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Resum 

En aquest treball es dissenya la adequació, millora i ampliació d’una instal·lació elèctrica d’un 

hotel, Hotel Gran Sol, situat a Eivissa, Sant Antoni.  

Aquest hotel de 3 estrelles consta d’una superfície construïda de 2590 m2 i 138 habitacions 

distribuïdes en 6 plantes. A més es disposa d’una planta baixa on s’ubica el hall, la recepció, 

la cuina i la zona de bufet, el bar-restaurant i una amplia zona de piscina amb hidromassatge 

envoltada de gespa i una pista de tenis. Hi ha 23 habitacions a cada planta, el que fa un total 

de 138 habitacions dobles. 

Prèviament al disseny i desenvolupament de la instal·lació s’han tingut en compte una sèrie 

de normes i codis molt necessaris en un projecte com aquest. 

 A continuació, s’ha procedit al disseny dels esquemes unifilars del citat hotel i es dimensiona 

la instal·lació per procedir a realitzar els càlculs de la potència necessària a contractar amb la 

ampliació de la instal·lació d’aire condicionat, la adequació i millora de la instal·lació obsoleta 

present. 

Com a resultat final s’ha desenvolupat un projecte consensuat amb el client, en el qual s’han 

complert les expectatives de millora de l’hotel, verifica l’eficiència mediambiental i econòmica 

i s’utilitzarà per a obtenir les diferents autoritzacions dels organismes oportuns. 
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1. Glossari 

CTE, Codis Tècnics de la Edificació. Estan establerts els requisits bàsics de seguretat i 

habitabilitat de les construccions. Dintre el CTE hi ha molts documents diferents, el que 

s’utilitza en aquest projecte es bàsicament el CTE-DB-SI, el Document Bàsic en Seguretat 

d’Incendis. 

Els documents normatius UNE, Una Norma Espanyola. Son un conjunt de normes, 

normes estandarditzades i informes creats pels Comitès Tècnics de Normalització.  

REBT, Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Normes per a temes especialitzats 

amb les instal·lacions elèctriques. Té com a objectiu establir el marc de les condicions 

tècniques i garanties que ha de reunir una instal·lació elèctrica a fi de preservar la seguretat 

de les persones i dels béns, assegurar el bon funcionament de les instal·lacions i preveure 

pertorbacions i contribuir a la eficiència econòmica de les instal·lacions.  

ITC-BT, Instruccions Tècniques Complementaries de Baixa Tensió. Estan incloses dintre 

el REBT. 

ID, Derivació individual. És la part de la instal·lació que, partint de la línia general 

d'alimentació subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari. La derivació individual 

s'inicia a l'embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els 

dispositius generals de comandament i protecció. Els dispositius generals de comandament i 

protecció tenen com a missió protegir tota la instal·lació interior contra sobrecàrregues i 

curtcircuits i a les persones i animals domèstics contra contactes directes i indirectes. 

 

Interruptor de tall omnipolar. Es diu que un interruptor és de tall omnipolar quan interromp 

el corrent en tots els conductors actius, és a dir les fases i el neutre si està distribuït. Aquest 

interruptor pot accionar-se manualment i està dotat de dispositius de protecció contra 

sobrecàrregues i curtcircuits. 

 

Ús pública concurrència (DB-SI). Edifici o establiment destinat a algun dels usos següents: 

cultural (destinats a restauració, espectacles, reunió, esport, esplai, auditoris, joc i similars), 

religiós i de transport de persones. 

RF-120: Resistència al foc durant 120 minuts. 

HO5VV-F: Els cables H05VV-F són els indicats per a instal·lacions mòbils a interior i 

electrodomèstics amb un esforç mecànic mitjà, sent el seu principal ús aplicacions 
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domèstiques. Normes de Referència UNE-EN 50525-2-11, EN 50525-2-11 i IEC 60227-5.  

Connexió equipotencial: és la pràctica de connectar elèctricament de forma intencionada, 

totes les superfícies metàl·liques exposades que no hagin de transportar corrent, com a 

protecció contra descàrregues elèctriques accidentals. Segons el Codi elèctric nacional, sota 

FONDONORMA 200: 1999 diu que la connexió equipotencial és la unió permanent de parts 

metàl·liques per formar un trajecte elèctricament conductiu que asseguri la continuïtat elèctrica 

i la capacitat per conduir amb seguretat qualsevol corrent imposada. 

Balisa: és un objecte senyalitzador, utilitzat per indicar un lloc geogràfic o una situació de perill 

potencial. 

Interruptor magnetotèrmic: és un dispositiu capaç d'interrompre el corrent elèctric d'un 

circuit quan aquesta sobrepassa certs valors màxims 

Interruptor diferencial: és un dispositiu electromecànic que es col·loca en les instal·lacions 

elèctriques de corrent altern per tal de protegir les persones dels contactes directes i indirectes 

provocats pel contacte amb parts actives de la instal·lació (contacte directe) o amb elements 

sotmesos a potencial degut, per exemple, a una derivació per falta d'aïllament de parts actives 

de la instal·lació (contacte indirecte). També protegeixen contra els incendis que poguessin 

provocar aquestes derivacions. 

MBTS: Molt baixa tensió de seguretat. 

MBTP: Molt baixa tensió de protecció 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Es sabut que la ciència investiga fins arribar a consolidar uns coneixements. La enginyeria, 

per altra banda, aplica tots els coneixements que resulten de la investigació de manera que 

ho pugui aplicar, tenint com a resultat projectes i útils físics. 

Els enginyers a la hora de prendre decisions han de tenir en compte la vida, la seguretat, la 

salut i el benestar de la població i del medi ambient que es podrien veure afectats pel seu 

judici. I es aquí on la ètica professional ha de tenir un pes important. 

2.2. Motivació 

L’ambient familiar relacionat amb l’àmbit de l’arquitectura i la construcció han estat al·licients 

de caire personal per a la realització d’aquest treball i per a l’estudi d’ Enginyeria. 

Ser capaç de realitzar un projecte des de la concepció de la idea inicial sobre paper fins a 

concloure en un projecte físic sempre ha estat un desafiament. A més a més, trobar la 

aplicació de coneixements assolits al Grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials juntament 

amb l’adquisició de molts coneixements ha estat un punt molt positiu i encoratjador. 

A més a més, el tracte amb clients i fer possible les seves idees i somnis es una motivació 

afegida. 

Per últim, suposa una satisfacció personal veure els progressos propis en un nou àmbit de 

treball. 

2.3. Requeriments previs 

Per a realitzar aquest projecte ha estat bàsic l’aprenentatge d’una eina fonamental en aquest 

àmbit com és l’AutoCAD, software de disseny utilitzat per dibuix 2D i 3D amb altes capacitats 

d’edició de plànols.  

Per altra banda, ha estat necessari assolir la existència d’una sèrie de conjunts de normes 

que són la base d’un projecte com aquest. 

Com és ara la CTE, Codis Tècnics de la Edificació, en el qual estan establerts els requisits 

bàsics de seguretat i habitabilitat de les construccions. Dintre el CTE hi ha molts documents 

diferents, el que s’utilitza en aquest projecte es bàsicament el CTE-DB-SI, el Document Bàsic 



Pàg. 8  Memòria 

 

en Seguretat d’Incendis. 

Els documents normatius UNE son un conjunt de normes, normes estandarditzades i informes 

creats pels Comitès Tècnics de Normalització. 

En quant a temes més especialitzats amb les instal·lacions elèctriques la REBT, Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió, té com a objectiu establir el marc de les condicions tècniques 

i garanties que ha de reunir una instal·lació elèctrica a fi de preservar la seguretat de les 

persones i dels béns, assegurar el bon funcionament de les instal·lacions i preveure 

pertorbacions i contribuir a la eficiència econòmica de les instal·lacions. El REBT conté 

Instruccions Tècniques Complementaries de Baixa Tensió, conegudes com les ITC-BT. 

A més a més, ha estat fonamental format part d’un equip d’arquitectes i enginyers, que han 

ajudat a desenvolupar la part de càlculs i la part pràctica tan important en un projecte 

d’aquestes característiques. 

Per últim, han estat d’utilitat conceptes assolits al Grau en Enginyeria de Tecnologies 

Industrials, en aquest cas totes les assignatures relacionades amb la electricitat i d’altres com 

gestió de projectes . 
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3. Introducció 

En un projecte nou les instal·lacions que s’han de realitzar no es limiten només a la elèctrica. 

Els tipus més comuns en un habitatge o conjunt de habitatges són les instal·lacions d’aigua 

freda, la d’aigua calenta, l’evacuació d’aigües residuals, les instal·lacions de climatització, les 

de telecomunicacions, la de gas i la elèctrica.  

En aquest cas, es tracta d’una ampliació i adequació de tot el conjunt d’un hotel, del qual s’ha 

escollit la instal·lació elèctrica pel fet de tenir més complexitat a l’hora d’implementar-la i 

aprofitar la informació adquirida al llarg del Grau. 

 

3.1. Objectius del projecte 

Es diferencien dos grups d’objectius: el principal i els secundaris. 

L’objectiu principal d’aquest treball és aplicar els coneixements apresos i adquirir-ne de nous 

per tal de poder implementar una ampliació i millora d’una instal·lació elèctrica. 

Un dels objectius secundaris és el que respon a les necessitats de les persones que en 

gaudeixin, es volen millorar les instal·lacions de l’hotel de manera que s’assoleixi un major 

grau d’eficiència i sostenibilitat de l’espai construït. 

També forma part dels objectius secundaris la satisfacció dels usuaris que s’allotjaran en 

aquests establiment i la seva seguretat. 

 

3.2. Abast del projecte 

Conjuntament, s’ha treballat a un despatx d’enginyers i arquitectes amb anys d’experiència, 

aprenent i absorbint tot tipus de coneixements fonamentals per tal de portar a terme aquest 

projecte. Així doncs aquest  projecte inclou el procés d’aprenentatge de nous programes, 

concepció de noves eines, disseny i càlculs d’instal·lacions . 

Es precís senyalar quins passos inclouen els projectes d’un enginyer que es caracteritzen per 

ser complexes, integrals i multidisciplinaris. 

1. Avantprojecte. Recull els plantejaments inicials i justifica les solucions adoptades a 
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cada fase del projecte. s’inclouen les descripcions pertinents, plànols a gran escala i 

les valoracions aproximades. 

2. Memòria del projecte. Amplia el descrit a l’avantprojecte. Es basa en quatre elements 

bàsics: la descripció de les activitat i processos a executar, els càlculs de tots els 

components del projecte, la planificació i programació del projecte i annexes i altres 

consideracions per a la execució. 

3. Plànols. Son els documents fonamentals quan el projecte està essent executat. Han 

de ser complets, concisos i de fàcil comprensió. 

4. Llista de condicions. Així com els plànols descriuen que s’ha de fer, la llista de 

condicions indica com s’han de portar a terme. 

5. Pressupost. Es tracta d’un document orientatiu i que estipula amb aproximació el cost 

i els mesuraments del projecte. 

6. Redacció. Es la recopilació de tots els documents descrits anteriorment de manera 

clara, sense ambigüitats ni contradiccions. 

En aquest projecte a més del redisseny d’una instal·lació elèctrica ja existent, es descriuen 

alguns dels passos posteriors que s’inclouen en el projecte íntegre. 
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4. Document I. Memòria 

4.1. Objecte del projecte 

Es redacta el present projecte amb la finalitat de definir l’ampliació de la instal·lació elèctrica 

a realitzar en el Hotel Gran Sol. La instal·lació existent sofrirà modificacions en algun dels seus 

punts. 

4.2. Emplaçament i peticionari 

L’emplaçament és a C/Soledat, núm. 49, Hotel Gran Sol, T.M. de Sant Antoni. 

4.3. Instal·lació elèctrica 

4.3.1. Antecedents 

Es tracta de descriure l’ampliació de la instal·lació elèctrica d’aquest projecte, que en aquest 

moment l’establiment disposa una potencia contractada de 75000W. 

Donat que l’ampliació de la potencia es degut a la ampliació de la instal·lació d’aire condicionat 

i a la adequació i millora de la instal·lació elèctrica obsoleta de l’hotel, s’aplicarà el Real Decret 

842/2002 de 2 d’agost de 2002: Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió e Instruccions 

Tècniques Complementàries, tal com s’indica a l’esquema unifilar que presentarem més 

endavant. La resta de la instal·lació no sofrirà modificació alguna. 

4.3.2. Subministrament i tensió de servei 

La empresa subministradora d’energia serà Gas i Electricitat SA (GESA), essent la tensió de 

servei nominal de 230 V entre fase-neutre i 400 V entre fases. 

4.3.3. Potència i receptors 

La potència actual contractada és de la que es disposa actualment, i aquesta potència té un 

valor de 75.000 W. 

La potència total instal·lada, amb les modificacions i les parts objectes a ser ampliades i 

adequades, ascendeix a un valor de 286.052 W. 

La potència a contractar és de 160.000 W. 
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Així doncs, la potència d’ampliació és de 160.000 - 75.000 = 85.000 W. 

La potència màxima admissible que pot suportar la instal·lació elèctrica és de 277.280 W. 

Els receptors d’enllumenat i els de força motriu objectes d’ampliació i adequació son els 

següents: 

 

Receptors enllumenat Potència (W) Receptors enllumenat Potència (W) 

Oficina recepció 130 Passadís planta tipo 3 6 x 216 

Emergència oficina/recepció 30 Emergència planta 6 x 48 

Office 32 Habitacions 138 x 162 

Emergència office 18 Bugaderia 324 

Sala maletes 32 Cambra pista tenis 648 

Cuina i menjador personal 454 Pista tenis 1600 

Càmeres cuina 450 Cambra calderes 65 

Emergència cuina 36 Cambra bombes 32 

Bufet 900 Cambres aire condicionat 259 

Cafeteria 454 Sala màquines muntacàrregues 32 

Emergència cafeteria 48 Focus exteriors Planta 1 540 

Passadís i bany personal 660 Porta entrada 81 

Emergència passadís i bany 
personal 36 Terrasses davanteres 907 

Escala de servei 227 Terrasses posteriors 832 

Emergència escala servei 42 Jardí 302 

Escala principal 216 Jardí piscina 270 

Emergència escala principal 42 Cambra piscina 65 

Passadís planta tipo 1 6 x 454 Cambra plaques solars 65 

Passadís planta tipo 2 6 x 324 Cambra màquines ascensor 32 

Taula 4.1 Receptors d’enllumenat objectes d’ampliació i adequació 
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Receptors força Potència (W) Receptors força Potència (W) 

Centraleta telèfon 100 Molinet cafè 100 

Wifi 100 Forn 1700 

Centraleta contraincendis 100 P.C. Barra 900 

Aire condicionat oficina 900 Ampoller 450 

Eixugamans lavabo personal 2x2200 Torradora 1200 

Eixugamans cuina 2200 Sortidor cervesa 250 

Neveres habitacions 138 x 60 P.C. Barra 450 

Rentavaixelles 5500 P.C. Office 450 

Màquines sucs 250 Amplificador TV 500 

Màquines cafè 2 x 250 Bomba circulació 1 1100 

Torradores 1200 Bomba circulació 2 1500 

Rentadores 2 x 4000 Aire condicionat 4 x 10000 

Assecadores 2 x 5000 Aire condicionat 20400 

Planxa 2300 Forn 15550 

Bomba 2 x 1840 Extractor fregidora 736 

Bomba pou 2944 Extractor forn 736 

Maniobra 7 x 100 Espurna fregidora 250 

Bomba retorn 370 Forn 800 

Bomba gasoil 120 Ascensor 5000 

Calderes 2 x 300 Placa freda 3 x 700 

Bomba pressió 250 P.C. Bufet 3 x 1200 

Bomba secundaria 120 Sopera 2 x 850 

Bomba 2 x 5500 Bany maria 2 x 2400 

Cambra freda 1840 Nevera gelats 450 

Cambra verdures 1104 Escalfa plats 2500 

Cambra carn 1104 Bomba filtre 2200 

Cambra congelats 1840 Bomba cascada 2200 

Cambra 1104 Bomba massatge 2200 

Evaporador 75 Bomba bufadora 750 

Aire condicionat 3350 Bomba clor 750 

Cafetera 2700 Clorinador 150 

Rentavaixelles 2500 Bomba circulació 3 x 250 

Ampoller 450 Ascensor 7500 

Equip música 500 Ventilador 75 

Taula 4.2 Receptors de força objectes d’ampliació i adequació 
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4.3.4. Classificació segons RBT 

Al tractar-se d’un hotel el classifiquem com a local de pública concurrència segons la ITC-BT-

28.  

No es requereix la instal·lació d’un grup electrogen al disposar de menys de 300 habitacions. 

4.3.5. Descripció general 

A continuació es descriu la instal·lació elèctrica a realitzar tant per a la ampliació com per a la 

adequació d’aquesta: 

Les línies elèctriques que discorren per l’interior de l’hotel, els elements de conducció a utilitzar 

i el connexionat interior dels quadres elèctrics seran no propagadors d’incendi i amb emissió 

de fums i opacitat reduïda. els cables compliran les normes UNE 21123 part 4 i 5 o UNE 

211.002 segons la seva tensió assignada. Els seus elements de conducció compliran les 

normes UNE-EN-50085-1 i UNE-EN-50086-1. 

Les línies elèctriques exteriors a la planta baixa i a la coberta de l’hotel seran de coure de 

tensió assignada 0,6/1 KV mínim i s’instal·laran baix canal protector. 

4.3.6. Instal·lacions d’enllaç 

4.3.6.1. Comptadors 

El comptador s’ubica a l’exterior de l’hotel. 

4.3.6.2. Derivació individual 

La derivació individual serà de 240 mm2 Cu RZ-1. Esta constituïda per conductors aïllants a 

l’interior de tubs soterrats. 

En tot cas, els tubs i canals i la seva instal·lació compliran el que indica en la ITC-BT-21, 

excepte el que indica la següent instrucció: 

En quant a les instal·lacions, els tubs i canals protectors tindran una secció nominal que 

permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100%. A les esmentades 

condicions d’instal·lacions , els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions 

individuals seran de 32 mm. 

En qualsevol cas, es disposarà d’un tub de reserva per cada deu derivacions individuals des 

dels comptadors fins a les habitacions per poder atendre fàcilment possibles ampliacions 

futures. En les zones on no estigui definida la partició s’instal·larà un mínim d’un tub per cada 
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50 m2 de superfície. 

Les unions dels tubs rígids seran roscats de manera que no es puguin desenganxar els 

extrems. 

Si ara tractem els cables, aquests no presentaran empalmes i la seva secció serà uniforme, 

exceptuant les connexions realitzades als comptadors i en els dispositius de protecció. 

Els conductors seran de coure o alumini, aïllats i, en la majoria dels casos, unipolars, essent 

la seva tensió assignada de 450/750 V. Es seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT-19.  

Per al cas de cables multiconductors o per a derivacions individuals a l’interior de tubs 

soterrats, l’aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0.6/1 a kV. 

La secció mínima serà de 6mm2 per als cables polars, neutre i protecció i d’1,5 mm2 per al fil 

de comandament, que serà de color vermell. 

4.3.6.3. Dispositius generals e individuals de comandament i protecció. Interruptor de 

control de potencia 

El quadre s’ubica en una sala exclusiva, en la part posterior de l’hotel, tal com es reflexa en el 

plànol 4 que es troba a l’apartat 5. 

Es col·loca una caixa per a l’interruptor de control de potència abans dels altres dispositius en 

compartiments independent i precintables. Aquestes caixes es podran col·locar en el mateix 

quadre on s’ubiquin els dispositius generals de comandament i protecció. 

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits que son 

l’origen de la instal·lació interior, es poden instal·lar en quadres separats i en altres zones. 

L’alçada a la que es situen els dispositius generals e individuals de comandament i protecció 

dels circuits, mesurada des del terra, està compresa entre 1,4 i 2 metres. En cap cas, poden 

estar accessibles al públic en general, per tant, s’hauran de prendre les precaucions 

necessàries. 

Aquests dispositius, en posició de servei vertical, s’ubicaran a l’interior d’un o varis quadres 

de distribució d’on partiran els circuits interiors. 

Els envoltants dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20451 i UNE-EN 60439-3, amb un 

grau de protecció mínim IP 30 segons la norma UNE 20324 e IK07 segons la UNE-EN 50102. 

L’envoltant per a l’interruptor de control de potencia serà precintable i les seves dimensions 

estaran d’acord al tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques i tipus 

corresponen a un model oficialment aprovat. 
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L’interruptor general automàtic de tall omnipolar tendra poder de tall suficient per la intensitat 

de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim. 

Els altres interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir els corrents de curtcircuit que 

puguis presentar-se en el punt de la instal·lació. La sensibilitat dels interruptors diferencials 

hauran de respondre al senyalat a la ITC-BT-24. 

Els dispositius de protecció en contra de sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors 

seran de tall omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al número de fases del 

circuit que protegeixen. Les seves característiques corresponen a les corrents admissibles 

dels conductors del circuit que protegeix. 

4.3.7. Instal·lacions específiques 

4.3.7.1. Instal·lacions en locals mullats 

Els locals mullats son aquells en que el sòl, terrats i parets estan o poden estar impregnats 

d’humitat i on es poden veure aparèixer, encara que temporalment, baf, fang o gotes d’aigua 

degut a la condensació. 

Es consideren llocs mullats les bugaderies públiques, les fabriques  d’aprest, tintoreries, etc., 

així com instal·lacions al aire lliure. 

En el nostre cas, es considera local mullat la terrassa del restaurant. En aquesta zona es 

complirà, a mes, les següents condicions: 

Canalitzacions: 

Les canalitzacions seran estanques. S’utilitzaran per a terminals, empalmes i connexions de 

sistemes i dispositius que presentin el grau de protecció corresponent a les projeccions 

d’aigua IPX4. Les canalitzacions prefabricades també tenen el mateix grau de protecció. 

- Instal·lacions de conductors i cables aïllats a l’interior de tubs. Els conductors tindran 

una tensió assignada de 450/750 V i discorreran per l’interior dels tubs segons el 

especificat a la ITC-BT-21. 

- Instal·lacions de cables aïllats amb coberta a l’interior de canals aïllants. Els conductor 

tindran una tensió assignada de  450/750 V i discorreran per l’interior de canals que 

s’instal·laran a l’interior de caixes. 

Aparells de comandament i protecció i preses de corrent: 

S’instal·laran fora dels locals. Quan això no es pugui fer complir, els aparells seran del tipus 
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protegit contra les projeccions d’aigua IPX4 o s’instal·laran a l’interior de caixes que els hi 

proporcionin el mateix grau de protecció. 

Dispositius de protecció: 

D’acord amb el establert a la ITC-BT-22, s’instal·laran a l’origen de cada circuit derivat d’un 

altra que penetri en el local mullat. 

En aquests locals queda prohibida la utilització d’aquest tipus d’aparells excepte quan s’utilitzi 

com a sistema de protecció la separació de circuits o l’ús de baixes tensions de seguretat, 

MBTS segons la ITC-BT-36. 

Receptors d’enllumenat: 

Els receptors d’enllumenat estaran protegits contra les projeccions de l’aigua IPX4. No seran 

de classe O. 

4.3.7.2. Instal·lacions en locals de publica concurrència: 

Es consideren com a locals de pública concurrència els establiments als que assisteixen 

persones alienes a la empresa però que poden tenir seu en els mateixos. 

 

Enllumenat d'emergència: 

Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència tenen per objecte assegurar, en cas 

de fallada de l'alimentació a l'enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a 

les sortides, per una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que s'assenyalin. 

L'alimentació de l'enllumenat d'emergència serà automàtica amb tall breu. S'inclouen dins 

d'aquest enllumenat l'enllumenat de seguretat i l'enllumenat de reemplaçament, no procedint 

la instal·lació d'aquesta última, en aquest cas. 

- Enllumenat de seguretat: 

És l'enllumenat d'emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que 

evacuen una zona o que han de acabar un treball potencialment perillós abans 

d'abandonar la zona. L'enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en 

funcionament automàticament quan es produeix la fallada de l'enllumenat general o 

quan la tensió d'aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal. La instal·lació 

d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d'energia. Només es 

podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font 

pròpia d'energia estigui constituïda per bateries d'acumuladors o aparells autònoms 

automàtics. L'enllumenat de seguretat estarà constituït per enllumenat d'evacuació, 
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enllumenat ambient o anti-pànic i enllumenat de zones d'alt risc. En aquest cas, els 

dos primers s'unificaran i solucionaran a través de blocs autònoms d'emergència, al 

tractar-se de zones exteriors i locals aïllats de dimensions reduïdes. Així mateix, 

l'enllumenat de zones d'alt risc no resulta procedent. 

- Enllumenat d'evacuació: 

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la 

utilització dels mitjans o rutes d'evacuació quan els locals estiguin o puguin estar 

ocupats. En rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell 

del sòl i en l'eix dels passos principals, una il·luminació mínima d'1 lux. En els punts 

en els que estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis 

que exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat, la 

il·luminació mínima serà de 5 lux. La relació entre la il·luminació màxima i la mínima 

en l'eix dels passos principals serà menor de 40. L'enllumenat d'evacuació haurà de 

poder funcionar, quan es produeixi la fallada de l'alimentació normal, com a mínim 

durant una hora, proporcionant la il·luminació prevista. 

- Enllumenat ambient o anti-pànic: 

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i proporcionar 

una il·luminació ambient adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les 

rutes d'evacuació i identificar obstacles. L'enllumenat ambient o anti-pànic ha de 

proporcionar una il·luminació horitzontal mínima de 0,5 lux en tot l'espai considerat, 

des del terra fins a una altura d'1 m. La relació entre la il·luminació màxima i la mínima 

en tot l'espai considerat serà menor de 40. L'enllumenat ambient o anti-pànic haurà de 

poder funcionar, quan es produeixi la fallada de l'alimentació normal, com a mínim 

durant una hora, proporcionant la il·luminació prevista. 

Prescripcions dels aparells per a enllumenat d'emergència 

- Aparells autònoms per a enllumenat d'emergència: 

Lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de tipus permanent o no 

permanent en la qual tots els elements, com ara la bateria, el llum, el conjunt de 

comandament i els dispositius de verificació i control, si existeixen, estan continguts 

dins de la lluminària o a una distància inferior a 1 m d'ella. Els aparells autònoms 

destinats a enllumenat d'emergència han de complir les normes UNE-EN 60.598-2-22 

i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la lluminària per a llums 

fluorescents o incandescents, respectivament. 
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- Lluminària alimentada per font central: 

Lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de tipus permanent o no 

permanent i que està alimentada a partir d'un sistema d'alimentació d'emergència 

central, és a dir, no incorporat en la lluminària. Les lluminàries que actuen com aparells 

d'emergència alimentats per font central han de complir l'exposat en la norma UNE-

EN 60.598-2-22. Els diferents aparells de control, comandament i protecció generals 

per a les instal·lacions de l'enllumenat d'emergència per font central entre els quals 

figurarà un voltímetre de classe 2,5 almenys, es disposaran en un quadre únic, situat 

fora de la possible intervenció del públic . Les línies que alimenten directament els 

circuits individuals dels enllumenats d'emergència alimentats per font central, estaran 

protegides per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 10A com a 

màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si a la 

dependència o local considerat existissin diversos punts de llum per a enllumenat 

d'emergència, aquests hauran de ser repartits, almenys, entre dues línies diferents, 

encara que el seu nombre sigui inferior a 12. Les canalitzacions que alimentin els 

enllumenats d'emergència alimentats per font central es disposaran, quan s'instal·lin 

sobre parets o encastades en elles, a 5 cm com a mínim, han d'estar separades 

d'aquestes per envans incombustibles no metàl·lics. 

Prescripcions de caràcter general: 

Les instal·lacions en els locals de pública concurrència, compliran les condicions de caràcter 

general que a continuació s'assenyalen.  

a) El quadre general de distribució haurà de col·locar-se en el punt més pròxim possible 

a l'entrada de l'escomesa o derivació individual i es col·locarà junt o sobre ell, els 

dispositius de comandament i protecció establerts en la instrucció ITC-BT-17. quan no 

sigui possible la instal·lació del quadre general en aquest punt, s'instal·larà en aquest 

punt un dispositiu de comandament i protecció. Del citat quadre general sortiran les 

línies que alimenten directament els aparells receptors o bé les línies generals de 

distribució a les que es connectarà mitjançant caixes o mitjançant quadres secundaris 

de distribució els diferents circuits alimentadors. Els aparells receptors que 

consumeixin més de 16 ampers s'alimentaran directament des del quadre general o 

des dels secundaris. 

b) El quadre general de distribució i, igualment, els quadres secundaris, s’instal·laran en 

llocs als quals no tingui accés el públics i que estaran separats dels locals on existeixi 

un perill acusat d’incendi o de pànic, per mitjà d’elements a prova d’incendis i portes 

no propagadores del foc. Els comptadors podran instal·lar-se en un altra lloc, d’acord 

amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, i sempre abans del quadre general. 
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c) En el quadre general de distribució o en els secundaris es disposaran dispositius de 

comandament i protecció per a cadascuna de les línies generals de distribució i les 

d’alimentació directa a receptors. A prop de cada un dels interruptors del quadre es 

col·locarà una placa indicadora del circuit al qual pertanyen. 

d) En les instal·lacions per enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el 

nombre de línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de làmpades 

a alimentar haurà de ser tal que el tall de corrent en una qualsevol d’elles no afecti 

mes de la tercera part del total de làmpades instal·lades en els locals o dependències 

que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. Cadascuna d’aquestes línies estaran 

protegides en el seu origen contra sobrecàrregues, curtcircuits, i si procedeix contra 

contactes indirectes. 

e) Les canalitzacions s’han de fer segons el que disposen les ITC-BT-19 i ITC-BT-20 i 

estaran constituïdes per: 

 - Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, col·locats sota 

tubs o canals protectors, preferentment encastats en especial en les zones 

accessibles al públic. 

 - Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, amb coberta de 

protecció col·locats en buits de la construcció totalment construïts en materials 

incombustibles de resistència al foc RF-120, com a mínim. 

- Conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6 / 1 kV armats, 

col·locats directament sobre les parets. 

 

f) Els cables i sistemes de conducció de cables s'han d'instal·lar de manera que no es 

redueixin les característiques de l'estructura de l'edifici en la seguretat contra incendis. 

Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el connexionat 

inferior de quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors de 

l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques 

equivalents a les de la norma UNE 21123 part 4 o 5; o amb la norma UNE 21.1002 

(segons la tensió assignada del cable), compleixen amb aquesta prescripció. 

Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats 

com "no propagadors de la flama" d'acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-

EN 50.086-1, compleixen amb aquesta prescripció. 

Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms oa circuits 

de serveis amb fonts autònomes centralitzades, han de mantenir el servei durant i 

després de l'incendi, sent conformes a les especificacions de la norma UNE-EN 

50.200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques 

equivalents a la norma UNE 21.123 parts 4 o 5, apartat 3.4.6, compleixen amb la 

prescripció d'emissió de fums i opacitat reduïda. 

g) Les fonts pròpies d’energia de corrent altern a 50 Hz, no podran donar tensió de retorn 
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a l’escomesa o escomeses de la xarxa de Baixa Tensió pública que alimentin al local 

de pública concurrència. 

 

Prescripcions complementàries per a locals d’espectacles i activitats recreatives: 

 

A més de les prescripcions generals assenyalades en el capítol anterior, en els locals 

d’espectacles es compliran les següents prescripcions complementàries: 

 

a) A partir del quadre general de distribució s’instal·laran línies distribuïdores generals, 

accionades per mitjà d’interruptors omnipolars amb la deguda protecció almenys, per 

a cada un dels següents grups de dependències o locals: 

- Sala de públic 

- Vestíbul, escales i passadissos d’accés a la sala des del carrer, i dependències 

annexes a ells. 

b) Els quadres secundaris de distribució han d’estar col·locats en locals independents a 

l’interior d’un recinte construït amb material no combustible. 

c) Serà possible tallar mitjançant interruptors omnipolars, cadascuna de les instal·lacions 

elèctriques corresponent a camerinos, magatzems, tallers o altres locals amb perill 

d’incendi i els reòstats, resistències i receptors mòbils de l’equip escènic. 

d) Les resistències emprades a efectes o jocs de llum o per altres usos, estaran 

muntades a suficient distancia dels telons, bambolines i altre material del decorat i 

protegides prou perquè una anomalia en el seu funcionament no pugui produir danys. 

Aquestes precaucions es fan extensives a tots els dispositius elèctrics que s’utilitzin i 

especialment a les llanternes de projecció i als llums d’arc de les mateixes. 

e) L’enllumenat general ha de ser completat per un enllumenat d’evacuació, el qual 

funcionarà permanentment durant l’espectacle i fins que el local sigui evacuat pel 

públic. 

 

S’instal·larà il·luminació d’abalisament en cada un dels esglaons o rampes amb una 

inclinació superior al 8% del local amb la suficient intensitat per a que puguin il·luminar la 

petjada. En el cas de pilots de abalisat, s’instal·larà a raó d’un per cada metre lineal de 

l’amplada o fracció. La instal·lació d’abalisament ha d’estar alerta al de funcionament 

d’emergència es produeixi quan el valor de la tensió d’alimentació baixi per sota del 70% 

del seu valor nominal. 

 

4.3.8. Instal·lacions interiors o receptores 

4.3.8.1. Prescripcions generals 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment per al que 

respecte al conductor neutre i al de protecció. Aquesta identificació es realitzarà per colors 

que presentin els seu aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació, o estigui 

previst per a un conductor de fase el seu canvi a conductor neutre, s’identificaran amb un color 
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blau clar. El conductor de protecció  s’identificarà amb un color verd-groc. Tots els conductors 

de fase, o els que no estiguin prevists de canvi a neutre, s’identificaran amb els colors negre i 

marró. Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents, s’utilitzarà també el color 

gris. 

Conductors de protecció: 

S’aplicarà el indicat a la UNE 20460-5-54 a l’apartat 543. Es tindran en compte els següents 

punts: 

- Si s’apliquen diferents sistemes de protecció e instal·lacions properes s’utilitzarà per a 

cadascun dels sistemes un conductor de protecció diferent. Els sistemes a utilitzar 

estaran d’acord als indicats a la norma UNE 20460-3. En els passos a traves de parets 

i sostres estaran protegits per un tub d’adequada resistència mecànica segons la ITC-

BT-21 per a canalitzacions encastades. 

- No s’utilitzarà un conductor de protecció comú per a instal·lacions de tensions 

nominals diferents. 

- Si els conductors actius van a l’interior d’un envoltant comú, es recomana incloure 

també al seu interior el conductor de protecció, i per tant, presentarà el mateix 

aïllament que els altres conductors. Quan el conductor de protecció s’instal·li fora 

d’aquesta canalització seguirà el curs de la mateixa. 

- En una canalització mòbil tots els conductors incloent el conductor de protecció aniran 

a la mateixa canalització. 

- En el cas de canalitzacions que incloguin conductors amb aïllament mineral, la coberta 

exterior d’aquests conductors podran utilitzar-se com a conductor de protecció dels 

circuits corresponents, sempre que la seva continuació quedi perfectament 

assegurada i la seva conductivitat sigui com a mínim igual a la que resulta de la 

aplicació de la UNE 20460-5-54, apartat 543. 

- Quan les canalitzacions estiguin constituïdes per conductors aïllats col·locats avall de 

tubs de material ferromagnètic, o per cables que continguin una armadura metàl·lica, 

els conductors de protecció s’hauran de col·locar en els mateixos tubs o formaran part 

dels mateixos cables que els conductors actius. 

- Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el empitjorament 

mecànic i químic, especialment en els passos a traves dels elements de construcció. 

- Les connexions en aquests conductors es realitzaran per mitja d’unions soldades 
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sense la utilització d’àcid  o per peces de connexió de pressió  per rosca, havent de 

ser accessibles per a la verificació i assaig. Aquestes peces seran de material 

inoxidable i els cargols de pressió, si s’utilitzen, estaran prevists  per a evitar que es 

deixin anar. Els dispositius que compleixin la UNE-EN 60998-2-1 compleixen aquesta 

descripció. 

- Es prendran les mesures necessàries per a evitar el deteriorament causat per a 

efectes electroquímics quan les connexions siguin entre metalls diferents. 

Equilibrat de càrregues: 

Per a que es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen 

part de la instal·lació, es procurarà que quedi repartida entre les seves fases o conductors 

polars. 

Mesures de protecció contra contactes directes o indirectes: 

Les instal·lacions elèctriques s’establiran de forma que no suposin cap risc per a les 

persones i els animals domèstics tant en servei normal com quan puguin presentar-se 

averies previsibles. Les instal·lacions hauran de projectar-se i executar-se aplicant les 

mesures de protecció senyalades a la ITC-BT-24 i hauran de complir el que s’indica a la 

UNE 20460 part 4-41 i part 4-47. 

Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica: 

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament al menys igual als valors 

que s’indiquen a la següent taula: 

Tensió nominal de la 

instal·lació 

Tensió nominal d’assaig 

de corrent continua (V) 

Resistència d’aïllament 

(mΩ) 

Molt Baixa Tensió de 

Seguretat (MBTS) 

Molt Baixa Tensió de 

Protecció (MBTP) 

 

250 

 

≥ 0,25 

≤ 500 V, excepte cas 

anterior 

500 ≥ 0,5 

≥ 500 V 1000 ≥ 0,5 

Nota: Per a instal·lacions a MBTS i MBTP, vegeu la ITC-BT-36 
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Taula 4.3 Prescripcions generals per a instal·lacions interiors 

Aquest aïllament s’entén per a una instal·lació en la qual la longitud del conjunt de 

canalitzacions i qualsevol sigui el numero de conductors que les composi no excedeixi de 

100 m. Quan la longitud excedeixi de 100 m, la instal·lació es fraccionarà en parts 

d’aproximadament 100 m, bé per seccionament, desconnexió, retirada de fusibles o 

obertura d’interruptors. 

L’aïllament es mesurarà amb relació a terra i entre conductors, mitjançant un generador 

de corrent continu capaç de subministrar les tensions d’assaig especificades en la taula 

anterior amb un corrent d’1 mA per a una carrega igual a la mínima resistència d’aïllament 

especificada per a cada tensió. 

Durant la mesura, els conductors, inclòs el conductor neutre o compensador, estaran 

aïllats de terra, així com de la font d’alimentació d’energia a la qual estan units 

habitualment. Si les masses dels aparells receptors estan unides al conductor neutre, se 

suprimiran aquestes connexions durant la mesura, restablint un cop acabada aquesta.  

Quan la instal·lació tingui circuits amb dispositius electrònics, en aquests circuits amb 

dispositius electrònics, en aquests circuits els conductors de fases i el neutre estaran units 

entre si durant les mesures. 

La mesura d’aïllament amb relació a terra, s’efectuarà unint a aquesta el pol positiu del 

generador i deixant, en principi, tots els receptors connectats i els seus comandaments en 

posició “parada”, assegurant que no hi ha falta de continuïtat elèctrica a la part de la 

instal·lació que es verifica. Els dispositius d’interrupció es posaran en posició de “tancat” i 

els curtcircuits instal·lats com en servei normal. Tots els conductors es connectaran entre 

si incloent el conductor neutre o compensador, en l’origen de la instal·lació que es verifica 

i a aquest punt es connectarà el pol negatiu del generador. 

Quan la resistència d’aïllament obtinguda resultés inferior al valor mínim que li 

correspongui, s’admetrà que la instal·lació és, però correcta, si es compleixen les següents 

condicions: 

- Cada aparell receptor presenta una resistència d’aïllament per almenys igual el valor 

senyalat per la norma UNE o en el seu defecte 0,5 MΩ. 

- Desconnectats els aparells receptors, la instal·lació presenta la resistència de 

aïllament que li correspongui. 

La mesura de la resistència d’aïllament entre conductors polars, s’efectua després d’haver 

desconnectat tots els receptors, quedant els interruptors i curtcircuits en la mateixa posició 
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que l’assenyalada anteriorment per a la mesura de l’aïllament amb relació a terra. La 

mesura de la resistència d’aïllament s’efectuarà successivament entre els conductors 

presos de dos a dos, comprenent el conductor neutre o compensador. 

Per al que respecta a la rigidesa dielèctrica d’una instal·lació, ha de ser tal, que 

desconnectats els aparells d’utilització, resisteixin 1 minut  una prova de tensió de 2U + 

1000 volts a freqüència industrial, essent U la tensió màxima de servei expressada en 

volts i amb un mínim de 1500 volts. Aquest assaig es  realitzarà per a cadascun dels 

conductors inclòs el neutre o compensador, amb relació a terra i entre conductors, llevat 

per a aquells materials en els que es justifiqui que l’assaig ha estat realitzat prèviament 

per el fabricant. 

Durant aquest assaig els dispositius d’interrupció es posaran en la posició de “tancat” i els 

curtcircuits en que aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat 

que presenten els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes 

indirectes. 

Les bases de presa de corrent: 

Les bases de presa de corrent utilitzades en les instal·lacions interiors o receptores seran 

les indicades a la norma UNE 20315. 

Connexions: 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per 

retorciment o atropellament entre si dels conductors, sinó que s’haurà de realitzar sempre 

utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituent blocs o regletes de 

connexió. Sempre s’hauran de realitzar a l’interior de les caixes d’empalme i/o de derivació 

llevat en els casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITEC-BT-21. Si es tracta de conductors 

de varis cables, les connexions es realitzaran de forma que la corrent es reparteixi per tots 

els cables i si el sistema adoptat és de cargol de prémer entre una volandera metàl·lica i 

una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de connectar-

se per mitjà de terminals adequats, de forma que les connexions no quedin sotmeses a 

esforços mecànics. 

4.3.8.2. Sistemes d’instal·lació 

Els sistemes d’instal·lació que es descriuen en la IT hauran de tenir en consideració els 

principis fonamentals de la norma UNE 20460-5-52. 

La selecció del tipus de canalitzacions en cada instal·lació particular es realitzarà escollint, en 

funció de les influencies externes, el que es consideri mes adequat entre els descrits per 
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conductors i cables en la norma UNE 20460-5-52. 

Prescripcions generals: 

Es poden trobar varis circuits de potencia en el mateix tub o en el mateix compartiment de 

canal si tots els conductors estan aïllats per la tensió assignada mes elevada. En canvi, no 

s’han d’instal·lar circuits de potencia i circuits de molt baixa tensió (MBTS o MBTP) en les 

mateixes canalitzacions, llevat que cada cable estigui aïllat per la tensió mes alta present o 

que els conductors estiguin aïllats per la seva tensió e instal·lats en un compartiment separat 

d’un conducte o d’un canal. 

Disposicions: 

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

de forma que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una distancia mínima de 

3 cm. En cas de proximitat  amb conductes de calefacció , d’aire calent, vapor o fum, les 

canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que no puguin  assolir una temperatura 

perillosa i, per consegüent, es mantindran separades per una distancia convenient o 

mitjançant pantalles calorífugues. 

Accessibilitat: 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d’altres canalitzacions que puguin donar 

lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., a 

menys que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions 

elèctriques contra els defectes d’aquestes condensacions. 

A més, hauran d’estar disposades de forma que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a 

les seves connexions. Aquestes possibilitats no han d’estar limitades pel muntatge d’equips 

en les envoltants o en els compartiments. 

Identificació: 

Aquestes canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que mitjançant la convenient 

identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, 

transformacions, etcètera. Per altra banda, els conductor neutre o compensador, quan 

existeixi estarà clarament diferenciat dels altres conductors. Les canalitzacions poden 

considerar-se suficientment diferenciades unes de les altres, be per naturalesa o per el tipus 

de conductors que la composen, o be per les seves dimensions o pel seu traçat. Quan la 

identificació pugui resultar difícil, s’ha d’establir un plànol de la instal·lació que permeti aquesta 

identificació mitjançant etiquetes senyals d’avís indeleble i legibles. 
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Conductors aïllats sota tubs protectors:  

Els cables utilitzats en els conductors aïllats sota tubs protectors seran de tensió assignada 

no inferior a 450/750 V i els tubs compliran l’establert a la ITC-BT-21. 

Conductors aïllats soterrats:  

Les condicions per canalitzacions soterrades, en les que els conductors aïllats hauran d’anar 

per sota del tub excepte que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1 kV, s’establiran 

d’acord al senyalat a la ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 

Conductors aïllats sota canals protectors: 

Per a conductes aïllats sota canals protectors s’han de satisfer l’establert a la ITC-BT-21. En 

els canals protectors de grau IP4X o superiors i classificades com a “canals amb tapa d’accés 

que només pugui obrir-se amb eines” segons la UNE-EN-50085-1 es podrà utilitzar conductor 

aïllat, de tensió assignada 450/750 V; col·locar mecanismes tals com interruptors, preses de 

corrent, dispositius de comandament i control, etc., en el seu interior, sempre que es fixin 

d’acord amb les instruccions del fabricant; i realitzar empalmes de conductors en el seu interior 

i connexions als mecanismes. 

En els canals protectors de grau de protecció inferior a IP4X o classificades com a “canals 

amb tapa d’accés que puguin obrir-se sense eines”, segons la UNE-EN-50085-1, nomes 

podran utilitzar-se conductor aïllant sota coberta estanca, de tensió assignada mínima 

300/500 V. 

Conductors aïllats en safata: 

En quant a conductors aïllats en safata, només s’utilitzaran conductors aïllants amb coberta 

(inclòs cables armats o amb aïllament mineral), unipolars o multipolars segons UNE 20460-5-

52. 

Pas a traves d’elements de la construcció: 

El pas de les canalitzacions a traves d’elements de la construcció, tals com murs, envans i  

sostres es realitzaran d’acord a les següents prescripcions: 

- En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran derivacions de 

cables. 

- Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra el deteriorament mecànic, 

les accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s’exigirà de forma 

continua en tota la longitud del pas. 
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- Si s’utilitzen tubs no obturats per travessar un element constructiu que separi dos 

locals d’humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s’impedeixi la 

entrada i la acumulació d’aigua en el local  menys humit, corbant-los convenientment 

en el seu extrem cap al local més humit. Quan els passos desemboquin a l’exterior 

s’instal·larà a l’extrem del tub una pipa de porcellana o vidre, o d’un altra material aïllant 

adequat, disposada de manera que el pas exterior-interior dels conductors s’efectuï 

en sentit ascendent. 

- En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa  diferents a un i altra costat de 

pas, aquest s’efectuarà per la canalització utilitzada en el local, prescripcions de les 

quals seran mes severes. 

- Per a la protecció mecànica dels cables a la longitud del pas, es disposaran aquests 

en l’interior de tubs normals quan aquella longitud no excedeixi de 20 cm, i si excedeix, 

es disposaran tubs d’acord amb la taula 3 de la ITB-BT-21. Els extrems dels tubs 

metàl·lics sense aïllament interior estaran proveïts de filtres aïllants de vores 

arrodonides o de dispositiu equivalent, o bé les vores dels tubs estaran 

convenientment arrodonits, sent suficient per als tubs metàl·lics amb aïllament interior 

que aquest últim sobresurti lleugerament del mateix. També podran emprar-se per 

protegir els conductors els tubs de vidre o porcellana o d’un altre material aïllant 

adequat de suficient resistència mecànica. No necessiten protecció suplementaria els 

cables proveïts d’una armadura metàl·lica ni els cables amb aïllament mineral, sempre 

que la seva coberta no sigui atacada per materials dels elements a travessar. 

- Si l’element constructiu que s’ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 

característiques d’humitat, poden practicar-se obertures en el mateix que permeti el 

pas dels conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de 

canalització de la qual es tracti. 

- Els passos amb conductors aïllants sota motllures no excediran de 20 cm. En el altres 

casos el pas s’efectuarà per mitja de tubs. 

- En els passos de sostres per mitjà de tubs, aquest estarà obturat mitjançant tancament 

estanc i la seva extremitat superior sortirà per sobre del sòl una alçada almenys igual 

a la dels sòcols, si existeixen o a 10 cm en un altra cas. Quan el pas s’efectuï per un 

altra sistema, s’obturarà igualment mitjançant material incombustible, de classe i 

resistència al foc, com a mínim, igual a la dels dos materials dels elements que 

travessa. 
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4.3.8.3. Tubs i canals protectors 

Els tubs protectors poden ser: 

- Tub i accessoris metàl·lics 

- Tub i accessoris no metàl·lics 

- Tub i accessoris compostos (metàl·lics i no metàl·lics) 

També es classifiquen segons el disposat a les següents normes: 

- UNE-EN 50086-2-1: Sistemes de tubs rígids 

- UNE-EN 50086-2-2: Sistemes de tubs corbables   

- UNE-EN 50086-2-3: Sistemes de tubs flexibles 

- UNE-EN 50086-2-4: Sistemes de tubs soterrats 

Les característiques de protecció d’unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser 

inferiors als declarats en el sistema de tubs. 

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en ningun punt arestes, asprors o 

fissures susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a 

instal·ladors o usuaris. 

Les dimensions del tubs no soterrats i amb unió roscada utilitzats a les instal·lacions 

elèctriques son les que es prescriuen a la UNE-EN 60423. Per als tubs enterrats, les 

dimensions es corresponen amb les indicades a la norma UNE-EN 50086-2-4. Per a la resta 

dels tubs, les dimensions seran les establertes a la norma corresponent a les citades 

anteriorment. L a denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior. 

Les característiques dels tubs depèn del tipus d’instal·lació: 

En el tubs en canalitzacions fixes en superfícies, els tubs hauran de ser preferentment rígids i 

en casos especials, podran utilitzar-se tubs corbables. Les seves característiques mínimes es 

resumen a la següent taula: 

Característiques Codi Grau 

Resistència a la compressió 4 Forta 

Resistència a l'impacte 3 Mitjana 

Temperatura mínima d'instal·lació i 
servei 

2 -5⁰C 

Temperatura màxima d'instal·lació i 
servei 

1 +60⁰C 

Resistència al encorbament 4 o 5 Rígid/corbable 

Propietats elèctriques 4 o 5 Continuïtat elèctrica/aïllant 

Resistència a la penetració d'objectes 
sòlids 

4 Contra objetes D≥1mm 
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Resistència a la penetració de l'aigua 2 
Contra gotes d'aigua caient verticalment 
quan el sistema de tubs està inclinat 15º 

Resistència a la corrosió de tubs 
metàl·lics i compostos 

2 Protecció interior i exterior mitjana 

Resistència a la tracció 0 No declarada 

Resistència a la propagació de la 
flama 

1 No propagador 

Resistència a les càrregues suspeses 0 No declarada 

Taula 4.4 Característiques dels tubs en canalitzacions fixes 

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

normes UNE-EN 50086-2-1, per a tubs rígids i UNE-EN 50086-2-2 per a tubs corbables. 

En tubs en canalitzacions encastades en obra de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres) els 

tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles i les seves característiques mínimes es 

descriuen a la següent taula: 

Característiques Codi Grau 

Resistència a la penetració d'objectes 
sòlids 

4 Contra objetes D≥1mm 

Resistència a la penetració de l'aigua 2 
Contra gotes d'aigua caient verticalment 
quan el sistema de tubs està inclinat 15º 

Resistència a la propagació de la 
flama 

1 No propagador 

Taula 4.5 Característiques dels tubs en canalitzacions encastades 

En tubs en canalitzacions soterrades, els tubs protectors seran conforme al que estableix la 

UNE-EN 50086-2-4. Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permetin una fàcil 

accessibilitat als cables o conductors aïllats. Les seves característiques mínimes son les 

següents: 

Característiques Codi Grau 

Resistència a la compressió NA 250N / 450N / 750N 

Resistència a la penetració d'objectes 
sòlids 

4 Contra objetes D≥1mm 

Resistència a la penetració de l'aigua 3 Protegit contra l'aigüa de pluja 

Taula 4.6 Característiques dels tubs en canalitzacions soterrades 

Instal·lació i col·locació de tubs: 

Les prescripcions generals en la instal·lació i col·locació dels tubs son les següents: 

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles 

a les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 

- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 
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assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 

- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en calent, 

recobrint l'empalme amb una cua especial quan es precisi una unió estanca. 

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 

col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres 

que es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més 

de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius 

no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de 

col·locats aquests. 

- Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de 

material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides 

contra la corrosió. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar 

folgadament tots els conductors que han de contenir. La seva profunditat serà almenys 

igual al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm. El 

seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques 

les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se premsaestopes 

o ràcords adequats. 

- En cap cas es permetrà la unió de conductors com empalmes o derivacions per 

simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-

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

regletes de connexió; pot permetre així mateix, la utilització de brides de connexió. 

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte les possibilitats 

que es produeixin condensacions d'aigua al seu interior, per a això es triarà 

convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una 

ventilació apropiada a l'interior de els tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, 

per exemple, l'ús d'una "T" de al fet que un dels braços no s'empra. 

- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat 

elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs 

metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues posades a terra 

consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 

Les prescripcions de muntatge fixe en superfície són: 

- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides 

contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a 

màxim, de 0,50 m. Es disposaran fixacions d'una i altra part en els canvis de direcció, 
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en els empalmes i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

- En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 

punts extrems no seran superiors al 2 per 100. 

- És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 

2,5 m. sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

- En els encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, han de 

interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 centímetres 

aproximadament, i empalmant-se posteriorment mitjançant maneguets lliscants que 

tinguin una longitud mínima de 20 cm. 

Les prescripcions de muntatge fixe encastat: 

 

- En la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les regates no 

posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les 

dimensions de les regates seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una 

capa d'1 cm. de gruix, com a mínim. En els angles, l'espessor d'aquesta capa pot 

reduir-se a 0,5 cm. 

- No s'han d'instal·lar entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica 

de les plantes inferiors. 

- Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, 

entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de 

formigó o morter d'1 cm. de gruix, com a mínim, a més del revestiment.  

- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 

desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats 

amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin en 

l'interior d'un allotjament tancat i practicable.  

- En el cas d'utilitzar tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts 

horitzontals a 50 cm. com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels 

angles de cantonades no superior a 20 cm. 

Canals protectores: 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o 

no perforades, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable, 

segons s'indica a la ITC-BT-01 "Terminologia". 
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Les canals seran conformes al que disposen les normes de la sèrie UNE-EN 50085 i es 

classificaran segons el que estableix la mateixa. 

En les canals protectores de grau IP4X o superior i classificades com "canals amb tapa 

d'accés que només pot obrir-se amb eines" segons la norma UNE-EN 50085-1, es podrà: 

a) Utilitzar conductor aïllat, de tensió assignada 450/750 V. 

b) Col·locar mecanismes com ara interruptors, preses de corrents, dispositius de 

comandament i control, etc., al seu interior, sempre que es fixin d'acord amb les instruccions 

del fabricant. 

c) Realitzar empalmaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

En les canals protectores de grau de protecció inferior a IP4X o classificades com "canals amb 

tapa d'accés que pot obrir-se sense eines", segons la norma UNE-EN 50085-1, només podrà 

utilitzar conductor aïllat sota coberta estanca, de tensió assignada mínima 300/500 V. 

Les característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50085. 

Instal·lació i col·locació de canals: 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 

paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 

Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la seva 

continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

 

4.3.8.4. Locals que contenen banyera o dutxa 

Per a les instal·lacions d’aquests locals es tindran en compte els quatre volums 0,1, 2 i 3 que 

es recullen a la ITC-BT-27 defineixen a continuació: 

- Volum 0: Comprenen l’interior de la banyera o dutxa 

- Volum 1: Comprèn el pla horitzontal superior al volum 0 i el pla horitzontal situat a 

2,25m per sobre del sòl i el pla vertical al voltant de la banyera o dutxa que inclou 

l’espai per sota dels mateixos, quan aquest espai es accessible sense l’ús d’una eina. 

- Volum 2: Està limitat pel pla vertical exterior al volum 1 i el pla vertical paral·lel situat a 

una distancia de 0,6m del pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del sòl. A més, es 

considerarà volum 2 quan l’alçada del sostre excedeixi els 2,25m per sobre del terra 

o l’espai comprès entre el volum 1 i el sostre fins a una alçada de 3m per sobre del 
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terra. 

- Volum 3: Està limitat pel pla vertical límit exterior del volum 2 i el pla vertical paral·lel 

situat a una distància de 2,4m i també està limitat pel sòl i el pla horitzontal situat a 

2,25m per sobre del sòl. A més, es considerarà volum 3 quan l’alçada del sostre 

excedeixi els 2,25m per sobre del terra o l’espai comprès entre el volum 2 i el sostre 

fins a una alçada de 3m per sobre del terra. 

Protecció per a garantir la seguretat: 

Per a garantir la seguretat, quan s’utilitza MBTS, independentment de la tensió assignada, la 

protecció contra incendis directes ha d’estar proporcionada per barreres o envoltants amb un 

grau de protecció mínim IP2X o IPXXB, segons la UNE 20324 o per un aïllament capaç de 

suportar una tensió d’assaig de 500 V en valor eficaç en alterna durant 1 minut. 

Una connexió equipotencial local suplementària ha d'unir el conductor de protecció associat 

amb les parts conductores accessibles dels equips de classe I en els volums 1, 2 i 3, incloses 

les preses de corrent i les següents parts conductores externes dels volums 0, 1, 2 i 3: 

- Canalitzacions metàl·liques dels serveis de subministrament i desguassos (per exemple 

aigua, gas); 

- Canalitzacions metàl·liques de calefaccions centralitzades i sistemes d'aire condicionat; 

- Parts metàl·liques accessibles de l'estructura de l'edifici. Els marcs metàl·lics de portes, 

finestres i similars no es consideren parts externes accessibles, tret que estiguin connectades 

a l'estructura metàl·lica de l'edifici. 

- Altres parts conductores externes, per exemple parts que són susceptibles de transferir 

tensions. 

Les banyeres i dutxes metàl·liques han de considerar-se parts conductores externes 

susceptibles de transferir tensions. 

 Grau de protección Mecanismes 

Volum 0 IPX7 No permès 

Volum 1 

 IPX4                                                                                    
IPX2, per sobre del nivell més alt d'un 

difusor fixe                                                                       
IPX5, en equipament elèctric de banyeres 
d'hidromassatge i en els banys comuns en 
els que poden produir dolls d'aigua durant 

la neteja dels mateixos 

No permès, amb la excepció 
d'interruptors de circuits MBTS. 
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Volum 2 
IPX4                                                                               

IPX5, en els banys comuns 

No permès, amb la excepció 
d'interruptors o bases de circuits 
MBTS, font d'alimentacó la qual 
està instal·lada fora dels volums 

0, 1 i 2. Es permet també la 
instal·lació per a afeitadores.  

Volum 3 IPX5, en els banys comuns  

Taula 4.7 Graus de protecció en el volum de banyeres i dutxes metàl·liques 

En general tot equip elèctric, electrònic, telefònic o de telecomunicació incorporat a la cabina 

o banyera, incloent els alimentats a MBTS, han de complir els requisits de la norma UNE-EN 

60335-2-60. 

La connexió de les banyeres i cabines s'efectuarà amb cable amb coberta de característiques 

no menors que el de designació HO5VV-F o mitjançant cable sota tub aïllant amb conductors 

aïllats de tensió assignada 450/750 V. S'ha de garantir que, un cop instal·lat el cable o tub a 

la caixa de connexions de la banyera o cabina, el grau de protecció mínim que s'obté sigui 

IPX5. 

Totes les caixes de connexió localitzades en parets i sòl del local sota la banyera o plat de 

dutxa, oa les parets o sostres del local, situades darrere de parets o sostres d'una cabina per 

on discorren tubs o dipòsits d'aigua, vapor o altres líquids, han de garantir, juntament amb la 

seva unió als cables o tubs de la instal·lació elèctrica, un grau de protecció mínim IPX5. Per a 

la seva obertura serà necessari l'ús d'una eina. 

No s'admeten empalmaments en els cables i canalitzacions que discorrin pels volums 

determinats per aquestes superfícies excepte si aquests es realitzen amb caixes que 

compleixin el requisit anterior. 

 

 

 

4.3.8.5. Instal·lació de receptors. Prescripcions generals 

La connexió dels cables aptes per a usos mòbils a la instal·lació alimentadora es realitzarà 

utilitzant clavilles i presa de corrent, caixes de connexió i trole per al cas de vehicles a tracció 

elèctrica o aparells movibles. 

La connexió de cables aptes per a usos mòbils als aparells destinats a usos domèstics o 
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anàlegs es realitzarà utilitzant cable flexible amb coberta de protecció, fixat permanentment a 

l’aparell o amb cable flexible amb coberta de protecció però fixat a l’aparell per mitja d’un 

connector de manera que les parts actives del mateix no siguin accessibles quan estiguin sota 

tensió. 

La tensió assignada dels cables utilitzats serà de, com a mínim, la tensió d’alimentació i mai 

inferior a 300/300V. Les seves seccions no seran inferiors a 0,5 mm2. Les característiques del 

cable a utilitzar seran coherents amb la seva utilització prevista. 

Les clavilles utilitzades per a la connexió seran les indicades a UNE-20315 o la UNE-EN-

50075. addicionalment, els receptors no destinats a l’ús en habitatges podran incorporar-se 

clavilles conforme a la UNE-EN-60309. 

4.3.8.6. Instal·lació de receptors. Receptors per a enllumenat 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN-

60598. 

Suspensions i dispositius de regulació: 

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir 

de 5 kg. Els conductors, que han de poder suportar aquest pes no han de presentar empalmes 

intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element diferent del born de connexió. La 

secció nominal total dels conductors dels quals la lluminària està suspesa serà tal que la 

tracció màxima a la qual estiguin sotmesos els conductors sigui inferior a 15 N/mm2. 

Cablejat intern: 

La tensió assignada dels cables utilitzats serà com a mínim la tensió d'alimentació i mai inferior 

a 300/300 V. 

Cablejat extern: 

Quan la lluminària té la connexió a la xarxa en el seu interior, cal que el cablejat extern que 

penetra en ella tingui l'adequat aïllament elèctric i tèrmic. 

Posada terra: 

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 

aquelles parts incloses dins del volum d'accessibilitat definit a la ITC-BT-24. 
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Llums: 

Queda prohibit l'ús de làmpades de gasos amb descàrregues a alta tensió (com per exemple 

neó) a l'interior dels habitatges. 

A l'interior de locals comercials i a l'interior d'edificis, es permetrà la seva instal·lació quan la 

seva ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin barreres o envoltants 

separadores, tal com es defineix en la ITC-BT-24. 

Portalàmpades: 

Hauran de ser d'algun dels tipus, formes i dimensions especificats a la norma UNE-EN 60061-

2. 

Quan en la mateixa instal·lació hi hagi llums que han de ser alimentades a diferents tensions, 

es recomana que els portalàmpades respectius siguin diferents entre si, segons el circuit a 

què han de ser connectats. 

Quan s'utilitzin portalàmpades amb contacte mig, haureu de connectar-se a aquest el 

conductor de fase o polar, i el neutre al contacte corresponent a la part exterior. 

Condicions i instal·lació dels receptors per a enllumenat: 

- Condicions generals: 

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d'enllumenat que no siguin de Classe II 

o Classe III, hauran de connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de 

protecció del circuit. S'entén com accessibles aquelles parts influïdes dins el volum 

d'accessibilitat definit a la ITC-BT-24. 

- Condicions específiques: 

Per a instal·lacions que alimentin tubs lluminosos de descàrrega amb tensions assignades 

de sortida en buit compreses entre 1 kV i 10 kV, s'aplicarà el que disposa la UNE-EN 

50107. 

Rètols lluminosos: 

Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de 

sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que disposa la norma UNE-EN 50107. 

4.3.8.7. Instal·lació de receptors. Motors 
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Condicions generals d'instal·lació: 

La instal·lació dels motors ha de ser conforme a les prescripcions de la norma UNE 20460 i 

les especificacions aplicables als locals (o emplaçaments) on hagin de ser instal·lats. Els 

motors s'han d'instal·lar de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment no pugui 

ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment 

combustibles i se situaran de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes. 

 Protecció contra sobreintensitats:  

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves 

fases, havent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors 

trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les fases.  

Protecció contra la falta de tensió: 

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

l'alimentació, quan l'arrencada espontani del motor, com a conseqüència del restabliment de 

la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20460-

4-45. Aquest dispositiu pot formar part del de protecció contra les sobrecàrregues o del 

d'arrencada, i pot protegir més d'un motor si es dóna una de les circumstàncies següents:  

- Els motors a protegir estiguin instal·lats en un mateix local i la suma de potències absorbides 

no és superior a 10 KW. 

 - Els motors a protegir instal·lats en un mateix local i cada un d'ells queda automàticament en 

l'estat inicial d'arrencada després d'una falta de tensió. 

Eines portàtils: 

Les eines portàtils utilitzades en obres de construcció d'edificis, pedreres i, en general, a 

l'exterior, han de ser de classe II o de classe III. Les eines de Classe I poden ser utilitzades 

en els emplaçaments esmentats, havent, en aquest cas, ser alimentades per mitjà d'un 

transformador de separació de circuits. 

Quan aquestes eines s'utilitzin en obres o emplaçaments molt conductors, com ara en treballs 

de formigonat, a l'interior de calderes o de canonades metàl·liques o altres anàlegs, les eines 

portàtils a mà han de ser de classe III. 
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4.3.9. Instal·lacions d’enllumenat exterior 

Es consideraran com a instal·lacions d'enllumenat exterior la zones de terrassa i jardins de 

l'hotel.  

Camp d'aplicació:  

S'aplicarà a les instal·lacions d'enllumenat exterior, destinades a il·luminar zones de domini 

públic o privat. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta instrucció la instal·lació per a la 

il·luminació de fonts i piscines i les dels semàfors i les balises, quan siguin completament 

autònoms.  

Quadres de protecció, mesura i control: 

 Les línies d'alimentació als punts de llum i de control, quan n'hi hagi, partiran des d'un quadre 

de protecció i control; les línies estaran protegides individualment amb tall omnipolar, en 

aquest quadre, tant contra sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits), com contra corrents 

de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat 

de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reconnexió 

automàtica, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la 

posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ohms. L'envoltant del quadre, 

proporcionarà un grau de protecció mínima IP55 segons UNE 20324 i IK10 segons UNE-EN 

-50102 i disposarà d'un sistema de tancament que permeti l'accés exclusiu al mateix, del 

personal autoritzat, amb la seva porta d'accés situada a una alçada compresa entre 2 m. i 0,3 

m. Els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. Les parts metàl·liques 

del quadre aniran connectades a terra. 

Xarxes d'alimentació:  

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6 / 

1 kV. El conductor neutre de cada circuit que parteix del quadre, no podrà ser utilitzat per cap 

altre circuit. 

Hi ha diferents tipus de xarxes: 

- Xarxes subterrànies: 

Es faran servir sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de 

distribució regulades en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques 

especificades a la UNE 21123, i aniran entubats; els tubs per a les 

canalitzacions subterrànies han de ser els indicats a la ITC-BT-21 i el grau de 

protecció mecànica l'indicat en aquesta instrucció, i podran anar formigonats 

en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l'impacte serà 
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lleuger segons UNE-EN-50086-2-4. 

Els tubs aniran enterrats a una profunditat mínima de 0,4 m. del nivell del sòl 

mesurats des de la cota inferior del tub i el seu diàmetre interior no serà inferior 

a 60 mm. 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables 

d'enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del sòl de 0,10 

m. i a 0,25 m. per sobre del tub. 

En els encreuaments de calçades, la canalització a més de entubada, anirà 

formigonada i s'instal·larà com a mínim un tub de reserva. 

La secció mínima a emprar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, 

serà de 6 mm2. En distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de 

fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà conforme al que 

indica la taula 1 de la ITC-BT-07. 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer en caixes de borns adequades, 

situades dins dels suports de les lluminàries i a una alçada mínima de 0,3 m. 

sobre el nivell del sòl o en una arqueta registrable, que garanteixin, en ambdós 

casos, la continuïtat, l'aïllament i l'estanqueïtat del conductor. 

- Xarxes aèries: 

Es faran servir els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades 

descrites a la ITC-BT-06. 

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. 

En aquest últim cas, els cables seran autoportants amb neutre fiador o amb fiador 

d'acer. 

La secció mínima a emprar, per a tots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. 

En distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 

10 mm2, la secció del neutre serà com a mínim la meitat de la secció de fase. En cas 

d'anar sobre suports comuns amb els d'una xarxa de distribució, l'estesa dels cables 

d'enllumenat serà independent d'aquell. 

- Xarxes de control i auxiliars: 

Es faran servir sistemes i materials similars als indicats per als circuits d'alimentació, la 

secció mínima dels conductors serà 2,5 mm2. 
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Suport de lluminàries: 

Els suports de les lluminàries d'enllumenat exterior, s'ajustaran a la normativa vigent (en el 

cas que siguin d'acer hauran de complir el RD 2642/85, RD 401/89 i OM de 16/5/89). Seran 

de materials resistents a les accions de la intempèrie o estaran degudament protegides contra 

aquestes, no havent de permetre l'entrada d'aigua de pluja ni l'acumulació de l'aigua de 

condensació. 

Els suports que ho requereixin, han de tenir una obertura de dimensions adequades a l'equip 

elèctric per accedir als elements de protecció i maniobra; la part inferior d'aquesta obertura 

estarà situada, com a mínim, a 0,30m del rasant, i estarà dotada de porta o trapa amb grau 

de protecció IP44 segons UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons UNE-EN-50102. La porta o 

trapa només es podrà obrir mitjançant l'ocupació d'útils especials i disposarà d'un born de terra 

quan sigui metàl·lica. 

En la instal·lació elèctrica a l'interior dels suports, s'hauran de respectar els següents 

aspectes: 

- Els conductors seran de coure, de secció mínima 2,5 mm2, i de tensió assignada 0,6 / 1kV, 

com a mínim; no hi haurà connexions a l'interior dels suports. 

- En els punts d'entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una protecció 

suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o un altre sistema que ho 

garanteixi. 

- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no exerceixi sobre els conductors cap 

esforç de tracció. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, 

s'utilitzaran elements de derivació que contindran els borns apropiats, en nombre i tipus, així 

com els elements de protecció necessaris per al punt de llum. 

 

Lluminàries: 

Les lluminàries utilitzades en l'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN-

60598-2-3 i la UNE-EN-60598-2-5 en el cas de projectors d'exterior. 

En quant a la instal·lació elèctrica de lluminàries suspeses, la connexió es realitzarà mitjançant 

cables flexibles, que penetrin en la lluminària amb la folgança suficient per evitar que les 

oscil·lacions d'aquesta provoquin esforços perjudicials en els cables i en els terminals de 

connexió, utilitzant-dispositius que no disminueixin el grau de lluminària IPX3, segons UNE 

20324. La suspensió de les lluminàries es farà mitjançant cables d'acer protegit contra la 
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corrosió, de secció suficient perquè tingui una resistència mecànica amb coeficient de 

seguretat no inferior a 3,5. L'alçada mínima sobre el nivell del sòl serà de 6 m. 

 

Equips elèctrics dels punts de llum: 

Podran ser de tipus interior o exterior, i la seva instal·lació serà l'adequada al tipus utilitzat. 

Els equips elèctrics per a muntatge exterior posseiran un grau de protecció mínima IP54, 

segons UNE 20324 i IK8 segons UNE-EN-50102, i aniran muntats a una alçada mínima de 

2,5 m. sobre el nivell del sòl, les entrades i sortides de cables seran per la part inferior de la 

envoltant. 

Cada punt de llum haurà de tenir compensat individualment el factor de potència perquè sigui 

igual o superior a 0,90; així mateix haurà d'estar protegit contra sobreintensitats. 

 

Protecció contra contactes directes i indirectes 

Les lluminàries seran de Classe I o de classe II. Les parts metàl·liques accessibles dels 

suports de lluminàries estaran connectades a terra. S'exclouen d'aquesta prescripció aquelles 

parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. 

Per a l'accés a l'interior de les lluminàries que estiguin instal·lades a una alçada inferior a 3m. 

sobre el sòl o en un espai accessible al públic, es requerirà l'ocupació d'útils especials. Les 

parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, panells d'anuncis i altres 

elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2m. de les parts metàl·liques 

de la instal·lació d'enllumenat exterior i que siguin susceptibles de ser tocades simultàniament, 

hauran d'estar posades a terra. 

Quan les lluminàries siguin de Classe I, hauran d'estar connectades al punt de posada a terra 

del suport, mitjançant cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750 V amb recobriment de 

color verd-groc i secció mínima 2,5 mm2 en coure. 

Posades a terra: 

La màxima resistència de posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 

qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V. En les 

parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc.). 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a 

totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control. 
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En les xarxes de terra, s'instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports 

de lluminàries, i sempre en el primer i en l'últim suport de cada línia. 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

 

- Nus, de coure, de 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, en 

aquest cas aniran per fora de les canalitzacions dels cables d'alimentació. 

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-

groc, amb conductors de coure, de secció mínima 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i d'igual 

secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, en aquest cas aniran per l'interior 

de les canalitzacions dels cables d'alimentació. 

El conductor de protecció que uneix de cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de terra, 

serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-

groc, i secció mínima de 16 mm2 de coure. 

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 

soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra 

la corrosió. 

 

4.3.10. Instal·lacions de posada a terra 

 

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, respecte a terra, 

puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les 

proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics 

utilitzats. Descripció general: Es mantindrà la presa de terra existent del restaurant es produeix 

en tot cas que la seva resistència sigui menor de 30 Ohms. Des del born de posada a terra 

del quadre general del complex s'instal·larà un conductor de protecció per a cada circuit des 

d'ell distribuït. 

Conductors de terra:  

Quan estiguin enterrats, hauran d'estar d'acord amb els valors de la taula 4.8. La secció no 

serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció 

Les seccions mínimes convencionals dels conductors de terra estan resumides en la següent 

taula: 

Tipus Protegit mecànicament No protegit mecànicament 
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Protegit contra 
la corrosió 

Segons apartat 4.3.8.3 
16 mm2 Cu                                                

16 mm2 Acer galvanitzat 

No protegit 
contra la 
corrosió 

25 mm2 Cu                                                
50 mm2 Fe 

25 mm2 Cu                                                
50 mm2 Fe 

Taula 4.8 Seccions mínimes convencionals dels conductors de terra 

Borns de posada a terra: 

 En tota instal·lació de posada a terra s'ha de preveure un born principal de terra, al qual han 

d'unir els conductors següents:  

- Els conductors de terra.  

- Els conductors de protecció.  

- Els conductors d'unió equipotencial principal.  

- Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris.  

S'ha de preveure sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti 

mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat 

amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha 

de ser mecànicament segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  

Línies principals de terra. Derivacions:  

Les línies principals i les seves derivacions s'establiran en les mateixes canalitzacions que les 

de les línies generals d'alimentació i derivacions individuals.  

Únicament és admesa l'entrada directa de les derivacions de la línia principal de terra en 

cuines i cambres de bany, quan, per la data de construcció de l'edifici, no s'hagués previst la 

instal·lació de conductors de protecció. En aquest cas, les masses dels aparells receptors, 

quan les seves condicions d'instal·lació ho exigeixin, podran ser connectades a la derivació 

de la línia principal de terra directament, o bé a través de preses de corrent que disposin de 

contacte de posada a terra. Al punt o punts de posada a terra indicats com a) en l'apartat 3.3., 

Es connectaran les línies principals de terra. Aquestes línies podran instal·lar pels patis de 

llums o per canalitzacions interiors, per tal d'establir a l'altura de cada planta de l'edifici la seva 

derivació fins al born de connexió dels conductors de protecció de cada local o habitatge. 

Les línies principals de terra estaran constituïdes per conductors de coure d'igual secció que 

la fixada per als conductors de protecció en la Instrucció ITC-BT-19, amb un mínim de 16 

mil·límetres quadrats. Poden estar formades per barres planes o rodones, per conductors nus 
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o aïllats, havent de disposar-se una protecció mecànica en la part en què aquests conductors 

siguin accessibles, així com en els passos de sostres, parets, etc. 

La secció dels conductors que constitueixen les derivacions de la línia principal de terra serà 

l'assenyalada en la Instrucció ITC-BT-19 per als conductors de protecció. 

No es poden utilitzar com a conductors de terra les canonades d'aigua, gas, calefacció, 

desguassos, conductes d'evacuació de fums o escombraries, ni les cobertes metàl·liques dels 

cables, tant de la instal·lació elèctrica com de telèfons o de qualsevol altre servei similar, ni 

les parts conductores dels sistemes de conducció dels cables, tubs, canals i safates. 

Les connexions en els conductors de terra seran realitzades mitjançant dispositius, amb 

cargols de fixació o altres similars, que garanteixin una contínua i perfecta connexió entre 

aquells. 

Conductors de protecció: 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una instal·lació a 

certs elements per tal 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. 

La secció dels conductors de protecció serà la indicada a la taula XX. 

Secció dels conductors de fase 
(mm2) 

Secció mínima dels 
conductors de protecció (mm2) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

Taula XX. Relació entre les seccions dels conductors de protecció i els de fase. 

En tots els casos els conductors de protecció que no formen part de la canalització 

d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de: 

- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 

- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. 

Quan el conductor de protecció sigui comú a diversos circuits, la secció d'aquest conductor 

s'ha de dimensionar en funció de la major secció dels conductors de fase. 
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Conductors d'equipotencialitat: 

El conductor principal d'equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del 

conductor de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm2. No obstant 

això, la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm2, si és de coure. 

Si el conductor suplementari d'equipotencialitat unís una massa a un element conductor, la 

seva secció no serà inferior a la meitat de la del conductor de protecció unit a aquesta massa. 

 

Resistència de les preses de terra: 

L'elèctrode es dimensionarà de forma que la seva resistència de terra, en qualsevol 

circumstància previsible, no sigui superior al valor especificat per a ella, en cada cas. Aquest 

valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de 

contacte superiors a:  

- 24 V en local o emplaçament conductor 

- 50 V en els altres casos 

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden donar lloc a tensions de contacte 

superiors als valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta 

mitjançant dispositius de tall adequat a la corrent de servei. 

 

4.3.11. Càlculs justificatius 

Les dades de les línies corresponents a protecció, secció, caiguda de tensió e intensitat venen 

indicats en el esquema unifilar adjunt. 

Per al càlcul de la intensitat i caiguda de tensió de les línies s’han empleat la següent 

formulació: 

Circuits trifàsics  

I
P

V


 3 cos
 

V
l P

V S


 




100
2  = % caiguda de tensió 



Ampliació i adequació d’una instal·lació elèctrica d’un hotel  Pàg. 47 

 

 

Circuits monofàsics 

I
P

V


 cos
 

V
l P

V S


 




2 100
2 = % caiguda de tensió 

 essent: 

P = Potència en W 

S = Secció de línia 


1

56
 

I = Intensitat de línia 

V = Tensió de línia 

cos = Factor de potència 

Els càlculs dels aparells fluorescents s’han considerat una càrrega mínima en VA de 1,8 

vegades la potència en W dels llums o tubs de descàrrega que s’alimenten, en compensació 

a la carrega deguda als receptors, als seus elements associats i a les seves característiques 

harmòniques segons s’indica a la Instrucció IMBT 009. 

 

4.3.12. Reglamentació 

En tot el que no s’ha especificat especialment aquí, s’atendrà al Reglament Electrotècnic per 

a Baixa Tensió e Instruccions Complementaries emanades del Ministeri de Ciència i 

Tecnologia, així com les Normes de la Empresa Subministradora. 

 

4.4. Reglaments 

S’han tingut en compte totes les indicacions contingudes en el Real Decret 842/2002 de 2 
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d’Agost de 2002: Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió e Instruccions Tècniques 

Complementaries. 

 

4.5. Consideració final 

Considerant que al present projecte hi ha suficient informació per a que s’autoritzi la 

instal·lació, es sotmet el seu contingut al superior criteri dels Organismes competents. 
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5. Plànols i esquemes unifilars 

 

Fig. 5.1 Plànol de la situació de l’hotel 
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Fig. 5.2 Plànol més detallat de la ubicació de l’hotel 
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Fig 5.3 Plànol de l’emplaçament general 
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Fig. 5.4 Plànol distribució planta baixa 
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Fig. 5.5 Plànol distribució planta tipus 
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Fig. 5.6 Plànol coberta 
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Fig. 5.7 Esquema unifilar quadre elèctric general 
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Fig. 5.8 Esquema unifilar subquadres 
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Fig. 5.9 Esquema unifilar subquadres 



Pàg. 58  Memòria 

 

 

Fig. 5.10 Esquema unifilar subquadres 
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Fig. 5.11 Esquema unifilar dels subquadres 
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Fig. 5.12 Esquema unifilar dels subquadres 
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6. Plec de condicions 

Article 1r.- Una vegada efectuada l'adjudicació de les instal·lacions, l'Enginyer Director o un 

representant del mateix durà a terme sobre el terreny el replanteig previ de les mateixes i de 

les seves diferents parts en presència del contractista o d'un representant del mateix. 

Article 2n.- El contractista acceptarà en l'execució de les obres o instal·lacions la 

responsabilitat de la manca de precaució o desobediència de les instruccions o ordres 

donades per l'Enginyer Director. 

Article 3r.- L'electricista no pot abandonar l'obra sense avisar amb 30 dies d'antelació. En cas 

d'abandonament d'obra, l'instal·lador ha d'expedir un certificat que l'obra efectuada per ell, 

compleix la normativa vigent. 

Article 4t.- La instal·lació realitzada per l'instal·lador, se cenyirà íntegrament al que especifica 

el present projecte. 

Article 5è.- Els materials no detallats ni en memòria ni en els plans, hauran de complir el 

reglament i seran de 1a qualitat. 

Article 6è.- És de compte del contractista la conservació en perfectes condicions i reparació 

si és el cas, de totes les avaries que poguessin causar l'ús de cables subterranis amb els seus 

subsegüents canalitzacions en el terreny. 

Article 7è.- Incumbeix al contractista el desguàs de les rases o terrenys que, per efecte de 

les pluges, o filtracions, fos necessari realitzar, per tal d'executar els treballs d'instal·lació en 

bones condicions. 

Article 8è.- Tots els conductors de coure seran de coure comercial pur i la tolerància en la 

secció real serà de 3% en més de 1,5 en menys. 

Article 9è.- La càrrega de trencament no serà inferior a 24 Kg. Per m2 de secció i l'allargament 

permanent, en el moment de produir-se el trencament no serà inferior al 20% per als 

conductors de coure. 

Article 10è.- Els fils i cables senzills seran de coure estanyats amb un aïllament mínim de les 

capes de goma vulcanitzades o cautxú pur, a part dels trenats de cotó o protecció exterior. 

Article 11è.- Els cables i fils seran tots procedents de fàbrica rebutjant els que acusin mal 

tracte o defecte en l'embolcall exterior. 

 

Article 12è.- Quan s'empra fil sota de plàstic ho serà d'acord amb les instruccions i 
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característiques de la Direcció General d'Indústria. 

Article 13è.- Cadascuna de les fases de la instal·lació es distingirà per un color diferent. 

Article 14è.- Els doblegats es faran de forma controlada en seccions elevades. 

Article 15è.- Els empalmaments es realitzaran per soldadures o per mètode, que garanteixin 

la perfecta continuïtat del conductor. 

Article 16è.- Els cables de B.T. enterrats s'instal·laran a l'interior d'un tub coarrugat que 

prèviament haurem introduït en la rasa de les dimensions apropiades al calibre dels 

conductors, per a posteriorment omplir-lo de terra ben compactada. 

Article 17è.- Els cables partiran o bé de la zones de control o dels armaris respectius sempre 

en interior del tub a fi de evitar-los danys mecànics. 

Article 18è.- Els conductors es col·locaran en el cas d'estar sota aigües circumstancials, en 

conductes a una profunditat mínima d'1 metre. Els conductors han de ser resistents i duradors 

i tindran un diàmetre que permeti lliscar fàcilment pel seu interior dels conductors. 

Article 19è.- En el cas d'encreuament entre 2 conductors de Baixa Tensió es col·locaran a 

una distància igual o superior a 0,25 m. un de l'altre. En cas que aquesta distància no es pugui 

respectar, aniran separats mitjançant tubs, conductes o divisoris, constituïts per materials 

incombustibles i d'adequada resistència. Aquest article es tindrà en compte només quan els 

quadres siguin cadascun d'Empreses de distribució diferents. 

Article 20è.- En el cas d'encreuament entre cables B.T. amb cables de comunicació, els 

conductors de B.T. s'instal·lessin en tubs o conductes d'adequada resistència mecànica a una 

distància mínima de 0,20 m. dels cables de telecomunicació. 

Article 21è.- En el cas d'encreuament entre cables d'B.T. amb canalitzacions de gas i aigua, 

els conductors es mantindran a una distància mínima d'aquestes canalitzacions 0,20 m. 

Article 22è.- En els encreuaments o paral·lelismes entre cables d'B.T. subministrats o 

pertanyents a empreses de distribució diferents es mantindrà una distància entre ells no 

inferior a 0,25 m. Quan aquesta distància no pugui respectar s'establiran entre els carrers 

conductes o divisoris de materials adequats. 

Article 23è.- En paral·lelismes de cables de B.T. amb cables de telecomunicació s'establirà 

entre aquests cables una distància no inferior de 0,20 m. Quan aquesta distància sigui inferior 

al valor esmentat, els conductors de B.T. s'han d'establir en l'interior de tubs, conductes o 

divisoris, constituïts per materials incombustibles d'adequada resistència mecànica. 
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Article 24è.- En cas de proximitat de conductors de B.T. amb canalitzacions de gas i aigua, 

els conductors es mantindran a una distància mínima d'ells no inferior a 0,20 m. Si per motius 

especials aquesta distància no pogués respectar-se, els conductors s'establiran a l'interior de 

sostres, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles d'adequada 

resistència mecànica. Quan es tracti de canalitzacions de gas, s'ha de prendre a més les 

mesures necessàries per assegurar la ventilació dels conductes galeries i registres dels 

conductors, per tal d'evitar la possible acumulació de gasos en els mateixos. 



Pàg. 64  Memòria 

 

7. Mesuraments i pressupost 

Els costos d’aquest projecte s’han dividit en tres grups: 

- Els costos directes 

- Els costos de recursos humans. 

- Els costos indirectes.  

7.1. Costos directes 

En els costos directes s’inclou els costos propis del projecte. 

S’entén com a costos propis la revisió de la instal·lació existent i de la presa de terra, el 

subministrament i la instal·lació de les noves línies,   de l’ampliació del quadre elèctric general, 

de la instal·lació dels nous subquadres elèctrics i de la modificació d’altres. Així com tot el 

material necessari per dur a terme aquesta instal·lació. 

Totes aquestes partides es resumeixen amb un cost de 58.500€. 

7.2. Costos de recursos humans 

El projecte es realitza per una persona que ha realitzat les tasques de redisseny, càlculs de 

potència i realització de plànols i esquemes unifilars. 

Per determinar el cost total per a la persona que desenvolupa el procés del projecte s’ha pres 

com a referència el cost per hora corresponent a un graduat en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials que publica el BOE.  

Aquest cost equival a 22€/h, que considerant que la durada del projecte ha estat 

aproximadament d’unes 330 hores, el cost total ascendeix a 7260€. 

7.3. Costos indirectes 

En els costos indirectes s’inclou l’equip informàtic del que s’ha disposat per desenvolupar el 

treball i la llicència anual de l’AutoCad. Correspon a un cost de 990€ i 1400, respectivament. 

Així doncs, els costos indirectes sumen un total de 2390€. 

Finalment, i després de fer els càlculs parcials, es determina que el cost total del projecte és 

de 68.150€. 
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8. Aspectes medioambientals 

En la realització d’aquest projecte, s’han tingut en compte aspectes medioambientals, tot i que 

en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques els elements i els materials d’utilització estan molt 

pautats i donen lloc a poques millores. Tot i així, i encara que s’escapi de l’abast del projecte, 

es recomana al client l’ús d’aparells i electrodomèstics de baix consum, així com un ús 

sostenible i responsable de la instal·lació elèctrica. 
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9. Planificació temporal 

En aquest apartat s’indicaran les etapes que s’han seguit en la realització d’aquest projecte i 

el temps dedicat a cadascuna d’elles. 

- Estudi de la instal·lació elèctrica present (45h). En aquest apartat es visita l’hotel 

conjuntament amb els plànols de la instal·lació actual i es plantegen els canvis 

desitjats. 

- Recerca d’informació referent a temes elèctrics i de construcció (40h). En aquest 

punt s’estudien les normes i els reglaments a aplicar en qualsevol projecte d’electricitat 

com són el REBT, el CTE-DB i les normes UNE-EN. 

- Introducció a l’AutoCAD (40h). S’aprèn el funcionament de manera bàsica d’aquest 

software. 

- Realització dels càlculs necessaris per a ampliar i modificar la instal·lació (30h).  

- Realització de plànols (40h). Es realitzen els documents fonamentals quan el 

projecte està essent executat. Han de ser complets, concisos i de fàcil comprensió. 

- Pressupost (15h). S’estipula una aproximació del cost i els mesuraments del cost. 

- Redacció de la memòria (120h). Es redacta la memòria del projecte. 

Es calcula una durada aproximada de 330 hores per a realitzar aquest projecte. Al diagrama 

de Gantt de la Fig. 9.1 es pot observar la planificació al llarg dels 6 mesos de la durada total 

del treball. 

Es vol aclarir, que des de juliol fins a setembre es varen dedicar 8h/diàries, mentre que a partir 

d’octubre les hores dedicades al dia es reduïren a 1-2 h/dia degut a estar treballant. Aquesta 

es la raó per la qual hi ha més dies dedicats a la memòria que a les altres activitats. 

 

Fig. 9.1 Diagrama de Gantt de la planificació

18-jul 07-ago 27-ago 16-sep 06-oct 26-oct 15-nov 05-dic

Estudi instal·lació actual

Recerca d'informació

Introducció a l'AutoCAD

Realització càlculs

Realització plànols

Pressupost

Redacció memòria

Fecha de inicio Duración
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Conclusions 

L’objectiu principal d’aquest treball és redissenyar un projecte elèctric d’un hotel de manera 

que es pugui adequar a les noves necessitats del client. 

La antiga instal·lació està obsoleta, es per això, que es dimensiona per procedir a realitzar els 

càlculs necessaris per trobar la nova potència a contractar i es realitzen les modificacions dels 

esquemes unifilars actuals i el disseny d’altres de nous. 

Durant aquest projecte s’han assolit nous coneixements, sobretot s’ha aprofundit en temes 

constructius i elèctrics, i en les eines que porten a realitzar els càlculs d’instal·lacions 

necessaris. A més a més, s’han assolit coneixements d’un nou software, l’AutoCAD, i de la 

existència d’un conjunt de normes que són la base d’aquest treball. 

Per  acabar, la realització d’aquest treball ha mostrat la capacitat de realitzar un procés 

desconegut en un inici, fins a concloure en un projecte íntegre que compleix les expectatives 

esperades. 
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