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1.1. Qualitat dels materials  

1.1.1.  Generalitats  

 Tots els materials emprats en l'execució de la instal·lació tindran, com a mínim, les 

característiques especificades en aquest Plec de Condicions, emprant-se sempre materials 

homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-02 que li siguin 

d’aplicació.  

1.1.2. Conductors elèctrics  

 Els conductors i cables que s’utilitzin en les instal·lacions seran de coure sempre seran 

aïllats, excepte quan vagin muntats sobre aïlladors, tal com indica la ITC-BT-20.  

 Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els 

cables amb característiques equivalents a la norma UNE 21.027 -9 (mescles termostables) o la 

norma UNE 21.1002 (mescles termoplàstiques) compleixen aquesta prescripció.  

 La secció dels conductors a utilitzar ve determinada de forma que la caiguda de tensió 

entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui, menys en 

prescripcions particulars, inferior al 3% de la tensió nominal per a qualsevol circuit d’habitatges 

i per a les demés instal·lacions interiors o receptores, del 3% per enllumenat i del 5% pels demés 

usos.  

 Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant alimentats tots els aparells 

d’utilització susceptible de funcionar simultàniament. El valor de la caiguda de tensió podrà 

compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de les derivacions individuals, de forma que 

la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma de valors límits especificats per ambdues, 

segons el tipus d’esquema utilitzat.  

 En instal·lacions interiors, per a tenir en compte les corrents harmòniques degudes a 

càrregues no lineals i possibles desequilibris, tret de justificació per càlcul, la secció del 

conductor neutre serà com a mínim igual a la de les fases.  

  Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors 

unipolars de coure aïllats de 0,6/1 kV.  

 Les línies d'alimentació a punts de llum i preses de corrent d'altres usos estaran 

constituïdes per conductors de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R.  

 Les intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per les indicacions de 

la norma UNE 20.460  i el seu annex nacional. En la següent taula extreta de la ITC-BT-19 

sindiquen les intensitats admissibles.  



 

Taula 1. Intensitats Màximes Admissibles en ampers a l'aire (40ºC) Prysmian 

1.2. Enllumenat 

1.2.1. Enllumenat general 

 Els nivells mínims d’il·luminació dels llocs de treball establerts a l’annex IV del RD 

486/97 són els següents: 

 

EXIGÈNCIES VISUALS 
 

NIVELL IL·LUMINACIÓ (LUX) 
 

EXIGÈNCIES VISUALS BAIXES 100 

EXIGÈNCIES VISUALS MODERADES 200 

EXIGÈNCIES VISUALS ALTES 500 

EXIGÈNCIES VISUALS MOLT ALTES 1.000 

ÀREES O LOCALS D’ÚS OCASIONAL 50 

ÀREES O LOCALS D’ÚS HABITUAL 100 

VIES DE CIRCULACIÓ D’ÚS OCASIONAL 25 



VIES DE CIRCULACIÓ D’ÚS HABITUAL 50 

Taula 2. Nivells mínims d’il·luminació. Enllumenat general. 

1.2.2. Enllumenat d’emergència 

 Segons la ITC-BT-28 “Instal·lacions en locals de pública concurrència”  hauran de 

disposar d’instal·lació d'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació els sectors d'incendi 

dels edificis industrials quan: 

- Estiguin situats en planta sota rasant. 

- Estiguin situats en qualsevol planta sobre rasant, quan l'ocupació, P, sigui igual o major 

de 10 persones i siguin de risc intrínsec mig o alt.  

- En qualsevol cas, quan l'ocupació, P, sigui igual o major de 25 persones. 

Hauran de disposar d’una instal·lació d'enllumenat d'emergència: 

- Els locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de control o comandaments de 

les instal·lacions tècniques de serveis o dels processos que es desenvolupen en 

l'establiment industrial. 

- Els locals o espais on estiguin instal·lats els equips centrals o els quadres de control dels 

sistemes de protecció contra incendis. 

 La instal·lació dels sistemes d'enllumenat d'emergència haurà de complir les següents 

condicions: 

- Haurà de ser fixa, estar proveïda de font pròpia d'energia i entrar automàticament en 

funcionament al produir-se una fallada del 70 per cent de la seva tensió nominal de 

servei. 

- Haurà de mantenir les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des del 

moment que es produeixi la fallada. 

- Haurà de proporcionar una iluminància d'un lux, com a mínim, en el nivell del terra en 

els recorreguts d'evacuació. 

- La iluminància haurà de ser, com a mínim, de cinc lux en els espais on hi ha instal·lats 

quadres, equips centrals, etc.. 

- La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona 

haurà de ser tal que el quocient entre la iluminància màxima i la mínima sigui menor 

que 40. 

- Els nivells d'il·luminació establerts han d'obtenir-se considerant nul el factor de reflexió 

de parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que comprengui la reducció 

del rendiment lluminós a causa del envelliment dels llums i a la brutícia de les 

lluminàries. 

 

 



1.3. Conductors de neutre 

 La secció mínima del conductor de neutre per a distribucions monofàsiques, trifàsiques i 

de corrent continu, serà la que a continuació s'especifica:  

- Segons la Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per 

tenir en compte els corrents harmònics deguts a càrregues no lineals i possibles 

desequilibris, la secció del conductor del neutre serà com a mínim igual a la de les fases.  

 Per al cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució en baixa tensió, les seccions a 

considerar seran les següents:  

- Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductors de fase.  

 No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. Les seccions mínimes 

a emprar en els circuits secundaris seran: 1.5 mm² per a enllumenat. 2.5 mm² per a força. 

1.4. Conductors de protecció 

  Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una instal·lació a certs 
elements, amb la fi d’assegurar la protecció contra contactes indirectes. En el circuit de connexió a terra, 
els conductors de protecció uniran les masses al conductor de terra. En altres casos reben igualment el 
nom de conductors de protecció, aquells conductors que uneixen les masses a: el neutre de xarxa o a un 
relé de protecció.  

 La secció dels conductors de protecció serà la indicada a la taula, o s’obtindrà per càlcul 

conforme a l’indicat en la norma UNE 20.460.  

 

Taula 2. Selecció de conductors de protecció. 

 En el cas que l'aplicació de la taula condueix a valors no normalitzats, s’han d’utilitzar conductors 

que tinguin la secció normalitzada superior més pròxima. 

 Els valors de la taula només son vàlida en cas de què els conductors de protecció siguin del 
mateix material que els conductors actius. De no ser així, les seccions dels conductors de protecció es 
determinarà de forma que presentin una conductivitat equivalent a la que resulta de la taula.  

  En tots els casos, els conductors de protecció que no formin part de la canalització d’alimentació 

seran de coure, amb una secció d'un mínim:   

- 2mm
2
, si els conductors de protecció disposen de protecció mecànica,  

- 4.5 mm
2
, si els conductors de protecció no disposen de protecció mecànica.  

  Quan el conductor de protecció sigui comú a varis circuits, la secció d’aquest s’ha de dimensionar 

en funció de la major secció dels conductors de fase.  

 Com a conductor de protecció es poden utilitzar: Conductors en cables multiconductors o 
conductors separats nus o aïllats.  

1.4.1. Conductors de protecció. Preses de terra  

 Per la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:   

  Barres, tubs, platines, conductors nus, plaques, anells o malles metàl·liques constituïts pels 
elements anteriors o les seves combinacions, armadures de formigó enterrades, amb excepció de les 
armadures pretensades i altres estructures enterrades que es demostrin que son apropiades.  

 Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica 
segons classe 2 de la norma UNE 21.022.  



 Els materials utilitzats i la realització de les tomes de terra, han de ser tals que, no es vegi 
afectada la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de forma que comprometi les 
característiques del disseny de la instal·lació.  

 Les canalitzacions metàl·liques d’altres serveis (aigua, líquids, gasos inflamables, calefacció 

central, etc..) no han d’utilitzar-se com a tomes de terra, per raons de seguretat.  

  Els envolvents de plom i altres envolvents de cables que no siguin susceptibles de deteriorament 
degut a la corrosió, es poden utilitzar com a preses de terra, prèvia autorització del propietari, tenint en 
compte que l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que podria afectar les 
característiques de la posta a terra.  

1.4.2. Tubs de protecció  

Els tubs protectors poden ser:  

 Tub i accessoris metàl·lics, tub i accessoris no metàl·lics i tubs i accessoris compostos (construïts 
amb materials metàl·lics i no metàl·lics).  

Els tubs es classifiquen segons les normes següents:  

- UNE-EN 50.086-2-1: Sistemes de tubs rígids  

- UNE.EN 50.086-2-2: Sistemes de tubs corbables.  

- UNE.EN 50.086-2-3: Sistemes de tubs flexibles.  

- UNE.EN 50.086-2-4: Sistemes de tubs enterrats. 

El nostre projecte hem utilitzat els tubs flexibles i empotrats.  

 Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser 
inferiors als declarats pel sistema de tubs.  

  La superfície interior dels tubs, no presentarà en cap punt fissures, rugositats o punxes 
susceptibles d'ocasionar danys als conductors, cables aïllats o de causar ferides als instal·ladors o 
usuaris. El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.  

  En el relatiu a la resistència als efectes del foc, es seguirà l’establert per la aplicació de la 

directiva de Productes de la Construcció (89/106/CEE).  

  Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com “no 
propagadors de flama d’acord amb les normes UNE-EN 50.085 -1 e UNE –EN 50.086-1, compleixen amb 

aquesta condició.  

1.4.2.1. Característiques mínimes dels tubs, en funció del tipus d’instal·lació  

• Tubs en canalitzacions empotrades  

 En les canalitzacions empotrades, els tubs podran ser rígids, corbables o flexibles. Les seves 
característiques mínimes seran les indicades a la taula 3 per a tubs empotrats en obres de fàbrica (parets, 
sostres, fals sostres) de la ITC-BT-21.  

 El compliment d’aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats a les normes 

UNE-EN 50.086 -2 -1 per a tubs rígids, UNE-EN 50.086 -2 -2 per a tubs corbables i UNE-EN 50.086 -2 -3 
per a tubs flexibles. Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti un fàcil allotjament i extracció 
dels cables i conductors aïllats.  

 En la taula figuren els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels 
conductors o cables a conduir. 



 

Taula 3. Diàmetre exterior dels tubs de protecció. Canalitzacions empotrades. 

• Canalitzacions a l’aire o amb tubs a l’aire  

  En les canalitzacions a l’aire, destinades a l’alimentació de màquines o elements de mobilitat 

restringida, els tubs seran flexibles.   

 Les seves característiques mínimes seran les indicades a la taula 6 de la ITC-BT-21.  

  El compliment d’aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs indicats a les normes 

UNE-EN 50.086 -2 -3 per a tubs flexibles.  

  Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti un fàcil allotjament i extracció dels cables i 
conductors aïllats.  

 En la taula figuren els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels 
conductors o cables a conduir. 

 

Taula 4. Diàmetre exterior dels tubs de protecció. Canalitzacions a l’aire. 

1.5. Identificació dels conductors  

 Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que 
respecte al conductor de neutre i al conductor de protecció.  

 Aquesta identificació s’ha de realitzar pels colors que presentant els seus aïllaments. Quan 
existeixi conductor de neutre en la instal·lació, aquest s’identificarà amb el color blau fluix.  

 El conductor de protecció, s’identificarà amb el color verd-i-groc.  

 Tots els conductors de fase, s’identificaran amb els colors marró i negre.  

 Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents, podrà utilitzar-se el color gris per a la 
tercera. 

1.6. Caixes de connexions i derivació.  

 Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material 
aïllant o, si són metàl·liques, protegides contra la corrosió.  

 Les seves dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin 
de contenir, i la seva profunditat equivaldrà, com menys, al diàmetre del tub major més un 50 % d'aquest, 
amb un mínim de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat interior.  



 Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran 
d'emprar-se premsaestopes adequats.  

 En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrotllament entre si dels 
mateixos, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant bornes de connexió muntats individualment o 
constituint blocs o interlínies de connexió. Pot permetre's, així mateix, la utilització de brides de connexió. 
Les unions hauran de realitzar-se sempre a l'interior de caixes de connexió o de derivació.  

 Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es reparteixi per 
tots els fils components, i si el sistema adoptat és de caragol d'estrenyiment entre una volandera 
metàl·lica sota el seu cap i una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de 
connectar-se per mitjà de terminals adequats, comprovant sempre que les connexions, de qualsevol 
sistema que siguin, no quedin sotmeses a esforços mecànics.  

 Perquè no pugui ser destruït l'aïllament dels conductors pel seu fregament amb els costats lliures 
dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, 
estaran proveïts d'embocadures amb costats arrodonits o dispositius equivalents, o bé convenientment 
mecanitzats, i si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns 
mil·límetres de la seva coberta metàl·lica.  

1.7. Aparells de comandament i protecció 

1.7.1.  Caixa general de protecció i mesura  

  Per al cas de subministraments per a un únic usuari o dos usuaris alimentats des el mateix lloc 
acord amb els esquemes 2.1 i 2.2.1 de la Instrucció ITC-BT-12, en no existir línia general d'alimentació, 
podrà simplificar la instal·lació posant en un únic element, la caixa general de protecció i l'equip de 
mesura; aquest element es denominarà caixa de protecció i mesura.   

 Emplaçament i instal·lació: és aplicable el que indica l'apartat 1.1 d'aquesta Instrucció, llevat que 

no s'admetrà el muntatge superficial. A més, els dispositius de lectura dels equips de mesura hauran 
d'estar instal·lats a una alçada compresa entre 0,7 m 1,80 m.   

 Tipus i característiques: Les caixes de protecció i mesura a utilitzar correspondran a un dels tipus 
recollits en les especificacions tècniques de l’empresa subministradora que hagin estat aprovades per 

l'Administració pública competent, en funció del nombre i naturalesa del subministrament.  

  Les caixes de protecció i mesura compliran tot el que sobre el particular s'indica en la Norma 
UNE-EN 60439 -1, tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la UNE-EN 60439 -3, una vegada 
instal·lats tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK09 segons UNE-EN 50102 i seran 
precintables. La envoltant haurà de disposar de la ventilació interna necessària que garanteixi la no 
formació de condensacions. El material transparent per a la lectura, serà resistent a l'acció dels raigs 
ultraviolada.  

1.7.1.1. Situació aparells comandament i protecció  

 Els dispositius generals de comandament i protecció, es situaran el més a prop possible del punt 
d’entrada de la derivació individual en el local de l'usuari. En locals industrials, es col·locarà una caixa 

amb l’interruptor de control de potencia, immediatament anterior als demés elements, en un compartiment 

independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquin els 
dispositius generals de comandament i protecció .  

 Els dispositius individuals de comandament i protecció de cada un dels circuits, que son l'origen 
de la instal·lació interior, es podran situar en quadres separats i en altres llocs.  

  L “altura a la que es situaran els dispositius generals i individuals de protecció dels circuits, 
mesurada des del nivell del terra, l’altura mínima serà d‟1 m.  

1.7.1.2.  Composició i característiques dels quadres 

 Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, on la seva posició de servei 
serà vertical, s’ubicaran a l’interior d’un o varis quadres de distribució, d'on sortiran els circuits interiors.  

 Els envolvents dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3 amb un 

grau de protecció mínima IP 30 segons norma UNE 20.324 i IK 07 segons norma UNE-EN 50.102. 
L’evolvent per l'interruptor de control de potencia serà precintable i les seves dimensions les marcarà el 

tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques correspondran a un model 
oficialment aprovat.  



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

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament manual i que 

estigui equipat d’elements de protecció contra sobrecarrega i curtcircuit. Aquest interruptor serà 

independent  de l'interruptor de control de potencia.  

- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 

circuits, tret que la protecció contra contactes indirectes es realitzi mitjançant altres dispositius, tal 

com indica la  ITC-BT-24.  

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada 

un dels circuits interiors del local.  

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23 si fos necessari.  

  Si pel tipus d’instal·lació s’instal·lés un interruptor diferencial per cada un dels circuits o grup de 

circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre i quan quedin protegits tots els 
circuits.  

  En el cas de què s’instal·lin més d’un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre 

ells.  

 Segons la tarifa a aplicar, el quadre haurà de preveure la instal·lació dels mecanismes de control 
necessaris per exigència d’aplicació de la tarifa.  

1.7.1.3.  Principals característiques dels dispositius de protecció 

  L'interruptor general automàtic de tall omnipolar, tindrà un poder de tall suficient per la intensitat 
de curtcircuit que es pugui produir en un punt de la instal·lació, de 4500 A com a mínim.  

  

 Els altres interruptors automàtics i diferencials, hauran de resistir les corrents de curtcircuit que 
puguin presentar-se en un punt de la seva instal·lació. La sensibilitat dels interruptors diferencials 
respondrà a la instrucció ITC-BT-24.  

 Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tall 
omnipolar. Les característiques d’interrupció estan d’acord amb les corrents admissibles dels conductors 

del circuit que protegeixin. 

1.7.1.4. Possibilitat de connectar i desconnectar en carrega  

  S’instal·laran dispositius apropiats que permetin connectar i desconnectar en càrrega en una sola 

maniobra en:  

- Tota instal·lació interior o receptora en el seu origen, circuits principals i quadres secundaris,  

- Qualsevol receptor,  

- Tot circuit auxiliar de comandament i control, excepte als destinats a la tarificació d’energia, 

- Els circuits amb origen en quadres de distribució.  

Els dispositius admesos per la connexió i desconnexió en càrrega són:  

- Interruptors manuals,  

- Fusibles d’accionament manual, amb poder de tall adequat e independent de l'operador, 

- Clavilles de preses de corrent d'intensitat nominal no superior a 25 A.  

  Hauran de ser de tall omnipolar els dispositius següents:  

- Els situats en el quadre general i secundaris de tota la instal·lació interior o receptora, 

- Els destinats a circuits, excepte en sistemes de distribució TN-C i TN-S,  

- Als destinats a receptors de potencia superior a 1000W, tret de prescripcions particulars,  

- Als circuits que alimenten a làmpades de descàrrega o autotransformadors.  



1.8. Proteccions 

1.8.1.  Protecció contra sobreintensitats 

 Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que pugin presentar-se, de tal 
forma que la interrupció del circuit es realitzarà en un temps  determinat o estarà dimensionat per les 
sobreintensitats previsibles.  

 Les sobreintensitats poden ser degudes a:  

- Sobrecàrregues degudes als aparells utilitzats o defectes d’aïllament de gran impedància, 

- Curtcircuits,  

- Descàrregues elèctriques atmosfèriques.  

  La norma UNE 20.460-4-43 recull tots els aspectes requerits pels dispositius de protecció.  

  La norma UNE 20.460-4-473 defineix l’aplicació de les mesures de protecció exposades en la 

norma UNE 20.460-4-43 segons sigui per causes de sobrecàrrega o de curtcircuit, senyalant el seu 
emplaçament o omissió, resumint els diferents casos en la taula 1 de la ITC-BT-22.  

1.8.2. Protecció contra sobrecàrregues  

 El límit d’intensitat de corrent admissible per un conductor ha de quedar en tot cas garantitzada 

pel dispositiu de protecció utilitzat.  

 El dispositiu de protecció podrà estar constituint per un interruptor automàtic de tall omnipolar 
amb corba de tall tèrmic o amb fusibles curtcircuits calibrats amb les característiques de funcionament 
adequades. 

1.8.3. Protecció contra curtcircuits  

  En l'origen de tot circuit s’estableix un dispositiu de protecció contra curtcircuits, amb una 
capacitat de tall d’acord amb la intensitat de curtcircuit que es pugui presentar en el punt de la seva 

connexió. No obstant, s’admet que quan es tracti de circuits derivats d’un principal, cada un d’aquests 

circuits disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar 
la protecció contra curtcircuits per a tots els circuits derivats.  

  S’admet com a dispositiu de protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de característiques 

de funcionament adequats i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar.  

1.8.4. Protecció contra sobretensions 

 Les sobretensions transitòries que es transfereixen per les xarxes de distribució, 

s’originen fonamentalment com a conseqüència de les descàrregues atmosfèriques, 

commutacions i defectes de xarxa.  

  Es poden presentar dos situacions diferents en les sobretensions:  

- Situació Natural: quan es preveu un baix risc de sobretensions en una instal·lació (degut 

a què està alimentada per una xarxa subterrània en la seva totalitat). No es precís la 

protecció contra sobretensions transitòries.  

- Situació controlada: quan la instal·lació s’alimenta per una línia aèria amb conductors 

nus o aïllats, es considera necessari la protecció contra sobretensions  transitòries.  

 Cal distingir els diversos graus de sobretensió suportada en cada una de les parts de la 

instal·lació, equips i receptors.  

 Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportat a 

impulsos, en kV, segons la tensió nominal de la instal·lació.  

a. Categoria I  



 S’aplica a equips molt sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats 

a la instal·lació elèctrica fixa. Exemple: ordenadors, equips electrònics molt sensibles, etc..  

b. Categoria II  

 S’aplica a equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa. Exemple: 

eines portàtils, etc..  

c. Categoria III   

 S’aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica i altres equips 

pels quals es requereix un alt nivell de fiabilitat. Exemple: embarrats, aparaments, motors amb 

connexió elèctrica fixa, etc..  

d. Categoria IV  

 S’aplica als equips i materials que es connecten a l’origen, o molt pròxim, de la 

instal·lació, aigües amunt del quadre de distribució. Exemple: comptadors d’energia, equips 

principals de protecció contra sobreintensitats, etc..  

 Els equips i materials s’han d’escollir de manera que la tensió suportada a impulsos no 

sigui inferior a la tensió suportada prescrita a la Taula. 

 

Taula 5. Tensió suportada a impulsos. 

1.8.5. Protecció contra contactes directes  

 Aquesta protecció consisteix en prendre les mesures necessaris destinades a protegir les 

persones contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts actives dels 

materials elèctrics. 

 Tret d’indicar el contrari, els medis a utilitzar venen exposats i definits per la norma 

UNE 20.460-4 41, que són habitualment: 

1.8.5.1. Protecció per aïllament de les parts actives 

 Les parts actives hauran d’estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat 

només si és destruït. 

1.8.5.2. Protecció mitjançant barreres o envoltants 

 Les parts actives han d’estar situades en l’interior dels envoltants o barreres que tinguin, 

com a mínim, un grau de protecció IP XXB segons norma UNE 20.334.  

 Les superfícies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que son fàcilment 

accessibles han de tenir un grau de protecció com a mínim IP 4X o IP XXD. 

1.8.5.3. Protecció mitjançant obstacles 

 Aquesta mesura no garantitza una protecció completa i la seva aplicació es limita, als 

locals de serveis elèctrics només accessibles al personal autoritzat. 

 Els obstacles estan destinats a impedir contactes fortuïts amb les parts actives, però no 

els contactes voluntaris per una temptativa deliberada de salvar l’obstacle. 



1.8.5.4. Protecció mitjançant distancia seguretat 

 Aquesta mesura no garantitza una protecció completa i la seva aplicació es limita, als 

locals de serveis elèctrics només accessibles al personal autoritzat. 

 El volum d’accessibilitat de les persones es defineix com el situat al voltant dels 

emplaçaments en els que poden circular persones, on els seus límits no puguin ser tocats per una 

mà sense ajudes auxiliars. 

1.8.6. Protecció contra contactes indirectes 

1.8.6.1. Protecció per tall automàtic de l’alimentació 

 El tall automàtic de l’alimentació després de l’aparició d'un falla, està destinat a impedir 

que una tensió de contacte de valor suficient, es mantingui durant un temps el qual pugui donar 

com a resultat un risc. S'utilitzarà com a referència l’indicat a la norma UNE 20.572 -1. 

 Ha d’existir una adequada combinació entre l’esquema de connexions a terra de la 

instal·lació (ITC-BT-08) i les característiques dels dispositius de protecció. 

 La tensió límit convencional és de 50V, valor eficaç en corrent alterna i en condicions 

normals. 

 Els aspectes més significatius que han de reunir els sistemes de protecció en funció dels 

diferents esquemes de connexió de la instal·lació, els defineix en cada cas la ITC-BT-08, i  la 

UNE 20.460-4-41. 

1.9. Instal·lacions de posada a terra 

 A Espanya, l'esquema TT (neutre del CT a terra i masses dels receptors a terra) és 

obligatori per a la distribució pública d'energia elèctrica. Per tant, tots els receptors 

d'instal·lacions sense CT propi  han de connectar les masses de la seva instal·lació a terra 

obligatòriament.   

 L'objecte de la posada a terra de les masses dels receptors és assegurar la seguretat de 

les persones davant contactes indirectes. En l'esquema TT la utilització del interruptor 

diferencial (ID) és generalitzada, de manera que la màxima tensió que pot aparèixer en les 

masses dels receptors (Tensió de defecte), quan ha hagut un defecte a terra, serà el producte de 

la màxima intensitat de defecte sense que actuï el diferencial per la resistència de terra.  

 La ITC-BT-24, exigeix que la tensió de defecte sigui inferior a la tensió límit de 

contacte convencional:  Ra x Ia < U  sent RA la suma de la resistència de la presa de terra i els 

conductors de protecció de les masses, Ia el corrent que assegura el funcionament de protecció 

(si protegim amb ID serà 30 mA en habitatges, 300 mA en indústries generalment), i U és la 

tensió de contacte límit convencional (24 V en locals conductors i 50 V en els altres casos). A la 

següent taula es recullen les resistències de terra RA màximes admissibles (segons la equació), 

depenent de la conductivitat del local i de la sensibilitat del diferencial. 

 

Taula 6. Característiques del local. Instal·lacions posada a terra. 

 Hi haurà un o diversos borns o punts de posta de terra, on es connectaran els conductors 

de protecció procedents de les masses metàl·liques dels receptors, els conductors d'unions 



equipotencials de canalitzacions metàl·liques d'aigua, gas, dipòsits de gasoil i antenes de ràdio i 

TV i tota massa metàl·lica important existent a la zona.  

 Del born principal de terra sortirà el conductor de terra o línia d'enllaç amb terra, que 

enllaçarà amb l'anell o els elèctrodes de posada a terra (presa de terra), i la secció es calcula 

segons la taula següent:  

 

 Taula 7. Secció anell o elèctrodes de posada a terra 

 A la següent taula es mostra com s’ha de calcular la resistència de terra per elèctrodes 

més comuns: 

 

Taula 8. Càlcul de la resistència de terra per elèctrodes més comuns 

 A la taula següent figura com s’ha de calcular la pressa de terra segons NTE: 



 

Taula 9. Resistència del sòl. Càlcul pressa de terra. 

1.10. Normes d’execució de les instal·lacions  

1.10.1.  Escomesa  

 Com a caràcter general, es realitzen seguint els traçats més curts, realitzant connexions quan 
siguin necessàries, mitjançant sistemes o dispositius apropiats. En tot cas, es realitzarà de forma que 
l'aïllament dels conductors es mantingui fins als elements de connexió de la CGP. 

 Les escomeses es disposaran, en general, per terrenys de domini públic, i en zones 

perfectament delimitades, preferentment sota les voreres. El traçat serà el més rectilini possible i 

a poder ser paral·lel a referències fixes. Així mateix s’hauran de tenir en compte els radis de 

curvatura mínima, fixats pel fabricant o per la norma UNE 20.435,  a respectar en els canvis de 

direcció.  

 Els cables aïllats s’instal·laran en canalitzacions entubades, conformes amb les 

especificacions de l'apartat 1.2.4 de la ITC-BT 21, no s’instal·laran més d’un circuit per tub.  

 S’evitaran en el possible, els canvis de direcció en els tubs. En els punts on es 

produeixin i per a facilitar la manipulació dels cables es disposaran arquetes amb tapa, 

registrables o no. Per facilitar la tirada de cables en línia recta, s’instal·laran arquetes intermitges 

registrables i com a màxim cada 40 m. Aquesta distancia podrà variar-se de forma raonada, en 

funció de les derivacions, encreuaments o altres condicions.  

 A l’entrada de les arquetes, els tubs hauran de quedar degudament fixats en les seus 

extrems per evitar l’entrada d’aigua i ratolins.  

1.10.2. Caixes generals de protecció  

 S’instal·laran preferentment sobre façanes exteriors dels edificis, llocs de lliure i 

permanent accés. La seva situació és fixarà de comú acord entre el propietari i l’empresa 

subministradora.  



 Quan l’escomesa sigui subterrània s’instal·larà sempre en un nínxol a la paret que es 

tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 

50.102, revestida exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn i estarà protegida 

contra la corrosió disposant d'un pany o candau normalitzat per l’empresa subministradora. La 

part inferior de la porta es trobarà com a mínim a 30 cm del terra.  

 En el nínxol es deixarà previstos els orificis necessaris per allotjar els conductes 

d’entrada de l’escomesa subterrània de la xarxa general, conforme a l’establert en la ITC-BT 21.  

 En tots els casos es procurarà que la situació escollida, estigui el mes pròxim possible a 

la xarxa de distribució pública i quedi allunyada o protegida adequadament, d'altres 

instal·lacions com: aigua, gas, telèfon, etc.. segons s’indica a la ITC-BT 06 i ITC-BT 07.  

 Els usuaris o l'instal·lador electricista autoritzat només tindrà accés i podran actuar sobre 

les connexions de la línia general d’alimentació, prèvia comunicació amb l’empresa 

subministradora.  

1.10.3.  Empalmes i connexions  

 La unió dels conductors mitjançant connexions i/o derivacions s’hauran de realitzar 

sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de 

connexió.  

 Sempre s’hauran de realitzar a l’interior de caixes d’empalmament i/o derivacions tret en 

els casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT 21.  

 Si es tracta de conductors de varis fils (no rígids), les connexions es realitzaran de forma 

que la corrent es reparteixi per tots els fils. Els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de 

connectar-se mitjançant terminals adequats, de forma que les connexions no quedin sotmeses a 

esforços mecànics.  

1.10.4. Instal·lació dels conductors  

 Els sistemes d’instal·lació  han de considerar els principis fonamentals de la norma UNE 

20.460-5-523  i les ITC-BT 19 e ITC-BT 20. Tots els cables s’instal·laran en canalitzacions en 

forma de tub. Varis circuits de potència poden passar pel mateix tub o en el mateix 

compartiment, si tots els conductors són aïllats per a la tensió assignada més alta. 

 Per a l’execució de canalitzacions sota tubs protectors es tindran en compte les següents 

prescripcions generals:  

- El traçat de les canalitzacions es realitzarà seguint línies verticals i horitzontals.  

- Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 

continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.  

- Les corbes practicades en els tubs seran continues i no s’originaran reduccions de 

seccions inadmissibles. Els radis mínims de curvatura para cada classe de tub seran les 

especificades pel fabricant conforme a la UNE-EN 50.086-2-2.  

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs un cop col·locats 

i fixats, disposant dels  registres que es considerin convenients, que en trams rectes no 

estaran separats entre sí, més de 15 metres. El número de corbes en angle situades entre 

dos registres consecutius no serà superior a 3.  

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes de connexions i/o 

derivacions.  



1.10.4.1.  Instal·lació de conductors. Muntatge en tubs fixes de superfície  

 Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte, les següents 

prescripcions: 

- Els tubs es fixaran a les parets mitjançant brides o abraçadores. La distancia entre elles 

serà com a màxim de 0,50 metres. Es dissoldran fixacions d’una i altre part en els 

canvis de direcció, en les connexions i en la proximitat immediata de les entrades en 

caixes i aparells.  

- Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la que s’instal·len, corbant-se o 

utilitzant els accessoris necessaris.  

- En línia recta, les desviacions de l'eix del tub respecte la línia que uneix els extrems no 

seran superiors al 20%.  

- L “altura mínima recomanable d’instal·lació es de 2,5 metres.  

1.10.4.2.  Instal·lació de conductors. Muntatge en tubs fixes empotrats 

 Quan els tubs es col·loquin empotrats, es tindran en compte les recomanacions de la 

taula 8 de la ITC-BT 21 i les següents prescripcions:  

- En la instal·lació dels tubs en interiors de parets, les regates no posaran en perill la 

seguretat de les parets en les que es practiquin. Les dimensions de les regates seran 

suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d‟1 cm d’espessor com a 

mínim.  

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé previstos de 

colzes i “T”, en aquest últim cas només s’admetrà els previstos de tapes de registre.  

- Les tapes de registre i les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una 

vegada finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasades amb la superfície 

exterior del revestiment de la paret o sostre, quan no s’instal·lin a l’interior d'un 

allotjament tancat i practicable.  

- En el cas d’utilitzar-se tubs empotrats en parets, és convenient disposar de recorreguts 

horitzontals a 50 cm com màxim del terra o sostre i els verticals a una distancia de les 

cantonades no superior a 20 cm.  

1.10.4.3. Instal·lació de conductors. Muntatge en tubs a l’aire 

 Només està permès la seva utilització per a l’alimentació de màquines o elements de 

mobilitat restringida des de caixes de derivació fixades al sostre. Es tindran en compte les 

següents prescripcions:  

- La longitud total de la conducció a l’aire no serà superior a 4 m i no començarà a una 

altura inferior de 2 m.  

- Es tindrà especial atenció, perquè les característiques de la instal·lació establertes a la 

taula 6 de la ITC-BT 21 es conservin en tot el sistema, especialment en les connexions.  

- En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es 

disposaran de forma que entre les superfícies exteriors es mantingui una distància 

mínima de 3 cm.  



- En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire condicionat, vapor o fum, les 

canalitzacions elèctriques es col·locaran de forma que no puguin assolir una temperatura 

perillosa. 

- Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d'altres canalitzacions que pugin 

produir condensacions, a no ser que es prenguin les consideracions necessàries per 

protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes condensacions.  

- Les canalitzacions hauran d’estar instal·lades de forma que facilitin la seva maniobra, 

inspecció i accés a les seves connexions. Aquestes possibilitats no han de ser limitades 

pel muntatge d’equips en els envolvents o en els compartiments.  

1.10.5.  Receptors  

 Els receptors s’instal·laran d’acord amb el seu destí (classe de local, emplaçament, 

utilització), tenint en compte els esforços mecànics previsibles i les condicions de ventilació 

necessària perquè en funcionament no es pugui produir cap temperatura perillosa, tant per la 

pròpia instal·lació com per objectes pròxims.  

 Els circuits que formin part dels receptors, tret de les prescripcions de caràcter 

particular, hauran d’estar protegits contra sobreintensitats, segons instrucció ITC-BT-22. 

s’adoptaran les característiques intensitat-temps dels dispositius, d’acord amb les característiques 

i condicions d’utilització dels receptors a protegir.  

 Els receptors no es connectaran a instal·lacions on la seva tensió assignada es diferent a 

la indicada pel mateix..  

 Tot receptor serà accionat per un dispositiu que pot anar incorporat en el mateix 

receptor o en la instal·lació alimentadora. Per aquest accionament s’utilitzarà algun dels 

dispositius indicats en la ITC-BT-19.  

 Els cables d’entrada al receptor estaran protegits contra tracció, torsió, casament, etc. 

mitjançant dispositius adequats constituïts per materials aïllants, no es permès lligar els cables al 

receptor.  

1.10.5.1.  Receptors. Lluminàries  

 Totes les lluminàries estaran d’acord amb els requisits establerts en les normes de la 

sèrie UNE-EN 60.598.  

 Quan la lluminària té la connexió a la xarxa en el seu interior, es necessari que el 

cablejat extern que penetra en ella tingui el aïllament elèctric i tèrmic adequat.  

 Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries, que no siguin de classe II o classe 

III, hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra. S’entén com accessibles 

les parts incloses dins del volum d’accessibilitat definit a la ITC-BT 24.  

 En instal·lacions d’il·luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals on hi 

hagi maquinaria de moviment alternatiu o rotatiu, s’han de prendre les mesures necessàries per 

evitar la possibilitat d’accidents causats per il·lusió òptica originada per l’efecte estroboscòpic.  

 Per a receptors amb làmpades de descàrrega, la càrrega mínima prevista en VA serà de 

1,8 vegades la potència en W de la làmpada.   

1.10.5.2. Receptors. Motors  

 La instal·lació de motors  ha de ser conforme amb les prescripcions de la norma UNE 

20.460 i les especificacions aplicables a els locals on han d’anar instal·lats.  



 Els motors han d’instal·lar-se de manera que la aproximació a les seves parts mòbils, no 

sigui causa d’accident.  

 Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d’estar dimensionats per 

una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor. 

 Els conductors de connexió que alimenten a varis motors han de ser dimensionats per una 
intensitat no inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor de major potencia més 
la intensitat a plena càrrega de tots els altre motors.  

  

 Els motors hauran d’estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves 

fases, essent aquesta última protecció efectiva contra el risc de falta de tensió d’una fase en un motor 

trifàsic.  

 Els motors han d’estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de 

l’alimentació, quan l’arrancada espontània del motor pugui provocar accidents o perjudicar el motor, 

d’acord amb la norma UNE 20.460 -4 -45. Aquest dispositiu pot formar part de la protecció contra 

sobrecàrregues.  

1.11. Proves reglamentàries  

1.11.1.  Verificacions de les instal·lacions prèvies a la posada en servei  

  Les instal·lacions elèctriques en baixa tensió hauran de ser verificades, prèviament a la seva 
posta en servei i segons correspongui en funció de les seves característiques, seguin la metodologia de la 
norma UNE 20.460-6-61.  

 A la finalització de la instal·lació, el instal·lador autoritzat realitzarà les verificacions que resultin 
oportunes, en funció de les característiques de la instal·lació, segons s’especifica en la ITC-BT 05 i en el 
cas totes les que determini la direcció d’obra.  

 Així mateix, les instal·lacions que s’especifiquen en la ITC-BT 05, hauran de ser objecte de la 

corresponent Inspecció Inicial per l ‟Organisme de Control. Finalitzades les obres i realitzades les 

verificacions e inspecció inicial a la que es refereix els punts anteriors, l’instal·lador autoritzat haurà 

d’emetre un Certificat d ‟Instal·lació, segons el model establert per l’administració, que haurà de 

comprendre, com a mínim el següent:  

- Les dades referents a les principals característiques de la instal·lació.  

- La potencia prevista de la instal·lació.  

- En el seu cas, la referència del certificat del Organisme de Control que hauria realitzat la 

inspecció inicial, amb resultat favorable.  

- Identificació de l’instal·lador autoritzat responsable de la instal·lació.  

- Declaració expressa de que la instal·lació ha sigut executada d’acord amb les prescripcions del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i, en el seu cas, les especificacions particulars 

aprovades per la companyia elèctrica, així com, el projecte o la memòria tècnica de disseny.  

 Abans de la posada en servei de les instal·lacions, l’instal·lador autoritzat haurà de presentar 

davant l “Organisme competent de la comunitat  Autònoma, l’objecte de la subscripció en el corresponent 
registre, el certificat d’instal·lació amb el seu corresponent annex d’informació al usuari, per quintuplicat, al 

que s’acompanyarà, segons el cas, el Projecte o la memòria tècnica de disseny, així com el certificat de 

direcció d ‟Obra firmat pel corresponent tècnic titulat competent i el certificat d’inspecció inicial amb la 

qualificació de favorable del Organisme de control, si procedeix.  

 L’Organisme competent de la Comunitat Autònoma haurà de diligenciar les copies del certificat 
d’instal·lació, i en el cas, el certificat d’inspecció inicial, retornant 4 copies al instal·lador autoritzar, 2 d’elles 

per a ell i 2 per la propietat, a fi de que aquesta pugui quedar-se amb una copia i entregar l’altre a la 

companyia Elèctrica, requisit necessari per a poder subministrar energia a la instal·lació, tret del indicat en 
el Article 18.3 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  



1.11.2. Inspeccions  

  Seran objecte d’inspeccions, una vegada executades les instal·lacions, les seves ampliacions o 

modificacions d’importància i prèviament a ser documentades davant l “Organisme competent de la 

Comunitat Autònoma les instal·lacions industrials que necessitin projecte, amb una potencia instal·lada 
superior a 100 kW. 

 Seran objecte d’inspeccions periòdiques cada 5 anys, totes les instal·lacions elèctriques en baixa 

tensió que varen necessitar inspecció inicial, segons el punt anterior.  

 Els organismes de control realitzaran la inspecció de les instal·lacions sobre la base de les 
prescripcions que estableix el Reglament d’aplicació i, en el seu cas, del especificat en la documentació 

tècnica, aplicant els criteris per a la classificació de defectes que es relacionen en el apartat següent. 
L’empresa instal·ladora, si ho creu necessari, pot assistir a la realització de les inspeccions.  

 Com a resultat de la inspecció, l “Organisme de Control emetrà un Certificat d ‟Inspecció, en el 

qual figurarà les dades d ‟Identificació de la instal·lació i la possible relació de defectes, amb la seva 

classificació i la qualificació de la instal·lació, que pot ser:  

- Favorable: Quan no es determina l’existència de cap defecte greu o molt greu. En aquest cas, els 

possibles defectes lleus s’anotaran  per constància del titular, amb la indicació de que haurà de 

posar el mitjans per subsanar-los havans de la pròxima inspecció. Així mateix, podran servir de 

base a efectes estadístics i de control del bon fer de l’empresa instal·ladora.  

- Condicionada:  Quan es detecti l’existència de, almenys, un defecte greu o un defecte lleu          

procedent de  la inspecció anterior que no s’hagi corregit. En aquest cas:  

•   Les instal·lacions noves que siguin objecte d’aquesta qualificació no podran ser 

 subministrades de energia elèctrica fins que no s’hagin corregit els defectes indicats i 

puguin  obtenir la qualificació de favorable.  

•   Les instal·lacions que ja estiguin en servei se'ls fixarà un termini per procedir a 

la seva  correcció, que no excedirà els 6 mesos. Passat aquest termini sense corregir-se els 

defectes,  l “Organisme de Control haurà de remetre el Certificat amb la qualificació 

negativa a  l “Organisme competent de la comunitat autònoma.  

- Negativa: Quan s’observi, almenys, un defecte molt greu. En aquest cas:  

• Les noves instal·lacions no podran entrar en servei, fins que no s’hagin corregit els 

defectes indicats i puguin obtenir la qualificació de favorable.  

• Les instal·lacions que ja estan en servei se'ls emetrà el Certificat negatiu, que es 

remetrà immediatament a l “Organisme competent de la Comunitat Autònoma.  

1.12. Condicions d’us, manteniment i seguretat 

1.12.1. Treballs sense tensió 

 Les operacions i maniobres per treure la tensió en una instal·lació, abans d’iniciar un 

treball “sense tensió”, i la reposició de tensió, un cop finalitzats els treballs, la realitzaran 

treballadors autoritzats. 

1.12.1.1. Treballs sense tensió. Treure la tensió 

 Un cop identificats la zona i els elements de la instal·lació on es realitzaran els treballs, 

es seguirà el procés que es descriu a continuació: 

- Desconnectar els circuits, 

- Prevenir una possible realimentació verificant l’absència de tensió, 

- Protegir en front a elements pròxims amb tensió, en cas de que sigui necessari i, 

- Establir senyalització de seguretat per delimitar la zona de treball. 



1.12.2. Treballs sense tensió. Reposició de la tensió 

 La reposició de la tensió només començarà, un cop finalitzats els treballs, després de 

que s’hagin retirat tots els treballadors que no resultin indispensables, i que s'hagin recollit de la 

zona de treball les eines  i equips utilitzats. 

 El procés de reposició de la tensió es el següent: 

- La retirada de les proteccions addicionals, si hi fossin, 

- La retirada de la senyalització que indica els límits de la zona de treball i, 

- El tancament dels circuits per a la reposició de tensió. 

1.12.3. Treballs amb tensió 

 Els treballs amb tensió seran realitzats per treballadors qualificats, seguint un 

procediment prèviament estudiat. 

 El mètode de treball seguit i els equips i materials utilitzats hauran d’assegurar la 

protecció del treballador davant el risc elèctric, garantint que el treballador no pugui contactar, 

de forma accidental, amb qualsevol altre element a potencial diferent del seu. Entre els equips i 

materials a utilitzar, es troben: 

- Els accessoris aïllants per el recobrament de les parts actives (pantalles, cobertes, etc.),  

- Els útils aïllants (eines, pinces, puntes de proba, etc.), 

- Els dispositius aïllants (banquetes, catifes, plataformes de treball) i, 

- Els equips de protecció individual davant els riscs elèctrics (guants, ulleres, casc, etc.). 

1.12.4. Mesures, assaigs i verificacions 

 Les maniobres locals i les mesures, assaigs i verificacions seran realitzats per personal 

autoritzats. 

 El mètode de treball seguit i els equips i materials utilitzats seran els mateixos que en 

treballs en tensió. 

 

 

 


