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1. Descripció  
El projecte desenvolupa l'estudi de les instal·lacions 
elèctriques mitjançant visites virtuals de l' Institut on estan 
emplaçades. 
 

2. Objectius 
Origen 
 

La idea de realitzar aquest projecte va sorgir pel meu 
interès a conèixer les instal·lacions elèctriques del meu lloc 
de treball, sóc professor de secundària esp. en Tecnologia 
en un institut a Vilanova i la Geltrú. 
Ja sigui com a coordinador de riscos o com a professor en 
la matèria d'electricitat o informàtica, el disseny i la 
electricitat són una part important de la programació 
didàctica. 

D’aquí el meu interès en aprendre noves eines 
informàtiques relacionades amb ambdós camps. 

Necessitava dirigir el meu projecte cap a  el meu entorn 
professional, així vaig arribar a la conclusió que donat que 
no tenia cap informació de les instal·lacions de l' Institut 
aquest tema podria ser un dels objectius principals del meu 
PFC.  

Objectius 

Amb les noves retallades sofertes aquests anys al sector de 
la educació, l' Institut va realitzar la petició de jornada 
continuada per poder estalviar en energia.  

Un altre de les accions en l'estalvi d'energia que ha 
implantat el centre,  ha estat la modificació de la instal·lació 
elèctrica per tal de poder apagar algunes llums sense que es 
vegi molt afectada la qualitat de la il·luminació .  

Aquestes modificacions i el manteniment del centre el du a 
terme el  tècnic de manteniment. 

El  tècnic treballa sense els esquemes elèctrics, per tant en 
cas d'averia ens soluciona els problemes de forma intuïtiva  
trobant-nos  de vegades sense llum en zones de l' institut 
fins que ell no ve. 

Amb aquesta situació vaig centrar la meva proposta de PFC 
en conèixer la instal·lació elèctrica del centre fent  una 
visita virtual per l’ Institut on es poguessin veure els 
diferents edificis amb la seva ubicació dins del recinte 
del INS i els recorreguts de la instal·lació elèctrica.  
 

Utilitats 

Aquest PFC estarà inclòs al Pla de millora del centre. Ja 
que serà una eina que utilitzarà tant el director com 
qualsevol professor o tècnic de manteniment .  

El director del centre la podrà fer servir a les jornades de 
portes obertes pels pares i els alumnes que vinguin i així 
poder explicar com és l' institut, també serà molt útil pel 

coordinador de Riscos per explicar als nous alumnes el pla 
d’ evacuació i on es troba el punt de concentració.  

Pels tutors servirà per indicar on es troben les aules de cada 
grup i pels professors de la matèria de tecnologia per 
treballar amb els alumnes. També utilitzarem les imatges i 
els renders per posar-los a la pàgina Web.  

En tot cas el tècnic de manteniment del centre, també la 
podrà fer servir com a guia de la instal·lació. 

Totes aquestes possibilitats, que han anat sorgint a mida 
que feia el projecte, m’han animat força per continuar ja 
que un dels meus objectius principals era dotar al centre 
d’una eina amb una utilitat tranversal i m'ha sorprès 
gratament la implicació dels meus companys i de la 
direcció, al proporcionar-me tot el material que necessitava 
per tirar endavant la meva idea. 
 

3. Solucions adoptades. AutoCAD 2013 i 
Autodesk 3DS MAX 

 
El disseny virtual de l'edifici vaig decidir fer-ho amb el 
programa Autodesk 3ds Max 2013 perquè en el seu camp és 
el millor que podem trobar . 
Aquesta decisió la vaig prendre després d'escoltar diferents 
opinions d'entesos sobre el tema . 
Els meus companys , membres del departament de Visual i 
plàstica , em van recomanar per al disseny de l’ Institut 
utilitzar el Solid Edge o el Autodesk 3ds Max 2013. 
Vaig decidir escoltar també la opinió de membres d'un altre 
camp professional , l'arquitectura . L'arquitecte Sr. Norberto 
Pons em va comentar que utilitzés el programa ALLPLAN 
FT  , un programa especialitzat en construcció . És un 
programa en 3D on tots els components que s'utilitzen estan 
en les dimensions especificades pels reglaments de 
construcció .  
Altres opinions les vaig obtenir dels fòrums de disseny a 
Internet . Després de preguntar reiterades vegades , 
pràcticament totes les opinions escoltades em parlaven del 
Autodesk 3ds Max 2013 com la millor opció. 
Al final em vaig decidir : la part elèctrica la realitzaria amb 
el programa CYPE, del que parlaré més endavant, i la part 
de disseny ho faria primer amb AutoCAD amb els plànols 
que em van proporcionar a  l’ Institut  i després ho 
exportaria a Autodesk 3ds Max 2013 per realitzar els 
vídeos i per edició de vídeos el Sony Vegas Pro 12. 
  



 

 
Fig. 1. Vista Institut Dolors Mallafrè i Ros 

 
Com a punt de partida vaig aconseguir els plànols originals 
del centre en dwg, aquesta és la extensió dels arxius 
realitzats amb el programa AutoCAD 2013, amb el qual 
vaig treballar. 
Un cop revisats i adaptats a la situació actual dels edificis 
de l’ Institut, els plànols s’havien d’exportar al Autodesk 
3ds Max 2013. 
Sembla molt simple el concepte “d’ exportar " però no tots 
els programes t'ho permeten, Autodesk 3ds Max 2013 en 
aquest aspecte té una bona programació i et permet 
l’exportació des de diferents plataformes. 
En iniciar el meu projecte la versió 2015 , i la versió 2014 
no havien sortit al mercat. El projecte el vaig realitzar amb 
l'última en aquell moment, la versió 2013. 
Autodesk 3ds Max 2013 (anteriorment 3D Studio Max) és 
un programa de creació de gràfics i animació 3D 
desenvolupat per Autodesk , en concret la divisió Autodesk 
Media & Entertainment (anteriorment Discreet ) . Creat 
inicialment pel Grup Yost per Autodesk , va sortir a la 
venda per primera vegada el 1990 per a DOS . 
Autodesk 3ds Max 2013 és un dels programes d'animació 
3D més utilitzat , especialment per a la creació de vídeo 
jocs, anuncis de televisió, en arquitectura o en pel·lícules . 
 
El dibuix en 2D de les diferents plantes me'ls va aportar la 
direcció de l' Institut, ja que són els plànols que s'utilitzen 
per indicar a cada aula el camí d'evacuació en cas de risc.  
Que el pas previ al Max fos l' AutoCAD  té una explicació 
lògica, al tenir els plànols en AutoCAD el vaig utilitzar com 
a base de sòl de la planta baixa i la planta primera al Max. 

 
Fig. 2. Planta baixa 

 
Fig. 3. Planta primera 

 
Sobre aquests plànols en 2D i amb el programa AutoCAD 
vaig començar a dissenyar el projecte de baixa tensió, més 
endavant explicaré amb detall els càlculs requerits per 
aquesta part, el Reglament de Baixa Tensió 2002 (REBT) i 
el programa CYPE que vaig fer servir.  
Desprès d’una exhaustiva revisió i depuració dels mateixos 
per tal que reflectissin l’estat actual del centre i treure molta 
informació innecessària , vaig dibuixar el cablejat i les 
instal·lacions elèctriques. Requisit  per tal de poder realitzar 
el projecte de Baixa Tensió (BT). 
A patir de la base, la resta ho vaig construir amb el Max, 
des de les parets passant per les finestres fins als detalls 
més treballats de les escales i mobiliari. 

  



 
4. Passos realitzats per a la creació del disseny 

en 3D al MAX 
El primer pas va ser obrir el 3dmax , i crear un nou 
projecte.  En l'apartat Manage és on es designa . 

 
Fig. 4. Manage 

 
AutoCAD és un producte que, com Max, està destinat al 
mercat del disseny assistit per ordinador. Va ser creat per la 
mateixa companyia i , per això , presenta una gran 
compatibilitat amb Max .AutoCAD utilitza dos formats: 
DWG ( per als arxius Drawing ) i l'anterior DXF ( que es 
refereixen a Drawing Exchange Format) . 
Durant el procés importació dels objectes d' AutoCAD es 
converteixen en un únic objecte 3DMAX. En el quadre de 
diàleg del 3DMAX Importar fitxer DWG d' AutoCAD, 
s’inclouen nombroses opcions que permeten definir el 
procés de conversió. 

 
Fig. 5. Importació 

 

Creació de les capes i els primers objectes 
geomètrics 
Vaig crear les noves capes que em farien falta en el Max. 
Les capes serveixen per organitzar el projecte, cada capa es 
pot destinar per separar de forma agrupada el mobiliari, la 
instal·lació elèctrica, les parets de les diferents plantes, el 
sòl de la planta baixa i primera, etc.. d’ aquesta manera si 
en algun moment fa falta ocultar mobiliari per treballar 
instal·lacions només desactivant la capa adequada es pot 
aconseguir. 

 
Fig. 6. Capes 

 
Per diferenciar-les de les capes d’ AutoCAD que havia 
importat, els hi vaig posar el nom de 3dnomdelacapa. La 
primera capa que vaig realitzar va ser la capa 3dparet i vaig 
escollir un color per identificar-la (blau). Així amb totes les 
capes que em farien falta. 
Un cop dissenyades les capes vaig fer la creació dels 
primers objectes geomètrics: les parets. Ho vaig fer a partir 
de l'objecte geomètric caixa. Amb l'ajuda de Snaps toggle 
(una ajuda que indica els vèrtex, el punt proper,etc..) i amb 
l'opció de vèrtex escollit, em va permetre realitzar les 
parets agafant de referència els plànols, on la base la vaig 
escollir tocant els vèrtex i indicant l'alçada de cada paret 
(3metres). 
Per la creació de les portes i finestres Max té unes opcions 
que  permeten crear-les de manera més fàcil.  
El problema que vaig tenir és que les portes predissenyades 
al Max no porten maneta, per tant, les vaig haver de 
dissenyar i d’afegir a cada porta una per una, mitjançant 
polígons editables.  
Per tal de fer-ho, es crea un quadrat i es converteix en un 
polígon editable, a partir d'aquest moment podem donar-li 
la forma que volem. Mitjançant modificadors que porta el 
Max podem suavitzar, ajuntar, etc. 
 
Creació de la il·luminació 
Una de les opcions que ens facilita el Max per tal d’ 
il·luminar els nostres treballs és incloent una llum 
d’ambient. Aquesta llum dona color als objectes 
geomètrics.  Va ser la primera il·luminació que vaig fer 
servir. 
A partir d’aquí,  podem posar diferents tipus de llums 
segons l’ambient que volem crear. A continuació faré una 
descripció dels diferents llums que vaig utilitzar en el meu 
projecte. 



Llums HDRI, per treballar amb el HDRI s’ha de treballar 
amb llums , per això vaig anar al panell de Crear Llum i 
vaig escollir la Vray light . Un cop allà s’ha de seleccionar 
dins de les seves característiques el tipus de llum i canviar a 
mode DOME . En el punt on es crea el llum es crea el focus 
de la il·luminació.  
El HDRI funciona de la manera següent , d' Internet em 
vaig descarregar diferents HDRI , són imatges que tenen un 
elevat rang d'exposició, tenen molta informació de llums i 
ombres per crear el màxim de realisme possible. Les HDRI 
poden combinar entre 5 i 15 imatges, amb diferents valors 
d'exposició de llums i ombres. 
Me'n vaig anar a l'editor de materials i vaig escollir un 
mapa de procediments , vaig triar la Vray HDRI . Això em 
dóna l'opció d'anar a buscar a l'ordinador les imatges que 
em baixar d’Internet 

 
Fig.7. V-Ray HDRI 

Si en fixem a la imatge superior, el mapa ve en vista 
angular, per tant s’ha de fer el canvi a vista esfèrica i la 
textura de la llum l'enganxem a la imatge HDRI.  Ara al fer 
el render es podrà veure el cel com a ambient. 

 
Fig.8. Cel institut 

Un cop l’escena està il·luminada a l’exterior, amb el cel, es 
pot començar a il·luminar l’interior de l’ Institut. Quan 
inserim objectes que no estan il·luminats de forma 
expressa, Max els il·lumina per defecte sempre per la cara 
frontal, és una llum imprecisa i general. No és interessant 
renderitzat amb aquesta llum, perquè perdem el control 
sobre les ombres que generen els objectes i per tant la 
sensació de 3D es perd.  

La creació de llums, es fa des de el panell de Creació de 
llums. Al entrar al menú tenim l’opció de posar  llums 
fotomètriques,que són més properes a la realitat, però en el 
meu cas i en un principi vaig escollir llums estàndards.  

Dins del menú estàndard trobem 8 tipus de llums. Les que 
tenen MR (Mental Ray) funcionen amb un tipus concret de 
motor de render que ja ve instal·lat al Max, però jo no vaig 
treballar amb aquestes llums, per tant vaig haver de 
instal·lar un motor de render diferent. De fet el motor de 
render es el subprograma que agafant les dades de llums, 
ombres, dimensions dels objectes, etc...ho converteix en un 
Per a que la il·luminació fos el més real possible , vaig 
decidir treballar amb el Dialux . Una programa gratuït on 
podem obtenir els valors adequats per poder il·luminar . En 
el procés d'obtenció de la lluminàries dels fabricants vaig 
poder observar que els arxius . ies utilitzats per Dialux hi 
havia els corresponents per al Max . Per tant això em va 
permetre donar-li el màxim realisme possible a l'escena. 

 
Fig.9. DIALux 

 
A continuació es poden veure alguns exemples de llums ies, 
aquest tipus de llums són les que administren els fabricants 
, per tenir tots els llums de Philips em vaig haver de baixar  
la seva aplicació per tal de poder veure les característiques 
de les famílies de llums que tenen i del model que 
m'interessava. 
 
Per poder aplicar les propietats del model al Max , s’ha 
d’anar al panell de Crear i en comptes d'escollir les llums 
estàndard s’han d’escollir les fotomètriques amb l'opció 
target light o free light de forma indiferent. 
 
Al entrar a les propietats de les llums i al tipus de 
distribució , escollint Photometric web , ja es té l'opció de 
poder anar a l'arxiu ies creat per Philips i vincular-ho a la 
llum que havia creat amb el Max , les propietats d'aquesta 
llum són les que indica la marca Philips . Jo vaig escollir 
els fluorescents de 50watts . 
L'últim pas va ser donar-li lluminositat al tub fluorescent , 
perquè semblés el més real possible . Això ho vaig fer a 
l'editor de materials , posant un material d' il·luminació del 
v- Ray. 



 
Fig.10. DIALux 

 
Fig.11. Il·luminació interior 

Materials i mapes. Editor de materials  
 
 L'editor de materials és la interfície que permet definir, 
crear i aplicar materials. Els materials els vaig utilitzar per 
revestir i pintar objectes. 
De la mateixa manera que amb els materials de la vida real, 
es poden definir amb diferents adjectius com escamós, 
suau, tou, opac o de colors. Els materials que vaig aplicar 
als objectes 3D van reproduir propietats com el color, la 
textura, la transparència, brillantor de la vida real. Als 
vídeos que vaig fer, adjunts amb aquest projecte, es poden 
observar les grans possibilitat del Max en aquest respecte. 
Un cop vaig tenir tota l'estructura de l'edifici amb els 
materials i mapes ,vaig poder començar a fer el disseny de 
la instal·lació elèctrica . En aquest cas el disseny el vaig fer 
a la par que feia els càlculs de la instal·lació . Els càlculs els 
explico més endavant. 
Després de molt de temps d’acurada dedicació al disseny, 
modelatge, als materials i a la instal·lació elèctrica,  el 
següent pas , és el renderitzat , que és on es pot contemplar 
el treball realitzat .  
 

 
 

Fig.12. Estudi de materials 
Per tal de fer-ho el primer pas és posicionar càmeres i 
animar l'escena 

Creació de càmeres. 
Hi ha dos tipus de càmeres Estàndard la Target i la Free. Es 
pot convertir una en l'altra i a l'inrevés. Amb el primer clic 
situem la càmera i amb el segon el Target (l'objectiu). 
 
Si es vol veure la visual de la càmera (allò que la càmera 
estigui gravant) hi ha dos mètodes , pressionant la lletra C 
on surten les diferents càmeres que tingui creades o un clic 
dret en l'opció de vistes. A partir d'aquí escullo la càmera de 
la qual vulgui veure la seva vista . 
 
Un cop dins aquest submenú puc modificar les propietats . 
Podem modificar les profunditats de la càmera . L'ull humà 
percep un lent de 35 mil·límetres . Jo he treballat sobre uns 
25 mil·límetres per poder visualitzar una mica més de 
l'escena , el problema és que si es baixa molt la lent es pot 
arribar a deformar els objectes . En els diferents renders 
vaig estar fent una gran quantitat de proves fins que vaig 
trobar la lent adequada. 
Per a la creació de l'animació vaig fer un Shape (línia), de 
fet aquesta línea es la trajectòria que farà al càmera al 
gravar. La línia es pot editar i, anant al seu menú de línia, 
agafar punts de la línia i fer corbes . Aquestes corbes les 
vaig agafar amb una interpolació alta perquè em quedessin 
suavitzades . Els punts els vaig pujar a una altura que vaig 
considerar adequada perquè el vídeo quedés al meu gust. 
Per realitzar aquests vídeos vaig necessitar crear les 
càmeres, vaig escollir les càmeres estàndard, com he 
comentat abans, i no les Vray perquè la llum queda 
cremada en la interfície de la pantalla , tot i que el vídeo 
final queda bé a l'hora de treballar és molt complicat . 
Les càmeres les vaig vincular a la línia que havia creat i 
amb l'objectiu vaig realitzar el mateix procediment , 
vincular-los a una línia . D'aquesta manera la càmera va 



avançant en el seu recorregut i l'objectiu també es mou . 
L'objectiu en alguns vídeos els vaig deixar fixos. 
El càlcul que vaig fer per a la realització de fotogrames van 
ser que uns 500 fotogrames per 10 segons de vídeo 
Per començar el procés per animar , el primer que vaig fer 
va ser un mapa de disseny  per definir  la meva ruta de les 
càmeres .  
Aquestes rutes les vaig crear mitjançant línies, tal i com 
s’ha explicat en el apartat anterior, entrant a la propietat de 
punts de les línies es poden crear les corbes de les línies i 
amb la interpolació es van suavitzar molt i d'aquesta 
manera vaig aconseguir que la càmera fes un recorregut 
més suavitzat. Si hagués deixat la línies totalment rectes 
hauria quedat l'animació molt robotitzada i lluny de la 
realitat que volia reflectir. D’aquesta manera vaig fer totes 
les rutes de les diferents animacions. 
El temps de recorregut de les càmeres utilitza la següent 
relació: 30 imatges per crear un segon d'animació, donat 
que l'ull humà veu pràcticament 30 quadres per segon . 
Un cop vaig escollir la resolució 1920x1080 , amb la 
càmera seleccionada vaig anar al panell d'animació i vaig 
escollir l'opció constraints - path constraint .  
En aquest moment ja vaig poder escollir la ruta (la línia) 
que seguiria la càmera, un cop escollida van aparèixer a la 
barra de temps els marcadors, un al inici i l'altre al final . 
Així ja es podia moure el marcador de temps i observar 
com es movia la càmera en el seu recorregut.  
Fins i tot, a l’entrar a la visió de la càmera, el Max permet 
veure el que s’anirà gravant, d’aquesta es pot modificar la 
lent o la línia i la càmera es veurà també modificada en el 
recorregut.  
El següent pas que vaig fer va ser animar l'objectiu de les 
càmeres (el target) , vaig fer el mateix procediment , crear 
la ruta d' animació amb una línia , un cop creada i amb 
l'objectiu seleccionat vaig anar al panell d'animació i vaig 
escollir l'opció constrainst - path constraint.  
En aquest moment es queden dos marcadors en l' inici i 
final dels fotogrames. L'únic que vaig haver de fer, són 
proves sobre l'altura de l'objectiu i comprovar que la 
càmera gravaria i que no es trobaria cap obstacle que 
provoqués una visió incorrecta. 

 
Fig.13. Barra de temps 

Animació : evolució del disseny 
Aquesta opció d’animació que dóna el Max pretén mostrar 
en un vídeo la construcció de l’edifici, una evolució de 

totes les fases fetes fins al moment: des de el sòl, passant 
per pujar parets, les finestres i portes, fins al terrat. Es pot 
veure el procés de creixement. 
En aquest vídeo la càmera la vaig deixar fixa , era la 
encarregada de gravar el que passava davant seu a l'escena 
d’elevació del disseny, la càmera la vaig col·locar amb una 
visió lateral de l' institut.  
Aquest és el vídeo més complicat amb què vaig treballar , 
ja que havia de tenir en compte l'ordre en que anaven 
evolucionant les fases de la construcció del edifici. No té 
sentit en aquest tipus d'animació que aparegui primer la 
segona planta i que la primera encara no hi sigui. Per això 
l'ordre és molt important.  
 
El modificador que faig servir és l’ Slice , que traduït vol 
dir tall, de fet és un pla de tall que oculta els objectes 
geomètrics . Per ocultar el terra s’aplica un Slice vertical , 
aquest és el primer que vaig aplicar i després vaig anant 
aplicant els Slice horitzontals que em permetien veure les 
parets , les columnes , les portes , les finestres , les cistelles 
de Basket , etc .  
 
Cada Slice té un temps d'inici que provoca l' inici de 
l'aparició dels objectes geomètrics i un temps de final que 
provoca l'aparició total de l'objecte geomètric. 
 
El difícil d'aquesta animació va ser controlar els temps 
d'aparició i final del Slice, la indicació del seu recorregut, 
amb això vull dir que jo havia de desplaçar l’ Slice des de l' 
inici de l'animació i fins al final, indicant a quina velocitat 
volia que es desplacés, així com es desplaça l’ Slice 
l'objecte es va fent visible.  
 
Animació 360 graus  
Pano2VR és un programa que permet fer animacions 360º 
en Quick Time o format flash. 

 
Fig.14. Barra de temps 

 
Al Max s’ha de seleccionar la càmera estàndard i en les 
utilitats l'opció panorama exporter, així sortirà un quadre de 
diàleg on es podrà escollir la resolució. Allà és on s’activa l' 
ordre de render. 
Al render podrem veure que fa sis passos, diferents renders 
de les diferents vistes. Un cop acabada surt una finestra que 
permet amb el ratolí moure’m fent un recorregut per 
l’escena de 360 graus.  
Aquest arxiu es pot exportar en jpg en mode esfèric des de 
el Max. Un cop ho vaig fer, des de el programa  Pano2VR 
vaig arrossegar la fotografia en mode esfèric i amb l'opció 
QuickTime, li vaig donar la màxima qualitat i resolució. 



Ara ja es podia utilitzar el QuickTime per poder veure una 
animació de 360 graus, girar-la, acostar-me i allunyar-me 
de cada objecte de, en aquest cas, el despatx de direcció i 
pati  
 
5. Càlculs per a la instal·lació de baixa tensió 

 
Per a la realització de la instal·lació elèctrica de l' institut , 
ja que no tenia els esquemes ni els plànols d'aquests , em 
vaig veure obligat a realitzar in-situ un estudi de la ubicació 
dels diferents quadres elèctrics i entrevistar-me amb el de 
tècnic de manteniment diverses vegades perquè em pogués 
explicar, des de la seva experiència, la localització dels 
diferents recorreguts de les instal·lacions i poder accedir als 
diferents magatzems del centre per poder realitzar les fotos. 
 
Per a realitzar els circuits elèctrics vaig utilitzar els 
mateixos plànols d' AutoCAD que vaig fer servir per el 
disseny en Max i que tenia per a l'evacuació en cas 
d'emergència. El programa que em va ajudar a fer la part 
elèctrica va ser el CYPE.  
 
L'objecte d'aquest projecte tècnic és especificar tots i 
cadascun dels elements que componen la instal·lació 
elèctrica, així com justificar, mitjançant els corresponents 
càlculs, el compliment del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC) BT01 a BT51. 
 
La potència total prevista a considerar en el càlcul dels 
conductors de les instal·lacions: 73.706kW 
Per al càlcul de la potència dels quadres i subquadres de 
distribució es té en compte l'acumulació de potència dels 
diferents circuits alimentats aigües baix, aplicant una 
simultaneïtat a cada circuit en funció de la naturalesa de les 
càrregues i multiplicant finalment per un factor 
d'acumulació que varia en funció del nombre de circuits. 
La determinació reglamentària de la secció d'un cable 
consisteix a calcular la secció mínima normalitzada que 
satisfà simultàniament les tres condicions següents: 
a) Criteri de la intensitat màxima admissible o 
d'escalfament. 
La temperatura del conductor del cable, treballant a plena 
càrrega i en règim permanent, no ha de superar en cap 
moment la temperatura màxima admissible assignada dels 
materials que s'utilitzen per a l'aïllament del cable. Aquesta 
temperatura s'especifica en les normes particulars dels 
cables i és de 70°C per a cables amb aïllaments 
termoplàstics i de 90°C per a cables amb aïllaments 
termoestables. 
b) Criteri de la caiguda de tensió. 
La circulació de corrent a través dels conductors ocasiona 
una pèrdua de potència transportada pel cable i una caiguda 
de tensió o diferència entre les tensions en l'origen i extrem 
de la canalització. Aquesta caiguda de tensió ha de ser 
inferior als límits marcats pel Reglament en cada part de la 
instal·lació, amb l'objecte de garantir el funcionament dels 
receptors alimentats pel cable. 
c) Criteri per a la intensitat de curt circuit. 
La temperatura que pot arribar a el conductor del cable, 
com a conseqüència d'un curt circuit o sobreintensitat de 

curta durada, no ha de sobrepassar la temperatura màxima 
admissible de curta durada (para menys de 5 segons) 
assignada als materials utilitzats per a l'aïllament del cable. 
Aquesta temperatura s'especifica en les normes particulars 
dels cables i és de 160°C per a cables amb aïllament 
termoplàstics i de 250°C per a cables amb aïllaments 
termoestables. 
 

6. Conclusions del treball 
Amb aquest projecte , he après a utilitzar molts programes 
diferents i a realitzar projectes d'electricitat en Baixa Tensió 
(BT), que no formaven part de la meva titulació però que 
encara així sempre he volgut aprendre. La meva primera 
titulació és d’Enginyer tècnic en Telecomunicacions i 
l’especialitat que estic cursant actualment, Enginyeria 
tècnica Industrial esp. Electrònica, per tant els meus 
coneixements envers les instal·lacions elèctriques requerien 
d’un estudi intensiu per tal de poder portar a terme la meva 
idea de projecte.  
Fer aquest PFC ha estat una experiència enriquidora i un 
primer pas per endinsar-me al mon de l'electricitat i dels 
projectes elèctrics, que de ben segur, en els propers anys, 
ampliaré per tal de poder traslladar aquests coneixements a 
la meva tasca com a docent. 

7. Agraïments 
Voldria agrair aquest projecte al meu tutor Ramon 
Caumons Sangrà que gràcies als seus consells i contínues 
explicacions he pogut aconseguir entendre el funcionament 
de les instal·lacions elèctriques. També vull agrair als meus 
companys el bon clima generat a les classes del Ramon. I 
finalment a la meva dona per no importar-li el temps que he 
dedicat al projecte i que no he pogut passar amb ella. 
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