs de la protecció catòdica, si és el cas.
-Càlculs del sistema de detecció de fugues.
-Càlcul de les distàncies mínimes exigibles.

 2. Plec de condicions tècniques.
 2.1. Especificacions de qualitat d'equips i materials.
 2.2 Requisits exigits a l'empresa instal·ladora.
 2.3  Normes  d'execució  tècnica  i  muntatge  (amb  especificacions  de  les  obres  civils,
mecàniques, elèctriques i d'instrumentació si és el cas).
 2.4 Llibre d'ordres.
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 2.5 Proves reglamentàries i suplementàries i posada en marxa i recepció.
 2.6 Certificats i documentació.
 2.7 Instruccions d'ús, manteniment i seguretat d'aparells, equips i instal·lacions.

3. Pressupost total que s'inclou en instal·lacions a autoritzar sobre el qual han d'aplicar-se les taxes.
 4.  Plànols. 

 4.1. Situació.
 4.2 Distribució en planta del solar (edificacions, etc.).
 4.3  Distribució  en  planta  de  dipòsits,  assortidors,  boques  de  càrrega  i  edificis  amb
demostració del compliment de les distàncies mínimes.
 4.4 Plànols de detall d'instal·lació dels dipòsits.
 4.5 Plànols amb indicació de les zones perilloses per vapors de combustible (classificació
d'emplaçaments amb risc d'incendi i explosió UNE 20-322- 86).
 4.6 Plànols de detall necessaris.

1.10.3. Model  de  projecte  per  a  instal·lacions
d'emmagatzemament de líquids petrolífers (MI-IP -02)

1. Memòria.
1.1. Antecedents.
1.2 Objecte del projecte.
1.3 Identificació.

 Titular.  Domicili  social  i  NIF.  Emplaçament  de  la  instal·lació.  Productes
emmagatzemats i tipus d'emmagatzemament.

1.4 Legislació aplicada.
1.5 Distàncies de seguretat entre instal·lacions de superfície.

 Amb elements exteriors. En instal·lacions fixes de superfície. Quadre de distàncies.
Reduccions per capacitat. Dipòsits enterrats. Quadre de distàncies. Aeroports. Límits
exteriors  de  les  instal·lacions.  Tanca.  Distància  entre  recipients:1  Distància  entre
tancs  de  superfície  d'eix  vertical.2  Distància  entre  tancs  de  superfície  d'eix
horitzontal.3 Distància entre recipients enterrats.

1.6 Carregadors.
 Carregadors terrestres. Carregadors marítims.

1.7 Emmagatzemaments en tancs atmosfèrics d'eix vertical.
 Vies  de  circulació.  Instal·lacions.  Canonades  i  centres  de  trasbals.  Tipus
d'emmagatzemament: 1 Superfície.1 Cubetes. Capacitat de la cubeta. Construcció i
disposició. 2 Subterranis.
 Normes de disseny. Equip. Proves. Xarxes de drenatge. Depuració d'aigües hidro-
carburades.

1.8 Emmagatzemaments en tancs atmosfèrics d'eix horitzontal.
 Dipòsits. Normes de construcció. Canonades i accessoris.  Connexions.  Càrrega.
Ventilació. Extracció del producte. Retorn. Connectors flexibles. 
Proteccions.1 Proteccions contra la corrosió.2 Posada a terra.
 Proves. Ubicació.1 Enterrats.2 De superfície.3 En fossa.4 Cobert.5 Altres.
 Xarxes de drenatge, sistemes d'evacuació i depuració.
 Vies de circulació. Subministrament a vaixells i embarcacions.
Unitats autònomes provisionals (aeronaus i embarcacions).

1.9 Instal·lacions mixtes de tancs.
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1.10 Instal·lació elèctrica.
 Instal·lacions, materials i equips elèctrics. Enllumenat. Ventilació de locals.

1.11 Protecció contra incendis.
 Generalitats. 
En  instal·lacions  de  superfície  exterior..1  Protecció  amb  aigua..2  Protecció  amb
bromera..3 Protecció fixa..4 Protecció amb extintors..5 Alarmes..6 Estabilitat davant
el foc.
 En instal·lacions de superfície interior.
 Instal·lacions d'emmagatzemament baix superfície.
 Protecció personal.

1.12 Normes d'explotació.
 Manual de seguretat. Normes particulars. Manual d'operació.

1.13 Revisions i inspeccions periòdiques.
2. Plec de condicions.

2.1. Qualitat de materials.
2.2 Normes d'execució.
2.3 Instruccions i precaucions per al seu ús, conservació i seguretat.
2.4 Certificats i documentació.

3. Pressupost.
3.1. Parcials.
3.2 Totals.

4.  Plànols. 
4.1. Situació.
4.2 Emplaçament,  reflectint  el paratge en què està situat,  destacant els accessos des dels
nuclis de població limítrofa i amb els punts de referència de fàcil identificació.
4.3 Planta general, indicant les distàncies reglamentàries de seguretat.
4.4 Emmagatzemament.
4.5 Classificació zones.
4.6 Arquetes i obres de fàbrica.
4.7 Esquemes elèctrics.
4.8 Protecció contra incendis.
4.9 Detalls.

1.3. Conclusions del capítol 
La tasca de l'enginyer de projectes no es limitarà exclusivament al disseny d'unes instal·lacions, o a la
realització d'uns plànols o memòries més o menys ben presentats. El treball de l'enginyer de projectes
comprèn un camp molt ampli de matèries i el propi mercat exigeix a l'enginyer de projectes tenir un
coneixement de totes les instal·lacions que puguin existir en una indústria, no sols a nivell tècnic, sinó
també a nivell legislatiu. Per tant, tots aquests paràmetres hauran d'estar previstos en l'estructura dels
continguts  de  projectes  de:  gasos  combustibles;  instal·lacions  tèrmiques;  aparells  a  pressió;
instal·lacions frigorífiques; emmagatzemament de productes químics; productes petrolífers electricitat
(baixa tensió, alta tensió,...).

Encara que la complexitat final d'un projecte d'enginyeria sigui elevada es pot, tenint en compte els
requisits propis de cada instal·lació específica, implantar satisfactòriament una estructura comuna del
projecte perquè:

Hi ha homogeneïtat si es considera la normativa d'àmbit territorial estatal i/o català i, per tant,
seria viable un model de contingut de projectes específics d'instal·lacions.
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L'estructura  de projectes  específics  d'instal·lacions proposada per diferents  organismes es pot
reordenar i complir l'estructura del projecte tradicional. 

1.4. Lectura  complementària  del  capítol:  Exemple  d'índex  d'un
projecte de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió
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4.1.10. Esquema unifilar subquadre 3 64

4.1.11. Esquema unifilar subquadre 4 64

1.5. Lectura complementària del capítol: Exemple de Memòria d'un
projecte de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

1. MEMORIA

1.1. RESUM DE CARACTERISTIQUES

1.1.1. Titular

TALLERES LA VIRUTA, S.L.

C/ Antonio Rubio, 12

Polígon Industrial Masia d’en Frederic

08800, Vilanova i la Geltrú

B-27.236.098

1.1.2. Tipus de industria 

L’empresa  està  enfocada  a  la  fabricació  mecànica,  especialitzada  en  la  fabricació  de  finestres
d'alumini i metal·listeria en general. Les zones de vestuaris i banys seran considerades zones humides
segons la ITC-BT-27. 

1.1.3. Potencia instal·lada

La potencia instal·lada es de 76.964 kW.

1.1.4. Potencia sol·licitada

La potencia sol·licitada es de 64.06 kW.

1.1.5. Potencia màxima admissible

La potencia màxima admissible serà de 86.6 kW.

1.1.6. Potencia a contractar

 La potencia a contractar serà de 69 kW.

1.1.7. Tensió simple y composta

L’alimentació de la nau es realitzarà en trifàsic, amb una tensió de línea de 400 V i una tensió entre
fase i neutre de 230 V.

1.1.8. Pressupost total

El pressupost  necessari para realitzar la instal·lació es de 18.146,82 €

1.2. Objecte

L’objecte  del  present  projecte  es  desenvolupar,  el  càlcul,  disseny  i  justificacions  enfront  dels
Organismes  Oficials  que l’ instal·lació  que ens  ocupa  compleix  les  condicions  i  garanties  mínimes
exigides pel reglament vigent, amb la finalitat d’obtenir l’Autorització Administrativa i l’execució de
d’instal·lació, així com servir de base en l’execució d’aquest projecte.

1.3. DADES DEL TITULAR
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TALLERES  LA VIRUTA,  S.L.”  amb  numero  N.I.F.  B-72.237.258  i  en  el  seu  nom,  com  a
administrador el Sr. Roman Domínguez Bujaldon amb DNI. 74.255.375 W.

1.4. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT

L’emplaçament de l’activitat esta ubicat en el polígon industrial Masia d’en Frederic, al C/ Antonio
Rubio, nº 12; de Vilanova i la Geltru.

1.5. NORMATIVA A APLICAR

Per  a  la  realització  del  la  present  instal·lació  s’ha  tingut  en  compte  els  següents  documents  i
annexes:

  Instruccions Tècniques Complementaries ITC-BT.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió e Instruccions Tècniques Complementaries (Real Decret
842/2002 de 2 de agost).

Normes de la Compañía Subministradora de Fluxe Electric, FECSA ENDESA.

Instruccions 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines sobre procediment
administratiu paer l'aplicació del Reglamento Electrotècnic per Baixa Tensió mediant les intervencions
de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de Cataluña.

Reglament de Verificacions Elèctriques i Real Decret 875/1984 de 28 de Març.

Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 del 8 de Novembre).

1.6. DESCRIPCIO DE L’ACTIVITAT

L’empresa  està  enfocada  a  la  fabricació  mecànica,  especialitzada  en  la  fabricació  de  finestres
d'alumini i metal·listeria en general.

L’activitat es desenvolupa en una nau industrial ubicada al carrer Antonio Rubio, 12, del Polígon
Industrial  Masia  d’en Frederic,  del  terme municipal  de Vilanova i  la  Geltrú,  es distribueix en dues
plantes, la zona de producció mecànica, els vestuaris, la recepció, els serveis i el magatzem. A la planta
superior tenim, zones comuns i oficines. Amb un superfície total d’ aproximadament 525 m2.

1.7. RELACIO DE MAQUINARIA

Pel desenvolupament de l’activitat del taller de producció es necessària la següent maquinària:

1.8. CLASSIFICACIO I CARACTERISTIQUES DE LES INSTALACIONS

1.8.1. Calcificació de d’instal·lació

La ITC-BT 04 documentació i  posada en servei  de les instal·lacions” fa un recull  del que ha de
contenir  el  projecte  d'instal·lacions elèctriques  de baixa tensió per ser  posades  en servei  davant  els
Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya a la demarcació de Barcelona.

La nostra instal·lació segons la ITC-BT 04 es classifica en el grup a, corresponent a indústries en
general amb P>20 kW, i d'obligat compliment precisar un projecte de la instal·lació elèctrica, de tallat a
la ITC-BT 04 apartat 2.

En el  cas  dels  vestuaris  i  vestuaris  seran  considerats  zones  humides  d'acord  amb la  ITC-BT-30
“instal·lacions en locals de característiques especials” del Reglament de Baixa Tensió, on les preses de
corrent i la il·luminació seran estanques.

1.8.2. Característiques de l’ instal·lació

1.8.2.1. Canalitzacions fixes

En la instal·lació diferenciarem 4 tipus de canalitzacions, segons la guia d'aplicació BT-21.
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1- Tubs en canalitzacions fixes en superfície. 

En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en casos especials es
podran usar tubs curables. Les seves característiques mínimes segons taula 1 BT-21 .

El  compliment  d'aquestes  característiques  es realitzarà  segons els  assajos  indicats  en les normes
UNE-EN 50.086 -2-1, per a tubs rígids i UNE-EN 50.086 -2-2, per a tubs curables.

Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permetin un fàcil allotjament i extracció dels cables o
conductors aïllats. En la taula 2 figuren els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i
la secció dels conductors o cables a conduir.

Per més de 5 conductors per tub o per a conductors aïllats o cables de seccions diferents a instal·lar
en el mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim igual a 2,5 vegades la secció ocupada pels
conductors.

Aquet tipus de canalització anirà Instal·lat en les zones de producció.

2- Tub metàl·lic d’acer galvanitzat, no flexible, no propagador de la flama. Instal·lat exclusivament a
la xona de producció mecànica, destinat a albergar conductors pels baixants de subministrament elèctric
des de les canalitzacions fixes en superfície fins a les maquines, taules de treball o qualsevol connexió
fixa com endolls. 

3- Tubs en canalitzacions encastades.

Destinades a donar servei a les oficines, despatxos, sala d'actes, vestuaris i la resta de zones que no
siguin zones de producció a més de les citades en els apartats anteriors, d'aquest subíndex 1.6.2.1. 

Els tubs protectors podran ser rígids, curables o flexibles, les seves característiques mínimes seran
segons taula 3 BT-21 per a tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la
construcció o canals protectores d'obra, taula 4 BT-21 per a tubs encastats embegut en formigó.

Les canalitzacions ordinàries  precablejades  destinades  a ser  encastades  en ranures  realitzades  en
obra de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres) seran flexibles o curables s i les seves característiques
mínimes per a instal·lacions ordinàries seran les indicades segons taula 4 BT-21.

4-Tubs en canalitzacions soterrades 

Destinats a fer la connexió entera la línia de subministrament i el quadre general.

En els canalitzacions soterrades, els tubs protectors seran conformes a l’establer en la norma UNE-
EN 50.086 2-4 i les seves característiques mínimes seran, per a les instal·lacions ordinàries segons taula
8 BT-21. 

Les  característiques  del  sòl  es  determinarà  segons  la  BT-21.El  compliment  d'aquestes
característiques  es realitzarà  segons els  assajos  indicats  en la norma UNE-EN 50.086 -2-4.Els  tubs
hauran de tenir un diàmetre tal que permetin un fàcil allotjament i extracció dels cables o conductors
aïllats.  Els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i la secció dels conductors o
cables a conduir segons Taula 9 BT-21

1.8.2.2. Canalitzacions mòbils

En l’ instal·lació no s’ha instal·lat cap canalització mòbil. 

1.8.2.3. Lluminàries

La instal·lació es composa de les següents lluminàries:

Ala zona de taller hem instal·lat unes lluminàries vapor de mercuri de 400 W, model Philips Hermes
3 HPK300 P4. Penjades dels travessers uniformement a una altura de 6.8 metres fins al sòl. 

En les  oficines  i  resta  d’estàncies  s'instal·len  tubs  fluorescents  de  58  W model  Philips  TCS097
2XTLD 58W P. Que estaran encastats en el fals sostre a una altura de 3.3 metres fins al sòl. 
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1.8.2.4. Presses de corrent

A la primera planta hem fet una divisió a l’hora d’alimentar la nau.

A la zona de Producció Mecànica hem fet una divisió simètrica de la maquinaria e instal·lat  dos
subquadres.

A la zona de Producció  Mecànica,  hem instal·lat  un altre  subquadre  per  tota  la lluminària  i  els
endolls.

 A la zona d’oficines, hem instal·lat un altre subquadre per tota la lluminària i els endolls. 

Tots aquests subquadres van alimentats al quadre general.

Tots els endolls de la nau son monofàsics de tensió de 230 V i una intensitat admissible màxima de
15 A.

1.8.2.5. Aparells de maniobra i protecció

Els dispositius generals de comandament i protecció, es situaran el més a prop possible del punt
d'entrada de la derivació individual. Es col·locarà una caixa per a l'interruptor de control de potència
(ICP), immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment independent i precintat. Aquesta
caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquin els dispositius generals de comandament i
protecció i tot juntament el mes a prop possible d'una porta d’accés.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:

Un interruptor general automàtic de cort omnipolar que permeti el seu accionament manual i que
aquest  dotat  d'elements  de  protecció  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits.  Aquest  interruptor  serà
independent de l'interruptor de control de potència.

Dispositius destinats a la protecció contra sobre tensions permanents amb caràcter obligatori.

Dispositius destinats a la protecció contra les sobre tensions transitòries, segons la ITC-BT-23.

Un interruptor  diferencial  general,  destinat  a la  protecció  contra  contactes  indirectes  de tots  els
circuits;  excepte  que  la  protecció  contra  contactes  indirectes  s'efectuï  mitjançant  altres  dispositius
d'acord amb la ITC-BT-24.

Dispositius  de  tall  omnipolar,  destinats  a  la  protecció  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits  de
cadascun dels circuits interiors.

1.8.2.6. Aparells de mesura

Els comptadors i altres dispositius per a la mesura de l'energia elèctrica,estaran situats en mòduls de
doble aïllament TMF1. Situat en recinte independent, col·locat a una altura entre 1,50 i 1,80 metres i de
forma que resulti accessible por tots els seus costats. En la seva instal·lació compleix amb tot el descrit
en el punt 2.1 de la ITC-BT 16 del REBT.

En el plànol adjunt es por comprovar la seva ubicació.

1.8.2.7. Sistema de protecció contra  contactes directes e indirectes 

Par la protecció contra contactes directes, s’adopten dispositius de los descrits en el punt 3.5 de la
ITC-BT 24 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, amb d’interposició d’obstacles d’aïllament
que  limiten,  en  tot  moment  un  contacte  accidental  amb  les  parts  actives  de  d’instal·lació.  Es
correspondrà, també al recobriment d'aquests amb aïllaments adequats que limitin el corrent de contacte
a valors no superiors a 1 mA.

S'instal·lessin  els  interruptors  proveïts  de  relés  diferencials  per  a  corrent  per  defecte  descrits  en
l'esquema unifilar, amb intensitats i sensibilitat que s'indiquen, (30 y 300 mA).

1.8.2.8. Protecció contra sobrecarregues i curtcircuits

Tot circuit  estarà protegit  conta els efectes de les sobre intensitats que es puguin presentar  en el
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mateix,  per la qual  cusi  la interrupció d'aquest  circuit  es realitzés  en un temps convenient  o estarà
dimensionament per les sobre intensitats previsibles.
Es disposarà d'un Interruptor General  automàtic (IGA) i  interruptors automàtics que protegeixin els
circuits individualment (PIA) aquests dispositius estan situats en el quadre de comandament i protecció.

1.8.2.9. Identificació de conductors

Segons el punt 2.2.4 del ITC-BT 19 els conductors s’identificaran de la manera següent:

Quan existeixi  conductor  neutre  en la instal·lació o se prevegi  per un conductor  fase el  seu pas
posterior a conductor neutre, s’identificaran aquests pel color blau clar. 

Al conductor de protecció se l’identificarà pel color verd-i-groc.

Tots els conductors de fase, o si es necessari, aquells pels quals no es prevegi el seu pas posterior a
neutre, s’identificaran pels colors marró o negre.

Quan se consideri necessari identificar tres fases diferents també s’utilitzarà el gris. 

1.8.2.10. Enllumenat  d’emergència

Se disposarà de l’encès d’emergència per tal de que en el cas de fall de l’encès normal es garanteixi: 

L’evacuació dels usuaris.

Evitar situacions de pànic.

Fer visible les senyals indicatives de les sortides i dels medis de protecció.

Posicionament i característiques de les lluminàries:

Se situaran a una altura >= 2 m del nivell de terra.

Se disposarà d’una en cada porta de sortida, en les situacions on es necessiti  destacar un
perill potencial o la situació d’un equip de seguretat. 

Se situaran com a mínim en:

Les portes dels recorreguts d’evacuació.

Les escales.

En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.

Característiques de la instal·lació:

Aquest  equip funcionarà en la fallada del subministrament,  considerant  com a normal el
70% del seu valor nominal.

En les vies d’evacuació s’ha de garantir en 5 segons, el 50% de la il·luminació necessària i
en 60 segons el 100%.

Aquests  equips  no tenen necessitat  de  manteniment  i  la  seva  duració  és  d’una  hora.  La
connexió d’aquesta lluminària es realitzarà sempre antes del comandament de protecció contra
contactes directes i sobre intensitats.

Els nivells d’il·luminació s’obtindran considerant nul el factor de reflexió en parets i sostres
i un factor de manteniment que contempli la reducció del rendiment per envelliment i falta de
neteja de les lluminàries.

Per facilitar la comprovació ràpida de l’estat del quadre de comandament i protecció, en cas
de  fall  elèctric  i  facilitar  la  sortida  del  local  en  cas  d’emergència,  s’instal·laran  17  equips
d’il·luminació d’emergència amb una autonomia de 60 min del tipus  SAFT-URA-B-30-P.

1.9. PROGRAMA DE NECESSITATS

1.9.1. Potencia elèctrica instal·lada
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La potencia total instal·lada es de 76.96 kW.

1.9.2. Nivells  lluminosos

Segons la norma UNE-EN-12464-1:2003,respecte a la il·luminació dels llocs de treball en l’interior,
defineix els paràmetres recomanats per a les diferents tipus d’àrees, tasca o activitat.

En la nostra instal·lació els nivells de il·luminació seguint la norma serà:

1.9.3. Potencia elèctrica simultània

La potencia Eléctrica simultània es de 64.06 kW.

1.9.4. Potencia contractada

Potencia màxima admissible 86,6 kW.

Potencia total instal·lada 76,964 kW.

Potencia simultània  64,064 kW.

Tensió de subministrament 400/230 V.

Companyia subministradora FECSA-ENDESA

Potencia a contractar 69 kW.

1.10. DESCRIPCIO DE LA INSTALACIO

1.10.1. Instal·lacions d’enllaç

1.10.1.1. Instal·lació d’enllaç: escomesa

L’escomesa  d’enllaç  es  realitzarà  mitjançant  quatre  cables  unipolars  (tres  fases  i  neutre),  amb
aïllament de PVC i seccions de 25 mm2. La longitud serà de 6 m.

Els cables seran no propagadors d’incendis, amb baixes emissions de fums.

Tota aquesta instal·lació es realitzarà d’acord a l’establer en les instruccions ITC BT-14, ITC BT-15 i
ITC BT-21.

La  línia  d‘escomesa  des  de  la  xarxa  de  distribució  i  caixa  general  de  protecció  de  la  línia
distribuïdora  seran  les  que,  d’acord  amb  la  demanda  màxima,  la  tensió  de  subministrament  i  les
intensitats màximes de corrent, estableixi la companya subministradora per a que la tensió en les caixes
generals  de protecció  estiguin  dintre  dels  límits  establerts  pel  vigent  “Reglamento  de Verificacions
Elèctriques i Regularitat en el Subministrament de Energia.

Els  conductors  seran  aïllants,  de  coure  i  els  materials  utilitzats  i  les  condicions  d’instal·lació
compliran amb les prescripcions establertes en la ITC-BT-07 per a xarxes subterrànies de distribució
d’energia elèctrica.

1.10.1.2. Caixa general de protecció (CGP).

La caixa general de protecció serà del tipus establert  per l'Empresa Subministradora en les seves
normes  particulars.  estarà  situada  en  l'exterior  de  la  nau,  serà  precintat  ble  i  respondrà  al  grau  de
protecció corresponent per a la seva ubicació. La caixa contindrà bases DIN 1 amb curtcircuits de 250
A, així com un born de connexió per al conductor neutre i un altre per a la presa de terra de la caixa.

La porta del nínxol que conté el CGP serà metàl·lica d’alemanys 2 mm de grossor, amb grau de
protecció  IK10  segons  UNE-EN  50.102,  podrà  estar  revestida  exteriorment  d'acord  amb  les
característiques de l'entorn i estarà protegida contra la corrosió, disposarà d'un sistema de ventilació que
impedeixi la penetració de l'aigua de pluja i les frontisses no seran accessibles donis de l'exterior. La
part inferior de la porta es trobés a una distància mínima del sòl de 30 cm.

La CGP complirà amb tot l'estipulat en la norma UNE-EN 60439-1, tindrà un grau d'inflamabilitat
segons s'indica en la UNE-EN 60439-3, una vegada instal·lada tindrà un grau de protecció IP43 segons
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UNE-EN 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102.

 La part inferior de la porta es trobarà a una distancia mínima del terra de 30 cm.

1.10.2. Instal·lacions receptores força i/o encesa

1.10.2.1. Quadre  general i composició

El Quadre general estarà situat en el taller  indicat segons plànol. Des de aquet quadre surten quatre
línies  trifàsiques  que alimentaran  als  quatre  subquadres  corresponents.  Cadascuna  d’aquestes  línies
estarà protegida pel seu diferencial i tèrmic. Aquests es trobaran a la caixa general de potència.

Els dispositius generals e individuals de comandament i protecció que componen el quadre general
seran els següents:

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar que permeti el seu accionament manual i que
estigui  dotat  d’elements  de  protecció  contra  sobrecàrrega  i  curtcircuits.  Aquest  interruptor  serà
independent de l’interruptor de control de potència. 

Dispositius destinats a la protecció contra sobre tensions permanents amb caràcter obligatori.

Dispositius destinats a la protecció contra les sobre tensions transitòries, segons ITC-BT-23.

Un interruptor  diferencial  general,  destinat  a la  protecció  contra  contactes  indirectes  de tots  els
circuits;  excepte  que  la  protecció  contra  contactes  indirectes  se  faixin  mitjançant  altres  dispositius
d’acord amb la ITC-BT-24.

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada un
dels circuits interiors.

1.10.2.2. Línies de distribució i canalització

Es tracta de totes les  línies monofàsiques i trifàsiques constituïdes per les tres fases, el neutre i el
conductor  de protecció,  i  amb els  seus  corresponents  proteccions,  com es  pot  veure  en els  plànols
adjunts.

1.10.2.3. Quadres secundaris i composició

L’instal·lació  consta  de  quatre  quadres  secundaris,alimentats  per  tensió  trifàsica.  Tres  quadres
secundaris els hem ubicat  al taller,  i el quart es troba al primer pis, juntament amb les oficines. La
protecció de cada subquadre es troba al quadre general.

Distribució segons plànol.

A continuació es detallen els subquadres elèctrics amb els serveis que alimenten:

El subquadre 1: Distribueix electricitat a 7 maquines, serra de 45º, serra, premsa excèntrica, taladre,
2 moles i el compressor. La potència d’aquest subquadre és la suma de totes i multiplicant la mes potent
pel factor de carrega 1,25 que te per resultat: 23500 W.

El subquadre 2: Distribueix l’electricitat a 5 maquines, serra de 45º, serra, premsa excèntrica, taladre
banc de mecanitzats. La potència d’aquest subquadre és la suma de totes i multiplicant la mes potent
per el factor de carrega 1,25 que te per resultat: 25500W.

El  subquadre  3:  Distribueix  l’electricitat  per  lluminària  i  endolls  a la  planta  baixa.  La potència
d’aquest subquadre és la suma de totes que te per resultat: 20048 W.

El subquadre 4: Distribueix l’electricitat per lluminària i endolls a la primera planta. La potència
d’aquest subquadre és la suma de totes que te per resultat: 9916 W.

1.10.2.4. Línia secundaria de distribució i canalització

Las Líneas secundaries,  dels quatre subquadres,  son línies trifàsiques  y contenen las proteccions
adequades per a cada una d'elles. 
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Les línies secundàries dels subquadres son trifàsiques i totes contenen les proteccions adequades per
cada un d’elles. En els esquemes unifilars adjuntats als plànols es poden comprovar les proteccions de
cada línia secundària.

En els plànols adjunts es pot comprovar les proteccions de cada línia secundària. 
Les canalitzacions de la maquinària del taller aniran per mitjà d’un tub metàl·lic d’acer galvanitzat, no
flexible, no propagador de la flama. Instal·lat exclusivament a la xona de producció mecànica, destinat a
albergar  conductors  pels  baixants  de  subministrament  elèctric  des  de  les  canalitzacions  fixes  en
superfície fins a les maquines, taules de treball o qualsevol connexió fixa com endolls. 

Les canalitzacions de les oficines i  la resta de dependències de la planta es realitzessin pel  fals
sostre, però subjectades al sostre original mitjançant abraçadores.

1.10.2.5. Protecció de motors i/o receptors

La protecció que es farà servir en els dispositius de corrent diferencial – residual, serà el valor de
corrent diferencial assignada de funcionament que és de 30 mA, així com s’especifica en el punt 3.5 de
l’ITC-BT-24 del REBT del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

1.10.3. Posada a terra

Mitjançant la instal·lació de la posta de terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions,
edificis  i  superfícies  pròximes del  terreny no apareguin  diferències  de potencial  perilloses  i  que al
mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric.

L’elecció e instal·lació dels materials que asseguren la posta de terra han de complir les següents
condicions: 

- El valor de la resistència de la posta de terra estarà conforme amb les normes de protecció i de
funcionament de la instal·lació i m’entengui d’aquesta manera al llarg de tot el temps.

- Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuga poden circular sense perill, particularment des
del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.

-  La  protecció  mecànica  quedarà  assegurada  amb  independència  de  les  condicions  estimades
d’influències externes.

-  Es contemplaran els  possibles  riscs  deguts  a d’electròlisis  que poguessin  afectar  a altres  parts
metàl·liques.

El nostre terreny té una composició d’arena silícea.

El sistema protector de posada a terra de la instal·lació, estarà format per un conductor nu de coure,
que es despondrà de forma perimetral a la nau, i que anirà unit a un número de piquetes, a 50cm sota
terra.

Segons la instrucció ITC BT-18, a aquest tipus de terreny li correspon una resistivitat de 900Ωm. La
resistència màxima de la posada a terra serà de 37 Ω. Per tant, per a la posada a terra es precisarà una
filera de 13 piques de 2 metres de longitud, amb una separació entre elles de 4 metres.
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