PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT”
DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

Societat la Fraternitat

Setembre de 2018

INDEX GENERAL
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
CÀLCULS
PLÀNOLS
1. Planta situació i emplaçament
2. Planta baixa distribució
3. Planta semisoterrani distribució
4. Enllumenat planta baixa
5. Enllumenat planta semisoterrani
6. Maquinària planta baixa
7. Maquinària planta semisoterrani
8. Esquema unifilar general.
9. Esquemes unifilars: subquadre SQ1
10. Esquemes unifilars: subquadre SQ2
11. Esquemes unifilars: subquadre SQ3 i SQ4

CONTRACTE DE MANTENIMENT I FACTURA DE LLUM

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

Societat la Fraternitat

Setembre de 2018

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
ÍNDEX
MEMÒRIA DESCRIPTIVA ...................................................................................................... 1
ÍNDEX .................................................................................................................................... 1
1. OBJECTE DEL PROJECTE. .............................................................................................. 4
2. ANTECEDENTS. ................................................................................................................ 4
2.1. Antiguitat de la instal·lació i justificació de la mateixa. .................................................. 4
2.2. Potències contractades amb la companya ................................................................... 4
2.3. Dades de la darrera inspecció ...................................................................................... 4
3. DADES GENERALS ........................................................................................................... 5
3.1. Titularitat de la instal·lació. ........................................................................................... 5
3.2. Dades de l’establiment ................................................................................................. 5
3.3. Tècnic redactor............................................................................................................. 5
3.4.Principals característiques tècniques de la instal·lació. ................................................. 5
4 NORMATIVA D’APLICACIÓ ................................................................................................ 6
5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ................................................................................. 9
5.1.Subminstrament d’energia. ............................................................................................ 9
5.2. Classificació de la instal·lació. ...................................................................................... 9
5.3. Distribució de l’establiment ........................................................................................... 9
5.4. Receptors d’enllumenat .............................................................................................. 11
5.5. Receptor de força ....................................................................................................... 11
5.4. Descripció de distribució de la instal·lació .................................................................. 13
5.5. Demandes .................................................................................................................. 14
5.5.1. Quadre general .................................................................................................... 14
5.5.2. Subquadre SQ1 ................................................................................................... 14
5.5.3.Subquadre SQ2- Escenari dreta ........................................................................... 15
5.5.4. Subquadre SQ3-Escenari dreta ........................................................................... 16
5.5.5. Subquadre SQ4- Barra sala ................................................................................. 16
6. PRESCRIPCIONS GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ .................................................... 16
6.1. Escomesa .................................................................................................................. 16
1

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

6.2. Instal·lació d’enllaç ..................................................................................................... 17
6.2.1. Caixa de protecció i mesura ................................................................................. 17
6.2.2. Derivació individual .............................................................................................. 18
6.2.3. Dispositius generals i individuals de comanament i protecció. ............................. 19
6.3. Instal·lacions interiors. ................................................................................................ 20
6.3.1.Prescripcions de caràcter general ......................................................................... 20
6.3.2. Sistemes d’instal·lació.......................................................................................... 26
6.3.3.Tubs protectors. .................................................................................................... 36
6.3.4. Protecció contra sobreintensitats i sobretensions................................................. 39
6.3.5. Protecció contra contactes directes i indirectes. ................................................... 42
6.4. Instal·lacions en locals de pública concurrència. ........................................................ 50
6.4.1.Prescripcions particulars ....................................................................................... 50
6.5. Receptors ................................................................................................................... 55
6.5.1. Generalitats ......................................................................................................... 55
6.6.Receptors per a enllumenat......................................................................................... 59
6.6.1.Receptors per a enllumenat. ................................................................................. 59
6.7. Receptors. Aparells d’escalfament ............................................................................. 63
6.7.1. Aparells d’escalfament ......................................................................................... 63
6.8.Receptors motors, generadors i convertidors. ............................................................. 66
6.8.1.Receptors a motor. ............................................................................................... 66
6.9.Posada a terra ............................................................................................................. 69
6.9.1. Objecte de les posades a terra. ........................................................................... 69
6.9.2. Posades a terra. Definició. ................................................................................... 69
6.9.3. Parts que comprenen les posades a terra. ........................................................... 69
6.9.4. Prohibició d'incloure en sèrie les masses i els elements metàl·lics en el circuit de
terra. .............................................................................................................................. 71
6.9.5. Preses de terra independents. ............................................................................. 71
6.9.6. Elèctrodes, naturalesa, constitució. dimensions i condicions d'instal·lació. .......... 71
6.9.7.Resistència de terra. ............................................................................................. 73
6.9.8. Característiques i condicions d'instal·lació de les línies d'enllaç amb terra, de les
línies principals de terra i de les seves derivacions. ....................................................... 73
7. INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS .......................................................................... 75
2

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

7.1. Inspecció. ................................................................................................................... 75
7.2. Revisió periòdica. ....................................................................................................... 76
8. CONCLUSIONS ............................................................................................................... 76

3

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

1. OBJECTE DEL PROJECTE.
Es redacta el present projecte elèctric en sala polivalent “La Fraternitat” a petició de la Societat
la Fraternitat, amb N.I.F.: G-17150871 i domicili social en Plaça Carles Camps, 14 de Sant
Llorenç de la Muga .
L'objecte del present projecte és el d'exposar davant els Organismes Competents que la
instal·lació que ens ocupa reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la
reglamentació vigent que li pertoca, amb la finalitat d'obtenir l'Autorització Administrativa i la
inscripció al RITSIC registre d’Instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya.3.

2. ANTECEDENTS.
2.1. Antiguitat de la instal·lació i justificació de la mateixa.
Al tractar-se d’una instal·lació en ús i que per la seva antiguitat, destrucció d’arxius per causes
de força major, traspassos d’actius entre empreses, o per altres causes, no disposen de la
documentació justificativa de posada en servei, i per tant no figuren inscrites al RITSIC,
però compleixen plenament amb les especificacions tècniques del reglament tècnic de
seguretat industrial que li era d’aplicació en el moment de la seva posada en servei,
(Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries
(Decret 2413/1973 de 20 de setembre). i amb les obligacions que els reglaments posteriors
estableixen per a les instal·lacions existents.
Així doncs la legalització es realitzarà segons la INSTRUCCIÓ 1/2015, de 12 de març, de la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir en
les inspeccions a realitzar per organismes de control, que afecten a instal·lacions en ús no
inscrites al Registre d’Instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).
2.2. Potències contractades amb la companya
La instal·lació disposa de comptador digital de darrera generació amb lectura remota.
La instal·lació disposa:
- d’un subministrament elèctric en baixa tensió de 3x220V.
-una línia general d’alimentació de 3x16 en coure.
-un interruptor general d’alimentació IGA de 50A i 3 pols.
La potència màxima admissible de la instal·lació correspon a 19,053 kW a 3x220V i 50Hz.
La potència contractada correspon amb la factura o rebut que s’adjunta en el darrer punt de la
memòria descriptiva.
2.3. Dades de la darrera inspecció
No es disposen de dades de la darrera inspecció.
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3. DADES GENERALS
3.1. Titularitat de la instal·lació.
Titular

Societat la Fraternitat

NIF:
Adreça:

G-17150871
Plaça Carles Camps, 14 – Sant Llorenç de
la Muga 17732
Girona

3.2. Dades de l’establiment
Raó Social
Adreça

Sala polivalent “La fraternitat”
Plaça Camps 14

3.3. Tècnic redactor
Nom:
Titulació:

Jordi Colomé i Dalmau
Enginyer Industrial
Col. Núm: 15314

NIF:
Adreça:

40451403-S
c/Mn Miquel Ayats, 11- Vila-sacra- 17485Girona

Tel:

692 400 093

3.4.Principals característiques tècniques de la instal·lació.
Subministrament
Interruptor general automàtic IGA

3x220 a 50Hz
50A-3 pols

Derivació individual

16 mm2 Coure

Potència instal·lada

113101 W

Potència instal·lada enllumenat
Potència instal·lada en força electromotriu

5451 W
107650 W

(Bàsicament línies d’endolls)
Potència màxima admissible
Coeficient de simultaneïtat
Periodicitat de les revisions

19053 W
0,16
Anual

5

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

4 NORMATIVA D’APLICACIÓ
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva
ocupació donant amb això compliment a les següents disposicions:
•
INSTRUCCIÓ 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar per organismes de
control, que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’Instal·lacions tècniques de
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).
•
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret del Ministeri d'Indústria i
Energia 2413/1973, de 20 de setembre (BOE 09/10/73), i modificat per Reial decret 2295/1985
de 9 d'octubre (BOE 12/12/85) que afegeix nou paràgraf a l'article nº2.
•
Instruccions Tècniques Complementàries MI-BT, aprovades per Ordre del 31 d'octubre
de 1973 (BOE 27, 28, 29 i 31 de desembre de 1973) i les seves corresponents modificacions
i fulles d'interpretació.
•
Ordre de 19 de desembre de 1977, per la qual es modifica la MI-BT-025 (BOE 13/01/78),
i correcció d'errors (BOE 06/03/78 i BOE 06/11/78).
•
Ordre de 19 de desembre de 1977, per la qual es modifiquen parcialment i amplien les
MI-*BT-004, 007 i 017. (BOE 26/01/78) i correcció d'errors (BOE 27/10/78).
•
Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual es modifica la MI-*BT-040 pel que fa a la
concessió a Entitats del títol d'instal·lador autoritzat (BOE 13/08/80).
•
Ordre de 30 de setembre de 1980, per la qual es disposa que les normes UNEIX que cita
siguin considerades com d'obligat compliment, incloent-les en la MI-*BT-044 (BOE 17/1080).
•
Ordre 30 de juliol de 1981, per la qual es modifica l'apartat 7.1.2. de la MI-BT-025 (BOE
13/08/81).
•
Ordre de 5 de juny de 1982, per la qual es disposa la inclusió de les Normes UNEIX que
relaciona la MI-*BT-044 (BOE 12/06/82).
•
Ordre d'11 de juliol de 1983, per la qual es modifica la MI-BT-008 i la MI-*BT-044 i es
declaren d'obligat compliment diverses Normes UNEIX (BOE 22/07/83)
•
Ordre 5 d'abril de 1984, per la qual es modifica la MI-*BT-025 i la MI-*BT-044(BOE
04/06/84).Ordre de 13 de gener de 1988, per la qual es modifica la MI-*BT-026 (BOE 26/01/88),
i correcció d'errors (BOE 25/03/88).
•
Ordre de 26 de gener de 1990, per la qual s'adapta al progrés tecnològic la Instrucció MI*BT-044. (BOE 09/02/90).
•
Ordre de 24 de juliol de 1992, per la qual s'adapta al progrés tecnològic la Instrucció MI*BT-026. (BOE 04/08/92).
•
Ordre del 18 de juliol de 1995, per la qual s'adapta al progrés tecnològic la MI-BT-026
(BOE 28/07/95)
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•
Ordre de 29 de juliol de 1998, per la qual s'adapta al progrés tècnic la MI-BT-026 (BOE
07/08/98) i correcció d'errors (BOE 25/09/98).
•
Resolució de la Direcció general de l'Energia de 30 d'abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre
verificació de les instal·lacions abans de la posada en servei.
•
Llei 82/1980, de 30 de desembre, de la Prefectura de l'Estat, sobre Conservació de
l'Energia.
•
Reial decret 872/1982, de Presidència, sobre Tramitació d'expedients de sol·licitud de
Beneficis establerts per la Llei 82/1980.
•
Reial decret 1075/1986, de 2 de maig, del *Miner, pel qual es dicten Normes sobre les
condicions dels Subministraments d'Energia Elèctrica i la qualitat d'aquest servei (BOE
06/06/86). (Nota: Modifica el capítol I del Títol V del derogat Reglament de Verificacions
Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia)
•
Resolució de la Direcció general d'Innovació Industrial i Tecnològica del *Miner, de 18 de
gener de 1988, pel qual s'autoritza l'ocupació del sistema d'instal·lació amb conductors aïllats
sota canals protectors de material plàstic. (BOE 19/02/88)
•
Taules de *ICP aprovades per la Conselleria d'Indústria i Energia del Govern de Canàries
el 23 d'octubre de 1989.
•
Decret Territorial 224/1993, de 29 de juliol, pel qual es regula la realització del tràmit
d'informació pública en els procediments que afecten a illes no de la capital (*BOC d'11/08/93).
•
Decret 103/1995, de 26 d'abril, pel qual s'aproven normes en matèria d'imputació de
costos d'extensió de xarxes elèctriques. (*BOC de 02/06/95).
•
Ordre de la Conselleria d'Indústria i Comerç, de 30 de gener de 1996, sobre manteniment
i revisions periòdiques d'instal·lacions elèctriques d'alt risc. (*BOC de 15/04/96).
•
Decret Territorial 26/1996, de 9 de febrer pel qual se simplifiquen els procediments
administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques (*BOC de 04/03/96).
•
Decret 196/2000, de 16 d'octubre, d'Indústria, pel qual es modifica el Decret 26/1996.
(*BOC 3/11/00).
•
Ordre de la Conselleria d'Indústria i Comerç, de 21 d'octubre de 1996, per la qual
s'aproven les Normes particulars per a instal·lacions d'enllaç en l'àmbit de subministrament de
*UNELCO, S.A. (*BOC de 02/01/98).
•
Resolució de la Direcció general d'Innovació Industrial i Tecnològica del *Miner, de 21 de
gener de 1997, pel qual s'autoritza l'ocupació de conductors d'alumini en les canalitzacions
prefabricades per a instal·lacions elèctriques d'enllaç (BOE 10/02/97)
•
Llei 54/1997, de la Prefectura de l'Estat, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. (BOE del
28/11/97). (Nota: La Llei 34/1997 del Sector d'Hidrocarburs deroga els articles 6, 7 i 8 pel que
fa a la Comissió Nacional del Sistema Elèctric. Modificada per la Llei 50/1998 referent als
costos de transició a la competència. Modificada per Reial decret-Llei 6/1999 i per Reial decretLlei 6/2000)

7

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

•
Llei 11/1997, de 2 de desembre, de regularització del Sector Elèctric Canari. (*BOC de
08/12/97).
•
Reial decret 2017/1997, del *Miner, de 26 de desembre, pel qual s'organitza i regula el
procediment de liquidació dels costos de transport, distribució i comercialització a tarifa, dels
costos permanents del sistema i dels costos de diversificació i seguretat de proveïment. (BOE
27/12/97).
•
Reial decret 2018/1997, del *Miner, de 26 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament
de Punts de Mesura dels Consums i Trànsits d'Energia Elèctrica (BOE 30/12/97).
•
Llei 34/1998, de la Prefectura de l'Estat, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE
08/10/98, i correcció d'errors BOE/03/02/99). (Nota: Deroga els articles 6, 7 i 8 de la Llei
54/1997, del Sector Elèctric referent a la Comissió Nacional del Sistema Elèctric. Modificada
per Reial decret-Llei 6/1999, i per Reial decret 6/2000)
•
Reial decret 2819/1998, del *Miner, de 23 de desembre, per li que es regulen les activitats
de transport i distribució d'energia elèctrica (BOE 30/12/98)
•
Llei 48/1998, de la Prefectura de l'Estat, de 30 de desembre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i les telecomunicacions, per la
qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 93/38/CEE i 92/13/CEE. (BOE
31/12/98).
•
Llei 50/1998, de 30 de desembre de la Prefectura de l'Estat, de mesures fiscals,
administratives i d'ordre social (BOE 31/12/98). (Nota: Modifica la disposició transitòria sisena
de la Llei 54/1997, del Sector Elèctric, pel que fa als costos de transició a la competència)
•
Ordre del 12 d'abril de 1999, del *MINER, per la qual es dicten Instruccions Tècniques
complementàries al Reglament de Punts de Mesura dels Consums i Trànsits d'Energia
Elèctrica. (BOE 21/4/99).
•
Reial decret-Llei 6/1999, de la Prefectura de l'Estat, de 16 d'abril, de mesures urgents de
liberalització i increment de la competència (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Llei 34/1998,
del Sector d'Hidrocarburs)
•
Ordre de 18 de febrer de 2000, del Ministeri de Foment, per la qual es regula el control
*metrològic de l'Estat sobre els comptadors estàtics d'energia activa en corrent altern, classes
1 i 2. (BOE 02/03/00)
•
Reial decret 277/2000, del *Miner, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el procediment de
separació jurídica de les activitats destinades al subministrament d'energia elèctrica (BOE
16/03/00).
•
Reial decret Llei 6/2000, de la Prefectura de l'Estat, de 23 de juny, de mesures urgents
d'intensificació de la competència en mercats de béns i serveis (BOE 24/06/00, i correcció
d'errors BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Llei 54/1997, del Sector Elèctric, i la Llei 34/1998,
del Sector d'Hidrocarburs)
•
Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, del Ministeri d'Economia, sobre connexió
d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de Baixa Tensió. (BOE 30/09/2000).
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•
Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions
d'energia elèctrica. (Nota: Deroga íntegrament el Reglament de Verificacions Elèctriques i
Regularitat en el Subministrament d'Energia, aprovat per Decret de 12 de març de 1954, i totes
les seves modificacions posteriors: Decret 1005/1966, Reial decret 724/1979, Ordre de 18l 18
de setembre de 1979, Reial decret 1725/1984, Reial decret 153/1985. Deroga el Decret
2619/1966, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/1966 de 18 de març. Deroga el Decret
2617/1966, sobre Autorització d'Instal·lacions Elèctriques. Deroga íntegrament el Reglament
d'Escomeses Elèctriques, aprovat per Reial decret 2949/1982, i correccions posteriors)
•
Reial decret 3490/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableix la tarifa elèctrica pel
2001. (BOE 30/12/00, i correcció d'errors BOE 02/02/01)
•
Reial decret-Llei 2/2001, de 2 de febrer, pel qual es modifica la disposició transitòria sisena
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i determinats articles de la Llei
16/1989, de 17 de juliol de Defensa de la Competència (BOE 03/02/01)
•

Normes UNEIX d'obligat compliment.

5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
5.1.Subminstrament d’energia.
L’energia elèctrica es subministra a 3x220V a 50 Hz.
5.2. Classificació de la instal·lació.
D'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, instruccions ; MI-BT 025, MI-BT026
i MI-BT 027, es classificaran les dependències de la indústria, segons el risc de les mateixes,
de la següent forma. Local de pública concurrència.
5.3. Distribució de l’establiment
L’establiment forma part d’un edifici que llinda amb altres edificis destinats a habitatges. La
instal·lació abasteix la planta semisoterrani, planta baixa i una planta altell destinada a despatx.
Les superfícies en planta baixa són:
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Les superfícies en planta semisoterrani són:
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5.4. Receptors d’enllumenat
La totalitat de receptors es troben distribuïts en un total de 13 circuits.
Aquests es poden observar en els plànols adjunts. La relació de circuits és:

5.5. Receptor de força
En planta baixa s’han identificat els següents receptors de força, La totalitat d’aquests
s’alimenten a partir d’endolls exceptuant el clima de la zona de bar que s’alimenta amb una
línia independent que disposa d’autotransformador.
Els receptor són:
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I pel que fa a la planta semisoterrani:

5.4. Descripció de distribució de la instal·lació
Es tracta d’una instal·lació trifàsica a 220V. Els comptadors es troben en armari encastat en
façana posterior de l’establiment, al costat de l’escala que permet l’accés directe a la zona de
bar.
La línia general d’alimentació és de 4x16 mm2 de secció en coure i es troba entubada. Aquesta
té una longitud aproximada de 7 m i alimenta el quadre general de comanament i protecció
situat en la zona de darrera la barra, on s’hi troba un IGA de 3 pols i 50 A.
El quadre general està format per un total de 13 circuits que disposen de les seves proteccions
corresponents.
Existeixen tres circuits que alimenten receptors d’enllumenat, 7 que alimenten endolls generals
i un últim circuit que alimenta un secamans del bany.
Els darrers 2 circuits alimenten a un total de 2 subquadres que són:
- SQ1. Subquadre zona bar.
- SQ2. Subquadre dreta escenari.
Aquest últim, el SQ2 a la vegada alimenta dos subquadres més:
- SQ3. Subquadre dreta escenari.
- SQ4. Subquadre barra sala.
L’esquema general de distribució és:
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El SQ1. Situat a la zona de bar de la sala polivalent. Disposa de 5 circuits principals, quatre
d’ells per a l’enllumenat de la planta pis amb les enceses pertinents i un altre per a les diferents
preses de corrent la sala.
El SQ2, subquadre situat a la dreta de l’escenari. D’ell en deriven dues línies que alimenten
els subquadres SQ3 situat a l’esquerra de l’escenari i SQ4 situat a la sala principal.
El SQ3 es el subquadre de la zona esquerra de l’escenari, alimenta els endolls i llums de la
zona escenari i vestuari.
El SQ5, és el subquadre de barra en la zona de sala polivalent, aquest, alimenta les diferents
presses de corrent de la barra de la sala polivalent.
5.5. Demandes
5.5.1. Quadre general
- Potencia total instal·lada:
1-Banys
2-Cuina Neveres
3.Cuina Zona fregid
4.Emergències
5. Nevera barra 1
6.Linia PP
7.Cafetera
8.Sala caldera
9..E. Nevera barra2
10.Secador
11.LLum proj. barr
SQ1- Zona bar
SQ2- Escenari dreta
TOTAL....

219 W
3450 W
3450 W
55 W
3450 W
3450 W
3450 W
3450 W
3450 W
2800 W
100 W
5169.5 W
38101 W
70594.5 W

- Potencia Instalada enllumenat (W):
2994.5 W
- Potencia Instalada força electromotriu (W): 67600 W
- Potencia Màxima Admissible (W):
19052 W

5.5.2. Subquadre SQ1
- Potència total instal·lada:
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12.Aplics terrassa
13.Fanals terrassa
14.E. Sala
15.LLum pass. lav
16-Facus sala 1
17. Focus Sala 2
18.Marquesines
19.Sala1
20.Sala 2
21.Sala3
22. Emergències s1
23.Emergències s2
taula1
taula2
taula3
taula4
taula5
taula6
taula7
taula8
taula9
Barra
TOTAL....

40 W
60 W
3450 W
90 W
450 W
450 W
87.5 W
108 W
108 W
108 W
30 W
30 W
5W
5W
5W
5W
5W
5W
5W
5W
5W
113 W
5169.5 W

- Potencia Instalada enllumenat (W):
1719.5 W
- Potencia Instalada força electromotriu (W): 3450 W

5.5.3.Subquadre SQ2- Escenari dreta
- Potència total instal·lada:
35.. Emergència SQ2
36. Fluorescent dreta
37. E.Dreta1
38.. E. Dreta
SQ3-Escenari dreta
SQ4- Barra sala
TOTAL....

10 W
121 W
3300 W
3300 W
17570 W
13800 W
38101 W
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- Potencia Instalada enllumenat (W):
901 W
- Potencia Instalada força electromotriu (W): 37200 W

5.5.4. Subquadre SQ3-Escenari dreta
- Potència total instal·lada:
40. E.Esquerra
39. E. Esquerra
41.Magatzem
42. Magatzem
43.Escenari
44. Emergència esce
45.Vestuaris
46.Sota escenari
TOTAL....

3300 W
3300 W
244 W
3300 W
416 W
110 W
3450 W
3450 W
17570 W

- Potencia Instalada enllumenat (W):
770 W
- Potencia Instalada força electromotriu (W): 16800 W

5.5.5. Subquadre SQ4- Barra sala
- Potència total instal·lada:
47.Barra sala 1
48.Barra sala 2
49.Barra sala 3
50.Barra sala 4
TOTAL....
- Potencia Instalada Fuerza (W):

3450 W
3450 W
3450 W
3450 W
13800 W
13800 W

6. PRESCRIPCIONS GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ
6.1. Escomesa
És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la caixa general de protecció
o unitat funcional equivalent (CGP). Els conductors seran de coure o alumini.
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Atenent al seu traçat, al sistema d'instal·lació i a les característiques de la xarxa, l'escomesa
podrà ser:
- Aèria, posada sobre façana. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV, i la seva
instal·lació es farà preferentment sota conductes tancats o canals protectores. Per als creus
de vies públiques i espais sense edificar, els cables podran instal·lar-se amarrats directament
en tots dos extrems. L'altura mínima sobre carrers i carreteres en cap cas serà inferior a 6 m.
- Subterrània. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV, i podran instal·lar-se
directament enterrats, enterrats sota tub o en galeries o canals revisables.
- Aero-subterrània. Complirà les condicions indicades als apartats anteriors. En el pas
d'escomesa subterrània a aèria o viceversa, el cable anirà protegit des de la profunditat
establerta fins a una altura mínima de 2,5 m per sobre del nivell del sòl, mitjançant conducte
rígid de les següents característiques:
- Resistència a l'impacte: Fort (6 juliols).
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei: - 5 ºC.
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei: + 60 ºC.
- Propietats elèctriques: Continuïtat elèctrica/aïllant.
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids: D > 1 mm.
- Resistència a la corrosió (conductes metàl·lics): Protecció interior mitjana, exterior alta.
Finalment, cal assenyalar que l'escomesa serà part de la instal·lació constituïda per l'Empresa
Subministradora, per tant el seu disseny ha de basar-se en les normes particulars d'ella.
Serà d’acord -MI-BT-004, MI-BT-007, MI-BT-011. Pot venir d'una E.T. pròpia de l'edifici o d'una
xarxa de B.T. propera al mateix, podent, al seu torn, ser aèria o subterrània. Aquests complirà
amb les especificacions de la companyia elèctrica.
6.2. Instal·lació d’enllaç
6.2.1. Caixa de protecció i mesura
Són les caixes que allotgen els elements de protecció de les línies repartidores.
Es fixaran, en cada cas, d'acord entre el constructor de l'edifici, propietari o abonat i l'Empresa
distribuïdora els punts de col·locació de les caixes generals de protecció. Aquests punts seran
sempre triats en el lloc de trànsit general i de fàcil i lliure accés.
Es procurarà que la situació triat sigui el més propera possible a la xarxa general de distribució
i que quedi allunyada d'altres instal·lacions, tals com d'aigua, gas, telèfon, etc.; podent
col·locar-se sobre la façana de l'immoble.
Les caixes seran d'un dels tipus establerts per l'Empresa distribuïdora en les seves normes
particulars. Seran precintables i respondran al grau de protecció que correspongui segons el
lloc de la seva instal·lació. Dins de les caixes s'instal·laran cortacircuitos fusibles en tots els
conductors de fase o polars, amb poder de tall, almenys, igual al corrent de curtcircuit possible
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en el punt de la seva instal·lació. Disposaran també d'un born de connexió per al conductor
neutre, que estarà aïllat o no, segons el sistema de protecció contra els contactes indirectes
aprovat per l'Empresa distribuïdora, i un altre born per a la posada a terra de la caixa, en cas
de ser aquesta metàl·lica.
6.2.2. Derivació individual
Instal·lació en Edificis destinats principalment a habitatges. Edificis comercials, d'oficines o
destinats a una concentració d'indústries.
Les derivacions individuals enllaçaran el comptador o comptadors de cada abonat amb els
dispositius privats de comandament i protecció, no permetent-se l'ocupació d'un neutre comú
per a diferents abonats.
En tots els casos, les derivacions individuals hauran de discórrer, sempre que sigui possible,
per llocs d'ús comú.
Les derivacions individuals podran estar constituïdes per:
Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats.
Conductors aïllats a l'interior de tubs en muntatge superficial.
Canalitzacions prefabricades.
Conductors aïllats amb coberta metàl·lica en muntatge superficial.
Els tubs que es destinin a contenir els conductors d'una derivació individual hauran de ser d'un
diàmetre nominal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 50
per 100. En les esmentades condicions d'instal·lació, els diàmetres nominals mínims dels tubs
en derivacions individuals seran de 23 mil·límetres, en el cas d'edificis destinats principalment
a habitatges. Als edificis comercials, destinats a vaig unir concentració d'indústries,
s'instal·laran dos tubs per abonat, que hauran de ser, com a mínim, de 2 mil·límetres de
diàmetre.
En qualsevol cas és recomanable disposar algun tub de reserva des de la concentració
comptadors fins als habitatges o locals, per poder atendre fàcilment possibles ampliacions.
Es recomana allotjar les derivacions individuals a l'interior d'una canaladura, preparada
exclusivament amb aquesta fi en la caixa de l'escala, que tingui una secció de 30 per 30
centímetres, manqui de canvis d'adreça o rotacions i estigui tancada convenientment, però de
manera que sigui practicable en totes les plantes des de llocs d'ús comú.
Edificis destinats a un sol abonat.
En el cas de subministrament a un sol abonat, com a edificis públics o destinats a una indústria
especifica, no existeixen derivacions individuals; la caixa general de protecció enllaçarà
directament amb el comptador o comptadors de l'abonat. Cada comptador enllaçarà amb el
corresponent dispositiu privat de comandament i protecció.
Conductors.
El nombre de conductors vindrà fixat pel de fases necessàries per a la utilització doni els
receptors de l'abonat, així com per la importància del subministrament. Referent a això, es
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tindrà en compte la potència que en subministrament monofàsics està obligada a efectuar l'Empresa distribuïdora, si l'abonat així ho desitja, d'acord amb la Instrucció MI-BT 010.
Els conductors utilitzats seran de coure i, per al càlcul de la seva secció, es tindrà en compte:
a) La demanda prevista de cada abonat, que serà, com a mínim, la fixada per la Instrucció MIBT-010.
b) La màxima caiguda de tensió admissible, que serà:
Per al cas de comptadors instal·lats en forma individual o concentrats per planta: 0,5 per 100.
Per al cas de comptadors totalment concentrats: 1 per 100.
La caiguda de tensió s'entén des del punt d'arrencada de la derivació individual en una línia
repartidora fins al punt de connexió del dispositiu privat de comandament i protecció.
6.2.3. Dispositius generals i individuals de comanament i protecció.
Situació i composició.
-El més a prop possible del punt d'entrada de la derivació individual en el local o habitatge de
l'abonat, s'establirà un quadre de distribució d'on partiran els circuits interiors en el qual
s'instal·larà un interruptor general automàtic de tall omnipolar que permeti el seu accionament
manual i que estigui dotat de dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. En
aquest mateix quadre s'instal·laran els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i
cortacircuitos de cadascun dels circuits interiors de l'habitatge o local, i un interruptor
diferencial destinat a la protecció contra contactes indirectes.
Quan en la instal·lació interior de l'habitatge o local de l'abonat no existeixin circuits diferents
sota tubs o cobertes de protecció comunes a ells, podrà no instal·lar-se l'interruptor general
automàtic, en aquest cas servirà com a dispositiu general de comandament l'interruptor
diferencial, quedant assegurada la protecció contra sobreintensitats pels dispositius que,
independentment entre si, protegeixen a cadascun dels circuits interiors.
Tots aquests dispositius de comandament i protecció es consideren independents de qualsevol
un altre que per a control de potència pugui instal·lar l'Empresa subministradora de l'energia,
d'acord amb el previst en la legislació vigent.
Característiques principals de les dispositius de protecció.
-EI interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà capacitat de cort suficient per a la
intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació. En un altre cas,
serà precisa la instal·lació, en el mateix quadre de distribució, de cortacircuitos fusibles
adequats, que les seves característiques estaran coordinades amb les de l'interruptor
automàtic general i amb el corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seva instal·lació.
Els interruptors diferencials hauran de resistir els corrents de curtcircuit que puguin presentarse en el punt de la seva instal·lació, i de no respondre a aquesta condició, estaran protegits
per cortacircuitos fusibles de característiques adequades. El nivell de sensibilitat d'aquests
interruptors respondrà a l'assenyalat en la Instrucció MI BT 021.

19

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors, tindran
els pols protegits que correspongui al nombre de fases del circuit que protegeixen i les seves
característiques d'interrupció estaran d'acord amb els corrents admissibles en els conductors
del circuit que protegeixen.
6.3. Instal·lacions interiors.
6.3.1.Prescripcions de caràcter general
Conductors actius.
-Es consideraran com a conductors actius en tota instal·lació, els destinats normalment a la
transmissió de l'energia elèctrica. Aquesta consideració s'aplica als conductors de fase i al
conductor neutre en corrent altern i als conductors polars i al compensador en corrent continu.
-Els conductors rígids que s'emprin en les instal·lacions hauran de ser de coure o d'alumini.
Els conductors flexibles seran únicament de coure.
Els conductors nus o aïllats, de secció superior a 16 mil·límetres quadrats, que siguin sotmesos
a tracció mecànica de tibat, s'empraran en forma de cables.
Secció dels conductors.
Caigudes de tensió.
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre
l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 per 100 de la tensió
nominal en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 per 100 pels altres usos. Aquesta
caiguda de tensió es calcularà considerant alimentats tots els aparells d'utilització susceptibles
de funcionar simultàniament.
El nombre d'aparells susceptibles de funcionar simultàniament es determinés en cada cas
particular, d'acord amb les indicacions facilitades per l'usuari de l'energia, o segons una
utilització racional dels aparells.
Intensitats màximes admissibles en els conductors.
-Les intensitats màximes admissibles en servei continu per a conductors aïllats en
canalitzacions fixes són les assenyalades en les taules I, II, III, IV, i V de la MI BT17.
En canalitzacions enterrades i, en general, aquelles els conductors aïllats de les quals tinguin
una secció nominal superior a 240 mil·límetres quadrats, la intensitat màxima admissible per
a aquests conductors serà la que assenyali la norma UNEIX corresponent al tipus considerat.
Per a canalitzacions movibles, la intensitat màxima admissible dels conductors aïllats seré la
corresponent als mateixos en canalitzacions fixes, reduïda en un 20 per 100.
En la taula IV s'assenyalen les intensitats màximes admissibles dels conductors flexibles per
a aparells electrodomèstics o similars.
Quan la temperatura mitjana ambienti sigui diferent de 40 graus centígrads, els valors
assenyalats per a les intensitats màximes admissibles han de ser multiplicats pels coeficients
indicats en la taula, en funció del tipus de conductor utilitzat.
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Les intensitats màximes admissibles per a conductors nus seran les assenyalades en la
Instrucció MI-BT-004.
Conductors de protecció.
-Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula VI, en
funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Els valors d'aquesta taula
només són vàlids quan els conductors de protecció estan constituïts pel mateix metall que els
conductors de fase o polars.
Taula VI.
Sf

16 Sf

16 < S f

35

16Sf > 35 Sf/2
()Amb un mínim de:
2,5 mm2, si els conductors de protecció no formen part de la canalització d'alimentació i tenen
una protecció mecànica.
4 mm2, si els conductors de protecció no formen part de la canalització i no tenen una protecció
mecànica.
Quan la secció dels conductors de fase o polars sigui superior a 35 mil·límetres quadrats, es
poden admetre, per als conductors de protecció, unes seccions menors de les quals resultin
de l'aplicació de la taula VI, però, almenys, iguals a 16 mil·límetres quadrats, i sempre que es
justifiqui que el funcionament del dispositiu de tall automàtic és tal que el pas del corrent de
defecte pel conductor de protecció no provoca en aquest un escalfament capaç de perjudicar
la seva conservació o la seva continuïtat. En cas de defecte franc, el dispositiu de tall actuarà
abans que els conductors de protecció experimentin un increment de temperatura de:
•

100 graus centígrads, si els conductors són aïllats.

•

150 graus centígrads, si els conductors són nus.

Si els conductors de protecció estan constituïts per un metall diferent al dels conductors de
fase o podessis, les seves seccions es determinaran de manera que presentin una resistència
elèctrica equivalent a la qual resulti de l'aplicació de la taula VI de la MI BT17.
Els conductors de protecció connectats a un interruptor amb bobina de tensió tindran unes
seccions mínimes, qualsevol que sigui la secció dels conductors de la instal·lació de:
2,5 mil·límetres quadrats, en coure, si els conductors de protecció tenen protecció mecànica.
Quatre mil·límetres quadrats, en coure, si els conductors de protecció no tenen protecció
mecànica.
En la instal·lació dels conductors de protecció es tindrà en compte:
Si s'apliquen diferents sistemes de protecció en instal·lacions properes, s'emprarà, per a
cadascun dels sistemes, un conductor de protecció diferent.
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No s'utilitzarà un conductor de protecció comuna per a instal·lacions de tensions nominals
diferents.
Si els conductors actius van a l'interior d'una envolupant comuna, es recomana incloure també,
dins d'ella, el conductor de protecció; en aquest cas presentarà el mateix aïllament que els
altres conductors. Quan el conductor de protecció s'instal·li independentment d'aquesta
canalització, té, no obstant això, que seguir el curs de la mateixa.
Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb, amb elements combustibles.
En els passos a través de parets o sostre, estaran protegits per un tub d'adequada resistència,
que serà a més no conductor i difícilment combustible quan travessi parteixes combustibles de
l'edifici.
El conductor de protecció d'una canalització mòbil no serà independent dels altres conductors
d'aquesta canalització.
En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta exterior
d'aquests conductors podrà utilitzar-se com a conductor de protecció dels circuits
corresponents, sempre que la seva continuïtat quedi perfectament assegurada.
Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col·locats sota tubs de
material ferromagnètic, o de cables que contenen una armadura metàl·lica, els conductors de
protecció es col·locaran en els mateixos tubs o formaran part dels mateixos conductors que
els conductors actius.
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra les deterioracions
mecàniques i químiques, especialment en els passos a través dels elements de la construcció.
Les connexions en aquests conductors es realitzaran per mitjà d'entroncaments, soldats sense
ocupació d'àcid, o per peces de connexió de destret per rosca. Aquestes peces seran de
material inoxidable i els cargols de destret, si s'usen, estaran proveïts d'un dispositiu que eviti
el seu desaferro.
Es prendran les precaucions necessàries per evitar les deterioracions causades per
efectes electroquímics, quan les connexions siguin entre metalls diferents.
Subdivisió de les instal·lacions.
- Les instal·lacions se subdividiran en forma que les pertorbacions originades per avaries que
puguin produir-se en un punt d'elles afectin solament a certes parts de la instal·lació; com, per
exemple, a un sector de l'edifici, a un pis, a un sol local, etc. A més, aquesta subdivisió
s'establirà de manera que permeti localitzar les avaries, així com controlar els aïllaments de la
instal·lació per sectors.
Repartiment de càrregues.
-Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part
d'una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors
polars.
Possibilitat de separació de l'alimentació.
Es podran separar de la font d'alimentació d'energia:
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a) Tota instal·lació l'origen de la qual estigui en una xarxa de distribució.
b) Tota instal·lació l'origen de la qual estigui en una línia general de distribució.
c) Tota instal·lació amb origen en un quadre de comandament o de distribució.
Els dispositius admesos per a aquesta separació són:
Els tallacircuits fusibles.
Els seccionadors.
Els interruptors.
Els borns de connexió.
Els dispositius de separació se situaran i actuaran en un mateix punt de la instal·lació i, quan
aquesta condició resulti de difícil compliment, es col·locaran instruccions o avisos aclaridors.
Els dispositius hauran de ser accessibles i estaran disposats de manera que permetin la fàcil
identificació de la part de la instal·lació que separen.
Possibilitat de connectar i desconnectar en càrrega.
S'instal·laran dispositius apropiats que permetin connectar i desconnectar en càrrega, en una
sola maniobra, en:
a) Tota instal·lació interior 0 receptora a l'origen. Podran exceptuar-se d'aquesta prescripció
els circuits destinats a rellotges, a rectificadors per a instal·lacions telefòniques la potència
nominal de les quals no excedeixi de 500 voltamperes i els circuits de comandament o control,
sempre que la seva desconnexió impedeixi complir alguna funció important per a la seguretat
de la instal·lació.
Aquests circuits podran desconnectar-se mitjançant dispositius independents del general de la
instal·lació.
b) Qualsevol receptor.
c) Tot circuit auxiliar per a comandament o control, excepte els destinats a la tarificació de
l'energia.
d) Tota instal·lació d'aparells d'elevació o transport en el seu conjunt.
i) Tot circuit d'alimentació en baixa tensió destinat a una instal·lació de tubs de descàrrega en
alta tensió.
f) Tota instal·lació de locals que present risc d'incendi o d'explosió.
g) Les instal·lacions a la intempèrie.
h) Els circuits amb origen en quadres de distribució.
i) Les instal·lacions d'acumuladors.
j) Els circuits de sortida de generadors.
Els dispositius admesos per a la connexió en càrrega són:
Els interruptors.
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Els cortacircuitos fusibles accionats per empunyadures o qualsevol altre sistema aïllat que
permeti aquesta maniobra.
Les preses de corrent d'intensitat nominal no superior a 10 amperes.
Hauran de ser de tall omnipolar els dispositius següents:
Els situats en l'origen de tota instal·lació interior o receptora.
Els destinats a circuits polifàsics que el conductor neutre o compensador no estigui posat
directament a terra.
Els destinats a aparells d'utilització la potència de la qual sigui superior a 1.000 watts, tret que
prescripcions particulars admetin tall no omnipolar.
Els situats en circuits que alimentin a instal·lacions de tubs de descàrrega en alta tensió.
Els destinats a circuits que alimentin llums d'arc o autotransformadors.
En els altres casos, els dispositius podran no ser de tall omnipolar, sempre que el tall interrompi
simultàniament a tots els conductors de fase o polars. Aquesta prescripció no és aplicable a
les instal·lacions interiors dels habitatges alimentats amb dues fases, d'acord amb l'assenyalat
en la Instrucció MIBT 024.
En principi, el conductor neutre o compensador no podrà ser interromput, excepte quan el tall
s'estableixi per interruptors omnipolars. S'exceptuaran els conductors neutres que uneixin
entre si generadors o transformadors funcionant en paral·lel, quan la interrupció d'aquest
conductor pugui ser necessària per evitar corrents de circulació importants.
Mesures de protecció contra contactes directes i indirectes.
-Les instal·lacions elèctriques s'establiran de manera que no suposin risc per a les persones
(i, eventualment, per als animals domèstics), tant en servei normal com quan puguin presentarse avaries previsibles,
En relació amb aquests riscos, les instal·lacions hauran de projectar-se i executar-se aplicant
les mesures de protecció necessàries contra els contactes directes i indirectes.
Aquestes mesures de protecció són les assenyalades en la Instrucció MI-BT 021.
Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica.
-Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament, almenys, igual a 1.000 x O
ohms; sent O la tensió màxima de servei expressada en volts; amb un mínim de 250.000 ohms.
Aquest aïllament s'entén per a una instal·lació en la qual la longitud del conjunt de
canalitzacions, i qualsevol que sigui el nombre de conductors que les componen no excedeixin
de 100 metres. Quan aquesta longitud excedeixi del valor anteriorment citat i pugui fraccionarse la instal·lació en canalitzacions d'aproximadament 100 metres de longitud, bé per
seccionament, desconnexió, retirada de fusibles o obertura d'interruptors, cadascuna de les
parts en què la instal·lació ha estat fraccionada ha de presentar l'aïllament que correspongui.
Quan no sigui possible efectuar el fraccionament citat, s'admet que el valor de la resistència
d'aïllament de tota la instal·lació sigui, en relació amb el mínim que li correspongui,
inversament proporcional a la longitud total de les canalitzacions.
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L'aïllament es mesurarà en relació amb terra i entre conductors, mitjançant l'aplicació d'una
tensió contínua subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compresa
entre 500 i 1.000 volts, i, com a mínim, 250 volts, amb una càrrega externa de 100.000 ohms.
Durant la mesura, els conductors, incloent el conductor neutre o compensador, estaran aïllats
de terra, així com de la font d'alimentació d'energia a la qual estiguin units habitualment. Si les
masses dels aparells receptors estan unides al conductor neutre, se suprimiran aquestes
connexions durant la mesura, restablint-les una vegada acabada aquesta.
La mesura d'aïllament, en relació amb terra, s'efectuarà unint a aquesta el pol positiu del
generador i deixant, en principi, tots els aparells d'utilització connectats; assegurant-se que no
existeix falta de continuïtat elèctrica en la part de la instal·lació que es verifica. Els aparells
d'interrupció es posaran en posició de «tancat" i els cortacircuitos 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 obtingut sigui inferior al valor mínim que li correspongui,
s’admetrà que la instal·lació és, no obstant això, correcta si es compleixen les següents
condicions:
Cada aparell d'utilització presenta una resistència d'aïllament, almenys, igual al valor
assenyalat per la Norma UNEIX que li concerneixi o, en defecte d'això, 0,5 megaohms.
Desconnectats els aparells d'utilització, la instal·lació presenta la resistència d'aïllament que li
correspongui.
La mesura d'aïllament entre conductors s'efectuarà després d'haver desconnectat tots els
aparells d'utilització, quedant els interruptors i cortacircuitos en la mateixa posició que
l'assenyalada anteriorment per a la mesura de l'aïllament en relació amb terra.
La mesura d'aïllament s'efectuarà successivament entre els conductors presos dos a dos,
comprenent el conductor neutre o compensador.
Pel que fa a la rigidesa dielèctrica d'una instal·lació, ha de ser tal que, desconnectats els
aparells d'utilització, resisteixi durant un minut una prova de tensió de 2O + 1.000 volts, a
freqüència industrial; sent O la tensió màxima de servei, expressada en volts; i amb un mínim
d'1.500 volts, Aquest assaig es realitzarà per a cadascun dels conductors inclòs el neutre o
compensador, en relació amb terra i entre conductors. Durant aquest assaig, els aparells
d'interrupció es posaran en la posició de «tancat» i els cortacircuitos instal·lats com en servei
normal. Aquest assaig no es realitzarà en instal·lacions corresponents a locals que presentin
risc d'incendi o explosió.
Canalitzacions.
Disposició.
-En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una
distància de, per la menys, tres centímetres. En cas de proximitat amb conductes de calefacció,
d'aire calent o de fum, les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin

25

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

aconseguir una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància
convenient o per mitjà de pantalles calorífugues.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions
que puguin donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció vapor d'aigua,
etc., tret que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions
elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.
Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d'un mateix canal
o buit, en la construcció, quan es compleixin simultàniament les següents condicions:
a) La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes de la
classe A, assenyalats en la Instrucció LA MEVA BT 021; considerant a les conduccions no
elèctriques, quan siguin metàl·liques, com a elements conductors.
b) Les canalitzacions elèctriques estaran convenient protegides contra els possibles perills que
pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte:
L'elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent.
La condensació.
La inundació, per avaria en una conducció de liquides. En aquest cas, es prendran totes les
disposicions convenients per assegurar l'evacuació d'aquests.
La corrosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu.
L'explosió, per avaria, en una conducció que contingui un fluid inflamable.
Accessibilitat.
-Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que a qualsevol moment es pugui
controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i, arribat el cas, reemplaçar
fàcilment els conductors deteriorats.
Són admeses les canalitzacions establertes en els habitatges amb conductors aïllats instal·lats
directament baix arrebossat, així com els conductors aïllats enterrats, tot i que no compleixin
l'última condició prescrita.
Identificació.
-Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels
seus circuits i elements es pugui procedir a tot moment a reparacions, transformacions, etc.
D'altra banda, el conductor neutre o compensador, quan existeixi, estarà clarament diferenciat
dels altres conductors.
Les canalitzacions poden considerar-se suficientment diferenciades unes d'unes altres, bé per
la naturalesa o pel tipus dels conductors que la componen, així com per les seves dimensions
o pel seu traçat. Quan la identificació pugui resultar difícil ha d'establir-se un pla d'instal·lació
que permeti, a tot moment, aquesta identificació, mitjançant etiquetes o senyals.
6.3.2. Sistemes d’instal·lació.
Sistemes d'instal·lació.
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-Els principals sistemes d'instal·lació dels conductors que puguin formar part d'una canalització
fixa són:
Conductors nus, col·locats sobre aïlladors.
Conductors aïllats, col·locats sobre aïlladors.
Conductors aïllats, sota tubs protectors.
Conductors aïllats, fixats directament sobre les parets.
Conductors aïllats, enterrats.
Conductors aïllats, col·locats a l'interior de buits de la construcció.
Conductors aïllats, sota motllures.
Conductors aïllats, directament baix arrebossat.
Les canalitzacions movibles i amovibles poden estar constituïdes per:
Conductors aïllats, sense fixació alguna.
Conductors aïllats, fixats a elements de sustentació o suports, per mitjà de lligams aïllants.
Canalitzacions amb conductors nus sobre aïlladors.
-Sempre que la seva instal·lació respongui a les prescripcions contra els contactes directes,
assenyalats en la Instrucció MI BT 021, es permetrà l'ocupació de conductors nus, col·locats
sobre aïlladors, en els casos següents:
En fàbriques, tallers o altres locals industrials, construïts amb materials incombustibles que no
continguin pólvores, gasos o, en general, matèries inflamables o explosives.
En els mateixos locals, encara que en ells es produeixin vapors corrosius, sempre que els
conductors estiguin recoberts per una substància inalterable als citats vapors.
Excepcionalment, en els locals no construïts totalment amb matèries incombustibles, quan les
conductors hagin de servir de línies de contacte.
Quan estiguin col·locats a l'interior de canals, envolupants o caixes, totalment tancades i
reservades exclusivament per a la instal·lació d'aquests conductors.
En locals en què, per les seves característiques, no sigui possible la conservació de l'aïllament
dels conductors. Tal ocorre, per exemple, en els locals o emplaçaments a elevada temperatura.
Quan la tensió no passada de 24 volts.
Els conductors utilitzats poden estar constituïts per filferros, cables 0 perfils de coure, d'alumini
o dels seus aliatges. La temperatura màxima admissible en la superfície d'aquests conductors
és de 80°C, i la de les seves connexions amb aparells d'utilització no excedirà en més de 35°C.
la temperatura ambienti.
Les seccions dels conductors es triaran, en cada cas particular, tenint en compte les mesures
adoptades per assegurar la seva ventilació i de manera que el coeficient de seguretat, tenint
en compte els esforços mecànics que suporta, no sigui inferior a tres.
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Les canals, envolupants, caixes, etc., on puguin estar instal·lats aquests conductors,
permetran el control de les connexions i la neteja periòdica dels aïlladors.
En la seva instal·lació es cuidarà que els conductors no puguin aproximar-se entre si, ni tampoc
a les parets, murs o sostres, i, en conseqüència, ha de preveure's la distància entre aïlladors,
la separació entre conductors i la d'aquests amb les parets, murs o sostres propers. Es tindrà
també en compte els esforços electrodinàmics que es presentin en cas de curtcircuit. Als
efectes anteriors, es compliran els requisits següents:
Per a canalitzacions establertes amb filferros o cables, la separació amb les parets, murs o
sostres o qualsevol altre objecte, així com amb les canalitzacions destinades a altres usos, no
haurà de ser inferior a 10 centímetres. En cas de necessitat, s'admetrà una separació menor,
sempre que s'hagin previst mesures evitant el risc dels contactes, bé per aproximació dels
aïlladors que sustenten els conductors, bé per interposició de matèries aïllants, etc. No obstant
això, aquesta separació no serà mai inferior a cinc centímetres.
Per a la distància entre conductors se seguirà el que es disposa en la Instrucció MI BT003.
Els entroncaments i derivacions es realitzaran d'acord amb les prescripcions assenyalades en
la instrucció MI BT 003.
Per a canalitzacions establertes amb perfils, es tindran en compte els esforços que poden
produir-se per dilatació, i que poguessin originar el contacte entre conductors o entre aquests
i les parets, murs o sostres, així com la destrucció dels aïlladors, havent de preveure, per a
aquests casos, adequades juntes de dilatació. Es tindran en compte a més, les vibracions a
les quals poden estar sotmesos els conductors; per a això, els aïlladors estaran suficientment
dimensionaments i propers entre si. Les connexions entre els conductors o les derivacions dels
mateixos es realitzaran mitjançant dispositius a força d'unions per cargol, adaptats a la
naturalesa i secció dels conductors.
Quan s'estableixin connexions entre conductors nus i aïllats, serà admissible, en un tram
d'aquests últims, proper a la connexió, que la temperatura aconseguida per l'aïllant sigui
superior a l'admissible, sempre que es consideri en aquest tram, als conductors, com si fossin
nus. Es recomana suprimir l'aïllament en aquesta longitud.
Per a la identificació del conductor neutre, se seguiran les prescripcions establertes en la
instrucció MI BT 003.
Canalitzacions amb conductors aïllats sobre aïlladors.
-Aquestes canalitzacions s'utilitzaran únicament quan els conductors no estiguin exposats a
deterioracions per risc mecànic; havent de situar-se, en principi, a una distància del sòl no
inferior a 2,5 metres.
Els conductors utilitzats seran de tensió nominal no inferior a 250 volts.
Per a la seva instal·lació, es tindran en compte les següents prescripcions:
Els conductors es tibaran de manera que el coeficient de seguretat no sigui inferior a tres; no
considerant un aïllament, a aquests efectes, com a element resistent.
La distància entre aïlladors consecutius serà tal que els conductors no puguin entrar en
contacte entre si amb les parets, murs, sostres o qualsevol altre objecte proper a ells.
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Aquestes distàncies seran com a màxim, de:
1,20 metres, per a conductors de coure de secció inferior o igual a 10 mil·límetres quadrats
col·locats horitzontalment.
1,50 metres, per a conductors de coure de secció superior a 10 mil·límetres quadrats,
col·locats horitzontalment, i per als instal·lats verticalment, qualsevol que sigui la seva secció.
Poden admetre's, en cas necessari, distàncies majors de les indicades quan, sense
inconvenient algun, pugui augmentar-se la fletxa aconseguida pels conductors.
La distància entre conductors de polaritats diferents serà, com a mínim, d'1,5 centímetres, en
locals o emplaçaments secs, i de tres centímetres, en altres locals o emplaçaments.
La distància entre conductors i les parets, murs o qualsevol altre objecte proper, no serà inferior
a un centímetre, en locals o emplaçaments secs, i de cinc centímetres, quan es tracti d'altres
locals o emplaçaments.
Les connexions entre conductors es realitzaran d'acord amb l'assenyalat en la Instrucció MI
BT 003.
Les derivacions s'efectuaran en la proximitat immediata a un dels suports de la canalització i
no originaran tracció mecànica sobre la mateixa.
Les peces utilitzades per als entroncaments i derivacions hauran d'aïllar-se:
a) Quan la distància entre aquestes peces sense aïllar i les parets, sostres o objectes propers
a ells resultés inferior a tres centímetres.
b) Quan la distància entre aquestes peces sense aïllar i els conductors aïllats propers a ells
resultés inferior a un centímetre.
L'aïllament d'aquestes peces s'efectuarà disposant sobre les mateixes diverses capes de cinta
aïllant, adequades a l'aïllament dels conductors, i que ofereixin en conjunt un espessor
equivalent al d'aquest aïllament.
Canalitzacions amb conductors aïllats sota tubs protectors.
-Aquest tipus de canalització podré col·locar-se directament sobre les parets o sostres en
muntatge superficial, o ben encastada en els mateixes.
Els conductors utilitzats seran de tensió nominal no inferior a 440 volts.
Els tubs es triaran, en cada cas, tenint en compte les accions al fet que hissen d'estar
sotmesos, les condicions de la seva posada en obra i les característiques del local on la
instal·lació s'efectuï.
Reunió de conductors sota una coberta de protecció comuna.
-Per a la instal·lació de circuits baix tubs o cobertes de protecció comuna, es tindré en compte:
a) Un tub o coberta protectora només contindrà, en general, conductors d'un mateix i únic
circuit.
b) Un tub o coberta podrà contenir conductors pertanyents a circuits diferents, si es compleixen
simultàniament les condicions següents:
29

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

Tots els conductors estaran igualment aïllats per a la màxima tensió de servei
Tots els circuits partiran d'un mateix aparell general de comandament i de protecció, sense
interposició d'aparells que transformin el corrent (transformadors, autotransformadors,
rectificadors, bateries d'acumuladors, etc.).
Cada circuit estarà protegit per separat contra les sobreintensitats.
c) Si pels conductors circula un corrent altern i estan col·locats sota tubs o cobertes de
protecció de material ferromagnètic, tots els conductors d'un mateix circuit es col·locaran dins
de la mateixa protecció.
Les prescripcions particulars per a les instal·lacions en locals de pública concurrència, locals
amb el risc d'incendi o explosió i les d'uns altres de característiques especials assenyalen, per
a cadascun d'ells, les limitacions per a aquest tipus de canalitzacions.
Canalitzacions amb conductors aïllats sense tubs protectors.
Conductors col·locats directament sobre les parets.
-Aquestes canalitzacions s'establiran amb conductors de tensions nominals no interiors a 750
volts, i podran estar constituïdes per: Conductors rígids sota cobertes estances, conductors
blindats amb aïllament mineral o conductors flexibles.
Per a l'execució de les canalitzacions, es tindran en compte les següents prescripcions:
Els conductors es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores o collarets, de
manera que no perjudiquin les cobertes dels mateixos.
Amb la finalitat de que els conductors no siguin susceptibles desdobleguessis per efecte del
seu propi pòsit, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment propers. La distància
entre dos punts de fixació successius no excedirà de 0,40 metres, per a conductors sense
armar, i 0,75 metres, per a conductors armats.
Els conductors aïllats amb paper impregnat hauran d'utilitzar-se en trajectes sensiblement
horitzontals, excepte quan es tracti de conductors aïllats amb paper impregnat en matèries no
migrants.
Quan els conductors hagin de disposar de protecció mecànica, pel lloc i condicions
d'instal·lació en què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran conductors baix tubs de plom, armats o
amb cobertes de protecció a força de policloroprens o similars. En cas de no utilitzar aquests
conductors, s'establirà una protecció mecànica complementària sobre els mateixos.
Quan els conductors hagin d'estar en contacte amb matèries usuals de construcció (guix,
calç, cementa, etc.), no s'utilitzaran conductors amb coberta de plom que no portin un
revestiment de protecció contra l'acció corrosiva dels citats materials. Es recomana que els
conductors baix coberta de plom sense revestiment protector no entrin en contacte amb certes
fustes, tals com les cupulíferes (alzina, castanyer, etc.).
Quan els conductors puguin estar sotmesos a vibracions importants, s'evitarà l'ocupació
d'aquests amb coberta de tub de plom.
S'evitarà corbar els conductors amb un radi massa petit i, excepte prescripció en contrari,
fixada en la Norma UNEIX corresponent al conductor utilitzat aquest radi no serà inferior a deu
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vegades el diàmetre exterior de conductors amb aïllament sec i de quinze vegades quan es
tracti de conductors aïllats amb paper impregnat.
Els creus dels conductors amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part
anterior o posterior d'aquestes, deixant una distància de, com a mínim, tres centímetres entre
la superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels conductors, quan
l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.
Els punts de fixació dels conductors estaran suficientment propers per evitar que aquesta
distància pugui quedar disminuïda. Quan l'encreuament dels conductors s'efectuï per la part
posterior de la canalització no elèctrica, se seguirà la disposat a l'apartat 5.4 d'aquesta
Instrucció.
Els extrems dels conductors seran estancs quan les característiques dels locals o
emplaçaments ho exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats. Quan
es tracti de conductors amb aïllament sec, l'estanqueïtat podrà quedar assegurada amb l'ajuda
de premsaestopes
Els conductors blindats amb aïllament mineral no hauran d'utilitzar-se en locals que puguin
presentar risc de corrosió per a les cobertes metàl·liques d'aquests conductors.
Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents, proveïts
de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica, l'aïllament
i la inaccessibilitat de les connexions, i permetent la seva verificació en cas necessari
Conductors aïllats enterrats.
-Aquestes canalitzacions s'establiran d'acord amb l'assenyalat en la Instrucció MI BT006.
Conductors a l'interior de buits de la construcció.
-Aquestes canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col·locats a l'interior de
buits de la construcció, bé sobre aïlladors fixats directament a les parets o baix tubs protectors.
En la seva instal·lació compliran, segons correspongui, el que es disposa en els capítols 3 i 4
d'aquesta Instrucció, a l'apartat 5.1 i en la Instrucció MI BT 019.
Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats
en murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus, o bé,
estaran compresos entre dues superfícies paral·leles, com en el cas de falsos sostres o murs
amb cambres d'aire.
La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels conductors o
tubs, i la seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de
major secció d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres.
Les parets que separin un buit contenint canalitzacions elèctriques dels locals immediats
tindran suficient solidesa per protegir aquestes contra accions previsibles.
S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors a l'interior dels buits i els canvis d'adreça
dels mateixos en nombre elevat o de petit radi de curvatura.
Es procurarà que la canalització pugui ser reconeguda i conservada sense que sigui
necessària la destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions.
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Els entroncaments i derivacions dels conductors seran accessibles; disposant-se para això els
registres necessaris.
Normalment, com els conductors solament podran fixar-se en punts bastant allunyats entre si,
pot considerar-se que l'esforç aplicar-ho en l'extrem inferior d'un conductor amb un recorregut
vertical lliure no superior a tres metres, aproximadament, queda dins de limitis admissibles. Es
tindrà en compte, en disposar els punts de fixació, que no ha de quedar compromesa aquesta,
per als conductors, quan es deixin anar de borns de connexió, especialment en recorreguts
verticals, i es tracti de borns que estiguin en la seva part superior.
S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin
penetrar a l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs
exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de liquides, penetració d'aigua
en efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc.
Quan no es prenguin les mesures per evitar els riscos anteriors, les canalitzacions compliran
les prescripcions establertes per a les instal·lacions en locals humits i fins i tot mullats que
poguessin afectar-los.
Conductors sota motllures
-Aquestes canalitzacions estan constituïdes per conductors allotjats en ranures sota motllures.
Podran utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats com a secs, temporalment
humits o polvorents.
Els conductors rígids seran de tensió nominal no inferior a 750 volts i els flexibles de tensió
nominal no inferior a 440 volts.
Les motllures podran ser reemplaçades per guarnicions de portes, astràgals o roda pies
ranurats, sempre que compleixin les condicions imposades per a les primeres.
Les motllures compliran les següents condicions:
Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar, sense dificultat, per elles, els
conductors. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, admetent-se, no
obstant això, col·locar diversos conductors, sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura
present dimensions adequades per a això.
L'amplària de les ranures destinades a rebre conductors rígids de secció nominal igual o
inferior a sis mil·límetres quadrats seran, com a mínim, de sis mil·límetres.
Per a la instal·lació de les motllures es tindrà en compte:
Les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on contribueixen a la
protecció mecànica dels conductors. En els canvis d'adreça, els angles de les ranures seran
obtusos.
Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament damunt dels roda
pies. En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a mínim, a 10
centímetres per sobre del sòl.
En el cas d'utilitzar roda pies rasurats, el conductor més baix estarà, com a mínim, a cinc
centímetres per sobre del sòl.
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Quan no puguin evitar-se creus d'aquestes canalitzacions amb les destinades a un altre ús
(aigua, gas, etc.), s'utilitzarà una motllura especialment concebuda per a aquests creus o,
preferentment, un tub rígid encastat, que sobresortirà per una i una altra part de l'encreuament.
La separació entre dues canalitzacions que es creuin serà, com a mínim:
Un centímetre, en el cas d'utilitzar motllures especials per a l'encreuament.
Tres centímetres, en el cas d'utilitzar tubs rígids encastats.
Les connexions i derivacions deIs conductors es faran mitjançant dispositius de connexió a
cargol o sistemes equivalents.
Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers, tapisseries
o qualsevol altra matèria; havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire.
Abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret ha d'assegurar-se que aquesta està
suficientment seca, en cas contrari, les motllures sé separaran de la paret per mitjà d'un
producte hidròfug.
Conductors aïllats col·locats directament baix arrebossat.
-Aquestes canalitzacions només s'utilitzaran per a les instal·lacions d'habitatges a les quals
correspongui el grau d'electrificació mínima, segons Instrucció MI BT 022.
Els conductors seran de tipus especialment construït per a aquesta fi, de tensió nominal no
inferior a 750 volts, aïllats amb policlorur de vinil o polietilè, sota una coberta plana
de policlorur de vinil o de cautxú vulcanitzat, i estaran formats per dos o tres conductors de
coure, disposats en paral·lel; entre els quals, la coberta presentarà una o diverses esquerdes
en sentit longitudinal, per permetre la fàcil separació dels conductors en les corbes i en els
extrems propers a les connexions en les caixes de mecanisme, així com la fixació dels
conductors sobre les parets.
Per a l'execució d'aquestes instal·lacions es tindran en compte:
Els conductors es col·locaran en els envans i murs únicament en recorreguts horitzontals i
verticals.
Mai es col·locaran sobre els sòls, però si podran situar-se dins dels revoltons o als espais buits
del forjat entre el sostre i el sòl, sempre que els materials utilitzats siguin totalment
incombustibles.
Els conductors per a interruptors o mecanismes situats al costat de portes es col·locaran a 10
centímetres del cèrcol d'aquestes, podent, des de les caixes del mecanisme, continuar el
conductor en la mateixa línia vertical; els conductors que es col·loquin per unir línies
horitzontals situades en les parts alta i baixa d'un local o habitació se situaran en les
cantonades, a 10 centímetres d'aquestes.
Els conductors que hagin de col·locar-se horitzontalment estaran situats a 30 centímetres sota
els sostres o sobre els sòls, mantenint-se aquestes distàncies en tot el seu recorregut.
Els conductors es col·locaran a 10 centímetres, almenys, per sobre de finestres, portes, etc.
Així mateix es prohibeix la col·locació de conductors al llarg dels cèrcols de les finestres,
portes, etc.
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Per passar de la col·locació vertical a l'horitzontal o viceversa, en un mateix piano, es rasparan
les esquerdes dels conductors en una longitud aproximada de 10 centímetres, com a mínim,
utilitzant, per a això, ganivet o eina adequada. Un dels fils, l'exterior de la corba, formarà la
corba normal i l'altre o els altres es corbaran en forma invertida, per adaptar el conjunt en forma
plana a l'envà, mur o sostre i de manera que el gruix no sigui superior al del conductor.
Els mitjans que s'emprin per fixar les conductors no produiran en ells cap deformació o
deterioració.
Són admissibles les subjeccions amb bandes d'escaiola o guix i amb grapes aïllants o
metàl·liques proveïdes d'aïllament protector i adequades a la forma i dimensions dels
conductors.
També pot realitzar-se la fixació per mitjà de claus d'acer de cap rodó, inoxidables i proveïts
d'un ovalillo de cartró aïllant o plàstic, de diàmetre major que el cap del clau. La longitud i tremp
d'aquests claus seran l'adequada a la naturalesa dels murs, envans i sostres.
Per a la fixació dels conductors per mitjà de claus, aquests es col·locaran precisa i únicament
utilitzant les esquerdes que els conductors tinguin als espais plans entre cada dos fils i servint
l'angle d'aquestes ranures com gola a la punta del clau.
Els conductors es recolzaran fermament en els envans, murs o sostres, en tota la seva
extensió, subjectant-los amb claus, grapes o bandes col·locades a distància d'uns 25 a 30
centímetres, en envans de maó, si el conductor es col·loca verticalment, i en tots els maons,
si la col·locació és horitzontal o sobre sostre.
La fixació amb bandes d'escaiola podrà realitzar-se efectuant prèviament la subjecció del
conductor amb claus en forma provisional, que després seran retirats, però utilitzant sempre,
per clavar aquests, les esquerdes dels conductors.
Si hi hagués necessitat de col·locar juntament diversos conductors, es deixarà entre ells una
separació de 30 mil·límetres, perquè la unió de la massa de l'arrebossat amb l'envà i rebut dels
conductors es faci degudament. Es prescindirà del manteniment d'aquesta distància en arribar
els conductors a les caixes de registre o de mecanisme, així com als quadres.
Les caixes de registre, així com les de mecanisme, estaran construïdes per complet amb
materials aïllants; estaran previstes per a una tensió d'utilització de 750 volts i disposaran
d'obertures 0 espessors afeblits en llocs convenients, perquè puguin ser practicades amb
facilitat en col·locar-les, i permetre així l'accés dels conductors plans amb les seves cobertes
exteriors. En el seu interior tindran allotjats convenientment els borns que permetran la
introducció i fixació dels conductors per cargols de pressió, podent realitzar-se així les
connexions necessàries.
En cap cas es permetré, en aquesta classe d'instal·lacions, la unió dels conductors per mitjà
d'entroncaments, ni en les caixes ni fora d'elles.
Els conductors seran desproveïts del seu embolcall protector exterior solament dins de la
caixa, i els conductors, amb el seu aïllament, es col·locaran, ordenadament, en el seu interior,
fins als borns corresponents.
Quan es prevegi derivació de línies o alimentació d'altres mecanismes, s'utilitzaran caixes
especials, proveïdes de borns que permetin la introducció dels conductors plans amb les seves
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cobertes exteriors; els conductors. amb el seu aïllament, es col·locaran ordenadament a
l'interior de la caixa, fins als borns corresponents. Els mecanismes es col·locaran en les caixes
amb facilitat i sense pressionar ni atropellar de cap manera els conductors.
Si les caixes de mecanismes només s'utilitzessin per a aquests, no serà necessari que
posseeixin borns especials, però si obertures adequades per a la introducció dels conductors
plans sense obligar-los ni corbar-los fortament.
Durant l'execució de l'arrebossat, aquestes caixes estaran degudament protegides, per impedir
la penetració del mateix, i els conductors s'introduiran abans en les caixes Les connexions
s'efectuaran després d’executar l'arrebossat.
En realitzar la instal·lació no es rebran o ocultaran els conductors mentre la totalitat d'aquests
i les caixes de registre i de mecanismes no es trobin col·locats a cada habitació o local, i
d'aquesta manera sigui possible la revisió.
Per assegurar un bon seient de l'arrebossat i un bon recobriment del conductor, l'espessor de
l'arrebossat, per sobre del conductor, serà, almenys, de quatre mil·límetres. Aquesta condició
condueix a un espessor de l'arrebossat de, aproximadament, 10 mil·límetres en les proximitats
del conductor.
Pas a través d'elements de la construcció.
-El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció. tals com a murs, envans i
sostres, es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions:
En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o
derivacions de conductors.
Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra les deterioracions mecàniques, les
accions químiques i els; efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma contínua
en tota la longitud del pas.
Si s'utilitzen tubs no obturadors per travessar un element constructiu que separi dos locals
d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'impedeixi l'entrada i
acumulació de pols en el local menys humit, corbant-los convenientment en el seu extrem cap
al local mes humit. Quan els passos desemboquin a l'exterior, s'instal·larà, en l'extrem del tub,
una pipa de porcellana o vidre, o d'un altre 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 diferent a un costat i a l'altre del pas
aquest s'efectuarà amb canalització utilitzada en el local les prescripcions del qual d'instal·lació
siguin més severes.
Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es disposaran aquests a
l'interior de tubs normals, quan aquella longitud no excedeixi de 20 centímetres, i si excedeix,
es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran
proveïts de filtres aïllants, de vores arrodonides o de dispositiu equivalent, 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.
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No necessiten protecció supletòria:
Els conductors proveïts d'una armadura metàl·lic.
Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat portant una envolupant de protecció de
policloroprens o producte equivalent quan siguin d'1.000 volts de tensió nominal.
Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta no sigui atacada
pels materials dels elements a travessar.
Si els conductors són nus, els passos s'efectuaran mitjançant aïlladors passants o mitjançant
forros de matèria aïllant hidròfuga aquest últim cas s'utilitzarà un folro per conductor i la
separació d'aquests en el pas serà la mateixa que l'adoptada per als conductors fos del mateix.
Si l'element constructiu que ha de travessar-se separa dos locals amb les mateixes
característiques d'humitat, poden practicar-se obertures en el mateix que permetin el pas dels
conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalització que
es tracti.
Els conductors aïllats col·locats sota motllures no s'admeten per a passos, tret que aquests no
excedeixin de 20 centímetres; en els altres casos el pas s'efectuarà per mitjà de tubs.
En els passos de sostres per mitjà de tub, aquest estarà obturat mitjançant tancament estanco
i la seva extremitat superior sortirà per sobre del sòl una altura almenys igual a la dels rodapiés,
si existeixen, a 10 centímetres en un altre cas. Quan el pas s'efectuï per un altre sistema, es
obturará igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació
hagi de ser completament estanca, encara que s'oposarà a la caiguda d'objectes i a la
propagació del foc.
6.3.3.Tubs protectors.
Classes de tubs protectors.
—Els tubs protectors comprenen les classes següents:
Tubs metàl·lics rígids blindats, normalment d'acer, d'aliatge d'alumini i magnesi, de zinc o dels
seus aliatges. Aquests tubs són estancs i no propagadores de la flama.
Tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament interior. Estan constituïts pels tubs anteriorment
indicats disposant en el seu interior un folro aïllant de paper impregnat.
Tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior constituïts per un folro aïllant de paper
impregnat i una coberta generalment de ferro emplomado (tub Bergman) format per una xapa
disposada al voltant del mateix amb les vores unides per solapa al llarg d'una generatriu.
Tubs aïllants rígids normals curvables en calent, fabricats amb un material aïllant, generalment
policlorur de vinil o polietilè. Aquests tubs són estancs i no propagadores de la llepi.
Tubs aïllants flexibles normals, que poden corbar-se amb les mans.
Tubs metàl·lics flexibles, constituïts per una coberta metàl·lica amb un filetejat especial per
poder corbar el tub amb les mans. Poden ser normals o blindats, i al seu torn disposar o no
d'aïllament interior, constituït per un folro aïllant de paper impregnat.
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Els tubs hauran de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents
temperatures:
60 graus centígrads per als tubs metàl·lics constituïts per policlorur de vinil 0 polietilè
70 graus centígrads per als tubs metàl·lics amb forros aïllants de paper impregnat.
Diàmetre dels tubs i numero de conductors per cadascun d'ells.
En les taules de la MI-BT019 figuren els diàmetres interiors nominals mínims en mil·límetres
per als tubs protectors en funció del nombre, classe i secció dels conductors que han d'allotjar,
segons sistema d'instal·lació i classe dels tubs.
Per més de cinc conductors per tub o per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel
mateix tub, la secció interior d'aquest serà, com a mínim, igual a tres vegades la secció total
ocupada pels conductors.
Col·locació de tubs.
Per a l'execució de les canalitzacions, sota tubs protectors, es tindran en compte les
prescripcions generals següents:
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i
horitzontals que limiten el local on s'efectua la instal·lació.
Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
Els tubs aïllants rígids curvables en calent podran ser assemblats entre si en calent, recobrint
l'entroncament amb una cua especial quan es desitgi una unió estanca.
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els indicats en la
taula VI de la MI BT 019.
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locats i
fixats aquests i els seus accessoris disposant per a això els registres que es considerin
convenients i que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre
de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els
conductors s'allotjaran en els tubs després de col·locats aquests.
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncaments o derivació.
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de matèria
aïllant o, si són metàl·liques, protegides contra la corrosió. Les dimensions d'aquestes caixes
seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva
profunditat equivaldrà, si més no, al diàmetre del tub major més un 50 per 100 del mateix, amb
un mínim de 40 mil·límetres per a la seva profunditat i 80 mil·límetres per al diàmetre o costat
interior. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran
d'emprar-se premsaestopes adequats.
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com a entroncaments o derivacions per simple
torsió enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant
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borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió pot
permetre's així mateix la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se a
l'interior de caixes d'entroncament o de derivació. Si es tracta de cables, haurà de cuidar-se
en fer les connexions que el corrent es reparteixi per tots els filferros components i si el sistema
adoptat és de cargol de destret entre una volandera metàl·lica sota el seu cap i una superfície
metàl·lica, els conductors de secció superior á6,0 mil·límetres quadrats hauran de connectarse per mitjà de terminals adequats cuidant sempre que les connexions, de qualsevol sistema
que siguin, no quedin sotmeses a esforços mecànics.
Perquè no pugui ser destruït l'aïllament dels conductors pel seu frec amb les vores lliures dels
tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o
aparell, estaran proveïts de filtres amb vores arrodonides o dispositius equivalents o bé
convenientment mecanitzats, i si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest
últim sobresortirà uns mil·límetres de la seva coberta metàl·lica.
Quan els tubs estiguin constituïts per matèries susceptibles d'oxidació i quan hagin rebut
durant el curs del seu muntatge algun treball de mecanització (terrejador, corbat, etcètera),
s'aplicaran a les parts mecanitzades pintures antioxidants.
Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte les
possibilitats que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior dels mateixos, per a això es
triarà convenientment el traçat de la seva instal·lació preveient l'evacuació de l'aigua en els
punts més baixos d'ella, i fins i tot, si fos necessari, establint una ventilació apropiada a l'interior
dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ocupació d'una «T» quan
un dels braços no s'empra.
Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà
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.
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.
Per a la col·locació dels conductors se seguirà l'assenyalat en la Instrucció MI BT 018.
Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial, es tindran en compte a més les següents
prescripcions:
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 0,80
metres per a tubs rígids i de 0,60 metres per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions d'una i
una altra part dels canvis d'adreça i dels entroncaments i en la proximitat immediata de les
entrades en caixes o aparells.
Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-los o usant
els accessoris necessaris.
En alienacions rectes, les desviacions de l'eix del tub pel que fa a la línia que uneix els punts
extrems no seran superiors al 2 per 100.
És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, i una altura mínima de
2,50 metres sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.
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En els creus de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, hauran d'interrompre's els tubs,
quedant els extrems del mateix separats entre si cinto centímetres, aproximadament, i
empalmant-se posteriorment mitjançant maniguets lliscants que tinguin una longitud mínima
de 20 centímetres.
Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:
La instal·lació de tubs normals serà admissible quan la seva posada en obra s'efectuï després
d'acabats els treballs de construcció i d'esquerdejat de parets i sostres, podent l'arrebossat
dels mateixos aplicar-se posteriorment.
Els tubs blindats podran col·locar-se abans d'acabar la construcció de la paret o sostre que,
els ha d'allotjar, sent necessari en aquest cas fixar els tubs de manera que no puguin
desplaçar-se durant els treballs posteriors de la construcció.
En la taula VIII es recomanen les condicions per a la instal·lació dels tubs a l'interior dels
elements de la construcció. En qualsevol cas, les fregues no posaran en perill la seguretat de
les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions de les fregues seran suficients
perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'un centímetre d'espessor, com a mínim, del
revestiment de les parets o sostres. En els angles, l'espessor d'aquesta capa pot reduir-se a
0,5 centímetres.
No s'establiran 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,
en aquestes condicions, tubs blindats que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó
o morter d'un centímetre d'espessor, com a mínim, a més del revestiment.
En els canvis d'adreça, els tubs estaran convenientment corbats o ben proveïts de colzes o
"T" apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre.
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 a l'interior d'un allotjament tancat i
practicable.
Igualment, en el cas d'utilitzar tubs normals encastats en parets, és convenient disposar els
recorreguts horitzontals a 50 centímetres, com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una
distància dels angles de cantonades no superior a 20 centímetres.
6.3.4. Protecció contra sobreintensitats i sobretensions
Protecció de les instal·lacions.
Protecció contra sobreintensitats.
Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en
el mateix, per a això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà
dimensionament per a les sobreintensitats previsibles.
Les sobreintensitats poden estar motivades per: Sobrecàrregues degudes als aparells
d'utilització o defectes d'aïllament de gran impedància.
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Curtcircuits.
Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, incloent
el conductor neutre o compensador, estaran protegits contra els efectes de les
sobreintensitats.
a) Protecció contra sobrecàrregues. El limiti d'intensitat de corrent admissible en un conductor
ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. Per a la protecció del
conductor neutre o compensador es tindrà en compte:
Quan el conductor neutre o compensador del circuit tingui una secció inferior als conductors
de fase o polars i pugui preveure's en ell sobrecàrregues que no facin actuar els dispositius de
protecció destinats exclusivament a aquells, es col·locarà un dispositiu de protecció general
que disposi d'un element que controli el corrent en el conductor neutre o compensador, de
manera que faci actuar el mateix quan la sobrecàrrega en aquest conductor pugui considerarse excessiva.
El dispositiu de protecció general pot estar constituït per un interruptor automàtic de
tall omnipolar o per un interruptor automàtic que tall únicament els conductors de fase 0 polars
sota l'acció de l'element que controli el corrent en el conductor neutre.
En els altres casos, s'admet que la protecció del conductor neutre o compensador està
convenientment assegurada pels dispositius que controlen el corrent en els conductors de fase
o polars.
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues gas seran utilitzats els fusibles calibrats
de característiques de funcionament adequades als interruptors automàtics amb corba tèrmica
de cort.
b) Protecció contra curtcircuit. En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció
contra curtcircuit la capacitat del qual de cort estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que
pugui presentar-se en el punt de la seva instal·lació. S'admet, no obstant això, que, quan es
tracti de circuits derivats d'un principal, cadascun d'aquests circuits derivats disposi de
protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar la
protecció contra curtcircuits per a tots els circuits derivats.
S'admeten com a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles de característiques de
funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic.
Situació dels dispositius de protecció.
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen
d'aquests, així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts
a secció, condicions d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats
No obstant això, no s'exigeix instal·lar dispositius de protecció en l'origen d'un circuit en què
es presenti una disminució de la intensitat admissible en el mateix quan la seva protecció quedi
assegurada per un altre dispositiu instal·lat anteriorment. Aquesta prescripció no serà aplicable
als circuits destinats a l'alimentació de locals mullats o que presentin riscos d'incendi o
explosió.
Característiques dels dispositius de protecció.
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Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents:
Hauran de poder suportar la influència dels agents exteriors al fet que estiguin sotmesos,
presentant el grau de protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions
d'instal·lació.
Els fusibles Iran col·locats sobre material aïllant incombustible i estaran construïts de manera
que no puguin projectar metall en fondre's. Compliran la condició de permetre el seu recanvi
sota tensió de la instal·lació sense perill algun. Hauran de portar marcada la intensitat i tensió
nominals de treball per les quals han estat construïts.
Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir responent en el seu
funcionament a les corbes intensitat-temps adequades.
Hauran de tallar el corrent màxim del circuit en què estiguin col·locats sense donar lloc a la
formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició
intermèdia entre les corresponents a les d'obertura i tancament. Quan s'utilitzin per a la
protecció contra curtcircuits, la seva capacitat de cort estarà d'acord amb la intensitat de
curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de la seva instal·lació, tret que vagin associats
amb fusibles adequats que compleixin aquest requisit.
Els interruptors automàtics portaran marcada la seva intensitat i tensió nominals, el símbol de
la naturalesa de corrent en què hagin d'emprar-se i el símbol que indiqui les característiques
de desconnexió, d'acord amb la norma que li correspongui, o, en defecte d'això, Iran
acompanyats de les corbes de desconnexió.
Quadres de distribució.
-En l'origen de tota instal·lació, i el més a prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es
col·locarà un quadre de distribució en el qual es disposaran un interruptor general de
tall omnipolar, així com els dispositius de protecció contra curtcircuits i sobrecàrrega de
cadascun dels circuits que parteixen d'aquest quadre.
El quadre estarà construït amb materials adequats no inflamables.
Protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric.
-Quan siguin de témer sobretensions
d'origen atmosfèric, les instal·lacions hauran d'estar protegides mitjançant descarregadors a
terra situats el més a prop possible de l'origen d'aquelles.
A les xarxes amb conductor neutre lloc a terra, els descarregadors hauran de connectar-se
entre cadascun dels conductors de fase o polars i una presa de terra unida al conductor neutre.
A les xarxes amb neutre no posat directament a terra, els descarregadors es connectaran entre
cadascun dels conductors, incloent el neutre o compensador i terra.
En general, les instal·lacions en les quals siguin de témer sobretensions d'origen atmosfèric
s'establiran de manera que quedi suficient separació entre les canalitzacions elèctriques, tant
a l'interior com en l'exterior dels edificis, en relació amb les parts o elements metàl·lics units
terra.
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La línia de posada a terra dels descarregadors ha d'estar aïllada. La resistència de terra tindrà
un valor de 10 ohms, com a màxim.
Llocs a terra.
-Les posades a terra de la instal·lació, quan siguin necessàries, s'establiran segons s'indica
en la Instrucció MI-BT 039.
6.3.5. Protecció contra contactes directes i indirectes.
Protecció contra contactes directes.
-Per considerar satisfeta en les instal·lacions la protecció contra els contactes directes, es
prendrà una de les mesures següents:
a) Allunyament de les parts actives de la instal·lació a una distància tal del lloc on les persones
habitualment es troben o circulen que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans, o per
la manipulació d'objectes conductors quan aquests s'utilitzin habitualment prop de la
instal·lació.
Es considerarà zona assolible amb la mà la que, mesura a partir del punt on la persona pot
estar situada, està a una distància limiti de 2,50 metres cap amunt, 1 metre lateralment i 1
metre cap avall.
b) Interposició d'obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb les parts actives de la
instal·lació. Els obstacles de protecció han d'estar fixats en forma segura i resistir als esforços
mecànics usuals que poden presentar-se en la seva funció. Si els obstacles són metàl·lics i
han de ser considerats com a masses, s’aplicarà una de les mesures de protecció previstes
contra els contactes indirectes.
c) Recobriment de les parts actives de la instal·lació per mitjà d'un aïllament apropiat capaç de
conservar les seves propietats amb el temps i que limiti el corrent de contacte a un valor no
superior a 1 miliamper. La resistència del cos humà serà considerada com de 2500 ohms.
Les pintures, vernissos, lacas i productes similars no seran considerats com a aïllament
satisfactori a aquests efectes.
Protecció contra contactes indirectes.
-Per a l'elecció de les mesures de protecció contra contactes indirectes, es tindré en compte
la naturalesa dels locals o emplaçament, les masses i els elements conductors, l'extensió i
importància de la instal·lació, etc., que obliguessin en cada cas a adoptar la mesura de
protecció mes adequada.
Pel que es refereix a aquestes mesures de protecció, es tindrà en compte:
a) Instal·lacions amb tensions de fins a 250 volts en relació amb terra:
En general, amb tensions de fins a 50 volts en relació amb terra en locals o emplaçaments
secs i no conductors, o de 24 volts en locals o emplaçaments humits o mullats, no és necessari
establir sistema de protecció algun.
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Amb tensions superiors a 50 volts és necessari establir sistemes de protecció per a
instal·lacions a l'aire lliure; en locals amb sòl conductor com, per exemple, de terra, sorra,
pedra, ciment, rajoles, fusta dura i fins i tot certs plàstics; en cuines públiques o domèstiques
amb instal·lacions d'aigua o gas, encara que el sòl no sigui conductor; en sales clíniques i, en
general, en tot local que fins i tot tenint el sòl no conductor càpiga la possibilitat de tocar
simultània i involuntàriament elements conductors llocs a terra i masses d'aparells d'utilització.
b) Instal·lacions amb tensions superiors a 250 volts en relació amb terra:
En aquestes instal·lacions és necessari establir sistemes de protecció, qualsevol que sigui el
local, naturalesa del sòl, particularitats del lloc, etc., que es tracti.
Les mesures de protecció contra els contactes indirectes poden ser de les classes següents:
Classe A:
Aquesta mesura consisteix a prendre disposicions destinades a suprimir el risc mateix, fent
que els contactes no siguin perillosos, o ben impedint els contactes simultanis entre les masses
i elements conductors, entre els quals pugui aparèixer una diferència de potencial perillosa.
Els sistemes de protecció de la classe A so els següents:
-separació de circuits;
-ocupació de petites tensions;
-separació entre les parts actives i les masses accessibles per mitjà d'aïllaments de protecció;
-inaccessibilitat simultània d'elements conductors i masses;
-recobriment de les massa amb aïllaments de protecció;
-connexions equipotencials.
Classe B:
Aquesta mesura consisteix en la posada a terra directa o la posada a neutre de les masses,
associant-la a un dispositiu de tall automàtic que origini la desconnexió de la instal·lació
defectuosa.
Els sistemes de protecció de la classe B són els següents:
-posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte;
-posada a terra de les masses i dispositiu de tall per tensió de defecte;
-posada a neutre de les masses i dispositiu de tall per intensitat de defecte.
L'aplicació dels sistemes de protecció de la classe A no és generalment possible, sinó de
manera limitada i solament per a certs equips, materials o parts d'una instal·lació.
Separació de circuits.
-Aquest sistema de protecció consisteix a separar els circuits d'utilització de la font d'energia
per mitjà de transformadors o grups convertidors, mantenint aïllats de terra tots els conductors
del circuit d'utilització, fins i tot el neutre. Requereix que es compleixin les condicions següents:
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Els transformadors o grups convertidors hauran de portar una presa de corrent fix per al circuit
d'utilització, desproveïda de contacte per a conductor de protecció. Els transformadors i grups
convertidors podran ser de la classe I o II, portant en tots dos casos la marca i compliran, en
relació amb el seu aïllament, l'assenyalat en la instrucció MI-BT035. Les cubes o carcasses
dels transformadors fixos i dels grups convertidors hauran d'estar proveïts d'un born destinat
a la connexió de conductor de protecció. Els transformadors mòbils hauran de disposar de
l'aïllament de protecció assenyalat a l'apartat 2.3 d'aquesta Instrucció.
El circuit d'utilització no tindrà cap punt comú amb el circuit d'alimentació ni amb qualsevol altre
circuit diferent.
Les masses del circuit d'utilització no estaran unides a terra ni a les masses d'aparells
connectats a altres circuits. En canvi, les masses dels aparells pertanyents al mateix circuit
d'utilització que puguin ser tocades simultàniament estaran unides entre si per un conductor
de protecció.
El limiti superior de la tensió d'utilització i de la potència en els transformadors de separació
monofàsics serà de 250 volts i 10 kVA, respectivament. En altres transformadors, aquests
valors limitis seran de 440 volts i 16.
En els treballs a efectuar dins de recipients metàl·lics, tals com a calderes, tancs, etcètera, els
transformadors o grups convertidors s'instal·laran fora d'aquests recipients:
El sistema de protecció per separació de circuits és aconsellable en les instal·lacions a realitzar
en/o sobre calderes, andamanès metàl·lics, cascos navals, etc; o sigui, en condicions de treball
especialment perilloses per tractar-se de locals o emplaçaments molt conductors. Aquest
sistema de protecció dispensa de prendre uns altres contra els contactes indirectes en el circuit
d'utilització.
Ocupació de petites tensions de seguretat.
-Aquest sistema de protecció consisteix en la utilització de petites tensions de seguretat.
Aquestes tensions seran de 24 volts, valor eficaç, per a locals o emplaçaments humits o
mullats, i 50 volts en locals o emplaçaments secs. Requereix que es compleixin les condicions
següents:
La tensió de seguretat serà subministrada per transformadors, generadors o fonts autònomes
d'energia, tals com a bateries de piles o acumuladors. que responguin a les normes UNEIX
corresponents per a aquesta aplicació dels citats aparells.
El circuit d'utilització no estarà posat a terra, ni en unió elèctrica amb circuits de tensió més
elevada, bé sigui directament o per mitjà de conductors de protecció.
No s'efectuarà transformació directa d'alta tensió a la tensió de seguretat.
Les prescripcions per a la instal·lació dels circuits d'utilització que es fixen en la MI BT 029.
L'ocupació de tensions de seguretat és convenient quan es tracti d'instal·lacions o d'aparells
les parts actives dels quals disposin d'aïllament funcional i hagin de ser utilitzades en llocs molt
conductors.
Aquest sistema de protecció dispensa de prendre uns altres contra els contactes indirectes en
el circuit d'utilització.
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Separació entre les parts actives i les masses accessibles per mitjà d'aïllaments de protecció.
-Aquest sistema de protecció consisteix en l'ocupació de materials que disposin d'aïllaments
de protecció o reforçat entre les seves parts actives i les seves masses accessibles. Requereix
que es compleixin les condicions següents:
Els materials han de satisfer les prescripcions assenyalades per a aparells amb aïllament de
la classe 11, segons la Instrucció MI BT 031.
Les parts metàl·liques accessibles d'aquests materials no han de ser posades a terra.
La utilització exclusiva d'aquests materials i aparells en una instal·lació dispensa de prendre
altres mesures de protecció contra els contactes indirectes.
Inaccessibilitat simultània d'elements conductors i masses.
-Aquest sistema de protecció consisteix a disposar les masses i els elements conductors de
tal manera que no sigui possible, en circumstàncies habituals, tocar simultània i
involuntàriament una massa i un element conductor. Per a l'aplicació d'aquest sistema es tindrà
en compte la forma i dimensions dels objectes conductors que puguin ser manipulats
usualment en el local o emplaçament de la instal·lació.
Els mitjans per aconseguir la inaccessibilitat assenyalada poden consistir a separar
convenientment les masses dels elements conductors o bé en la interposició entre ells
d'obstacles aïllants.
L'aplicació d'aquest sistema de protecció solament és realitzable pràcticament per a les
masses d'equips fixos o d'aparells amovibles utilitzats en situació fixa i, per tant, en general,
haurà d'emprar-se aquest sistema simultàniament amb uns altres.
Recobriment de massa amb aïllament de protecció.
-Aquest sistema de protecció consisteix a recobrir les masses amb un aïllament equivalent a
un aïllament de protecció.
En aplicar aquesta mesura es tindrà en compte que les pintures, vernissos, lacats i productes
similars no tenen les qualitats requerides per poder constituir tal aïllament, tret que les normes
UNEIX que es refereixen a aquests productes ho assenyalin específicament.
L'ocupació d'aquesta mesura de protecció dispensa de prendre contra els contactes indirectes.
Connexions equipotencials.
-Aquest sistema de protecció consisteix a unir totes les masses de la instal·lació a protegir
entre si i als elements conductors simultàniament accessibles, per evitar que puguin aparèixer
en un moment donat diferències de potencial perilloses entre tots dos.
Aquesta mesura pot comprendre també la unió de les connexions equipotencials a terra,
evitant així, igualment, les diferències de potencial que puguin presentar-se entre les masses
o elements conductors i el sòl, la qual cosa suposarà una mesura de protecció completa, però
solament en el local on és utilitzada, ja que aquestes connexions equipotencials poden donar
lloc a posar sota tensió elements metàl·lics molt separats del lloc on s'hagi produït un defecte
a massa, aconseguint fins i tot a llocs desproveïts d'instal·lació elèctrica.

45

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA
POLIVALENT “LA FRATERNITAT” DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA
FRATERNITAT

Setembre de 2018

En conseqüència, l'ocupació d'aquesta mesura de protecci6n requereix l'anàlisi prèvia en cada
cas de les situacions que pot crear la seva aplicació, ja que caldrà, generalment, inserir parts
aïllades en els elements conductors units elèctricament a les masses, en particular en rails i
conduccions metàl·liques diverses, per evitar la propagació d'un defecte a massa a altres llocs
desproveïts d'una mesura de protecció adequada. Per tant. si la xarxa de terra no es perllonga
pels locals propers, fins i tot per aquells on no existeixin instal·lacions elèctriques, és necessari
associar a la instal·lació.
elèctrica posada a terra amb connexions equipotencials, un sistema de protecció de la classe
B.
L'ocupació de les connexions equipotencials entre les masses i els elements conductors no
aïllats de terra que puguin ser aconseguits simultàniament estan indicades per als locals o
emplaçaments mullats, havent d'associar-se un dels sistemes de protecció de la classe B.
Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte.
-Aquest sistema de protecció consisteix en la posada a terra de les masses, associada a un
dispositiu de tall automàtic sensible a la intensitat de defecte que origini la desconnexió de la
instal·lació defectuosa. Requereix que es compleixin les condicions següents:
a) En instal·lacions en què el punt neutre està unit directament a terra:
El corrent a terra produïda per un sol defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un
temps no superior a cinc segons.
Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una presa de terra elèctricament diferent,
a un potencial superior. en valor eficaç, a:
24 volts en els locals o emplaçaments conductors.
50 volts en els altres casos.
Totes les masses d'una mateixa instal·lació han d'estar unides a la mateixa presa de terra.
b) En instal·lacions en què el punt neutre estigui aïllat de terra o unit a ella per mitjà d'una
impedància que limiti el corrent de defecte:
Es compliran les tres condicions fixades en a), si bé pot admetre's, quan les condicions
d'explotació ho exigeixin, que la primera condició no sigui complerta, sempre que, en canvi, es
compleixin les següents:
Un dispositiu de control ha d'assenyalar automàticament l'aparició d'un sol defecte d'aïllament
en la instal·lació
La segona condició de l'apartat a) es complirà sempre, fins i tot en cas d'un sol defecte franc
d'aïllament.
En cas de dos defectes d'aïllament simultanis que afectin a fases diferents o a una fase i
neutre, la separació de la instal·lació on es presentin aquests defectes ha d'estar assegurada
per un dispositiu de tall automàtic.
En les instal·lacions en què el punt neutre de la xarxa d'alimentació estigui directament unit a
terra, poden utilitzar-se com a dispositius de tall automàtic sensibles al corrent de defecte, els
interruptors de màxima i els tallacircuits fusibles, sempre que les seves característiques
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intensitat- temps produeixin l'obertura del circuit abans que puguin excedir-se les condicions
assenyalades a l'apartat a).
Aquesta condició exigeix que la impedància de tancament de defecte tingui un valor
extraordinàriament baix i, d'altra banda, el valor de la resistència a terra de les masses ha de
ser tal que no origini per als corrents de tall dels dispositius utilitzats tensions a terra superiors
als valors assenyalats en la segona condició de l'apartat a). En general, només és possible
aconseguir aquestes condicions quan a la xarxa existeixi un gran nombre de preses de terra
en el neutre i el terreny, d'altra banda, sigui bon conductor.
Poden utilitzar-se igualment com a dispositius de tall automàtics sensibles al corrent de defecte
els interruptors diferencials als quals es refereix l'apartat següent.
Ocupació d'interruptors diferencials.
-En les instal·lacions en què el valor de la impedància de tancament de defecte a terra sigui
tal que no puguin complir-se les condicions de tall assenyalades a l'apartat anterior, hauran
d'utilitzar-se com a dispositius associats de tall automàtic, els interruptors diferencials. Aquests
aparells provoquen l'obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les
intensitats que travessen els pols de l'aparell aconsegueix un valor predeterminat.
El valor mínim del corrent de defecte, a partir del com, l'interruptor diferencial ha d'obrir
automàticament, en un temps convenient, la instal·lació a protegir, determina la sensibilitat de
funcionament de l'aparell.
L'elecció de la sensibilitat de l'interruptor diferencial que ha d'utilitzar-se en cada cas, ve
determinada per la condició que el valor de la resistència a terra de les masses, mesura en
cada punt de connexió de les mateixes, ha de complir la relació:
En locals o emplaçaments secs R < 50/ls.
En locals o emplaçaments humits o mullats R < 24/ls.
Sent el valor de la sensibilitat en amperes de l'interruptor a utilitzar.
Quan l'interruptor diferencial és d'alta sensibilitat, això és, quan I és de l'ordre dels 30 dt., pot
utilitzar-se en instal·lacions existents en les quals no hi hagi conductors de protecció per a la
posada a terra o posada a neutre de les masses.
Convé destacar que els interruptors diferencials d'alta sensibilitat aporten una protecció molt
eficaç contra incendis, en limitar a potències molt baixes les eventuals fugides d'energia
elèctrica per defecte d'aïllament.
Dispositius de tall per tensió de defecte.
-Aquest sistema de protecció consisteix en el tall automàtic de la instal·lació en un temps el
més curt possible, a partir del moment en què aparegui una tensió perillosa entre la massa i
un punt de terra que està a potencial zero. Aquest sistema comprèn:
•

Interruptor de protecció amb bobina de tensió.

•

Conductor de protecció.

•

Dispositiu de control del sistema de protecció.
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•

Presa de terra auxiliar de l'interruptor.

•

Conductor de terra auxiliar.

L'aplicació d'aquest sistema de protecció no exigeix que les masses d'una instal·lació hagin
d'estar unides elèctricament a terra, ni que, per contra, hagin d'estar aïllades de la mateixa.
Requereix que es compleixin les condicions següents:
L'interruptor haurà d'eliminar el defecte en un temps no superior a cinc segons, mitjançant el
tall de tots els conductes actius, quan s'aconsegueixi la tensió considerada com a perillosa.
La bobina de tensió de l'interruptor es connectarà entre la massa de l'aparell a protegir i una
terra auxiliar, a fi de controlar la tensió que pot presentar-se entre aquestes.
El conductor de terra auxiliar estarà aïllat, en relació amb el conductor de protecció, de la
massa de l'aparell a protegir, de les parts metàl·liques de l'edifici i de qualsevol estructura en
unió elèctrica amb l'aparell, a fi de que la bobina de tensió no pugui quedar puntejada. En
conseqüència, el conductor de posada a terra auxiliar ha de ser un conductor aïllat.
El conductor de protecció no ha d'entrar en contacte amb parts conductores diferents de les
masses dels aparells elèctrics a protegir, els conductors dels quals d'alimentació quedaran fora
de servei, en actuar l'interruptor en cas de defecte.
En tots els casos, el conductor de protecció serà un conductor aïllat.
Els conductors, tant el de protecció com el de posada a terra auxiliar, estaran protegits contra
possibles danys de tipus mecànic, per mitjà d'un revestiment protector adequat.
Quan les masses de diversos aparells estiguin connectades a un sol interruptor de protecció,
existint entre aquests aparells algun unit a una bona presa de terra, equivalent a una terra de
protecció, la secció del conductor de protecció ha de ser, almenys, igual a la meitat de la secció
corresponent als conductors d'alimentació de l'aparell que els tingui de major secció.
La presa de terra auxiliar serà elèctricament diferent a qualsevol altra presa de terra. Com
àdhuc en el cas de no haver-se connectat expressament a terra les masses a protegir, poden
trobar-se unides elèctricament a un element de la construcció i aquesta a terra, és necessari,
en aquest cas, establir la terra auxiliar a una distància suficientment gran de tot el sistema
metàl·lic enterrat en la construcció, que constitueix de fet una posada a terra de les masses.
Quan les construccions són metàl·liques, o abunden en elles els elements metàl·lics, les
distàncies necessàries entre la presa de terra auxiliar i la construcció pot ser freqüentment
superior a 50 metres, pel que per solucionar aquesta dificultat, s’haurà de recórrer a l’aïllament
de les masses amb relació a terra.
Els interruptors de protecció respondran a les dues primeres condicions del punt a) de l'apartat
2.7, i, a més, el seu funcionament haurà de poder ser sempre comprovat per mitjà d'un
dispositiu de control que podrà portar o no incorporat.
Per a l'aplicació d'aquest sistema de protecció, s'exigeix l'assaig satisfactori del seu
funcionament abans de la posada en servei de la instal·lació. Aquest assaig es realitzarà
connectant la massa de l'aparell a protegir a un conductor de fase per mitjà d'una residència
regulable apropiada. Amb l'ajuda d'un voltímetre de R = 2.500 ohms, es mesura la tensió entre
la massa de l'aparell i una presa de terra, distant aproximadament uns 15 metres. Es regula la
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resistència de manera que la tensió sigui sensiblement igual a 24 b 50 volts, segons
correspongui. A partir d'aquest moment, una reducció de la resistència regulable haurà de fer
actuar immediatament l'interruptor.
Posada a neutre de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte.
-Aquest sistema de protecció consisteix a unir les masses de la instal·lació al conductor neutre
de tal forma, que els defectes francs d'aïllament es transformin en curtcircuits entre fase i
neutre, provocant el funcionament del dispositiu de tall automàtic i, en conseqüència, la
desconnexió de la instal·lació defectuosa. Requereix que es compleixin les condicions
següents:
La xarxa d'alimentació complirà els requisits assenyalats per a la mateixa en la Instrucció MI
BT 008.
Els dispositius de tall utilitzats seran interruptors automàtics o tallacircuits fusibles.
El corrent produït per un sol defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un temps no
superior a cinc segons.
Totes les masses d'una instal·lació han d'estar unides al conductor neutre a través d'un
conductor de protecció. La unió d'aquest conductor amb el conductor neutre es realitzarà en
un sol punt situat immediatament abans del dispositiu general de protecció de la instal·lació o
abans de la caixa general de protecció (Instrucció MI BT 012).
Les seccions del conductor neutre i del conductor de protecció seran iguals entre si i, com a
mínim, les indicades en la taula VI de la Instrucció MI BT 017 per a aquestes últimes.
El conductor neutre de la instal·lació haurà d'estar allotjat i instal·lat en la mateixa canalització
que els conductors de fase.
El conductor de protecció estarà aïllat, i quan vagi al costat dels conductors actius, el seu
aïllament i muntatge tindran les mateixes característiques que el conductor neutre.
El conductor neutre estarà unit eficaçment a terra, en forma tal que la resistència global
resultant de les posades a terra sigui igual o interior a dos ohms. La posada a terra del
conductor neutre haurà d'efectuar-se en la instal·lació, unint-ho igualment a les possibles
bones preses de terra properes, tals com a xarxa metàl·lica de conducció d'aigua, embolcall
de plom dels cables subterranis de baixa tensió, etc. En el cas que malgrat les disposicions
adoptades el potencial del conductor neutre en relació amb terra sigui susceptible d'excedir de
24 volts en els locals o emplaçaments humits o mullats, i de 50 volts en els altres casos, haurà
d'associar-se aquest sistema de protecció amb l'ocupació simultània d'interruptor de protecció
amb bobina de tensió.
Es recomana associar el sistema de protecció per posada a neutre de les masses, amb
l'ocupació d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat, establint la connexió del conductor
neutre amb el de protecció darrere de l'interruptor diferencial.
L'aplicació de la mesura de protecció per posada a neutre de les instal·lacions alimentades per
una xarxa de distribució pública estarà subordinada a l'autorització de la distribuïdora de
l'energia elèctrica, ja que l'eficàcia d'aquesta mesura de protecció depèn essencialment de les
condicions de funcionament de la xarxa d'alimentació.
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6.4. Instal·lacions en locals de pública concurrència.
6.4.1.Prescripcions particulars
Locals de pública concurrència.
-A l'efecte d'aplicació de la present Instrucció, els locals de pública concurrència comprenen:
Locals d'espectacles.
-S'inclouen en aquest grup tota classe de locals destinats a espectacles, qualsevol que sigui
la seva capacitat.
Locals de reunió.
-S'inclouen en aquest grup els centres d'ensenyament amb elevat nombre d'alumnes,
esglésies, sales de conferències, sales de ball, hotels, restaurants, cafès, biblioteques,
museus, casinos, aeroports, estacions de viatgers, estacionaments subterranis, establiments
importants, ja siguin comercials o de serveis i, en general, tots els locals amb gran afluència
de públic.
Establiments sanitaris.
S'inclouen en aquest grup els hospitals, sanatoris, ambulatoris i, en general, tot local destinat
a finalitats anàlogues.
Enllumenats especials.
-Les Instal·lacions destinades a enllumenats especials tenen per objecte assegurar, àdhuc
faltant l'enllumenat general, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per a una
eventual evacuació del públic, o il·luminar altres punts que s'assenyalin (quiròfans, etc.).
S'inclouen dins d'aquests enllumenats els de emergència, senyalització i reemplaçament.
Enllumenat d'emergència.
-És aquell que ha de permetre, en cas de fallada de l'enllumenat general, l'evacuació segura i
fàcil del públic cap a l'exterior. Solament podrà ser alimentat per fonts pròpies d'energia, siguin
o no exclusives per a aquest enllumenat, però no per font de subministrament exterior Quan
la font pròpia d'energia estigui constituïda per bateries d'acumuladors o per aparells autònoms
automàtics, es podré utilitzar un subministrament exterior per procedir a la seva càrrega.
L'enllumenat d'emergència hauré de poder funcionar durant un mínim d'una hora,
proporcionant en l'eix dels passos principals una il·luminació adequada.
L'enllumenat d'emergència estaré previst per entrar en funcionament automàticament en
produir-se la fallada dels enllumenats generals o quan la tensió d'aquests baixi a menys del 70
per 100 del seu valor nominal.
L'enllumenat d'emergència s’instal·larà en els locals i dependències que s'indiquin en cada cas
i sempre en les sortides d'aquestes i en els senyals indicadors de l'adreça de les mateixes. En
el cas que existeixi un quadre principal de distribució, en el local on aquest s'instal·li, així com
els seus accessos, estaran proveïts d'enllumenat d'emergència.
Enllumenat de senyalització.
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-És el que s'instal·la per funcionar d'una manera contínua durant determinats períodes de
temps. Aquest enllumenat ha d'assenyalar de manera permanent la situació de portes,
passadissos, escales i sortides dels locals durant tot el temps que romanguin amb públic.
Haurà de ser alimentat, almenys, per dos subministraments, siguin ells normal, complementari
o procedent de font pròpia d'energia elèctrica de les admeses en el capitulo 3 la Instrucció MI
BT 025. Haurà de proporcionar en l'eix dels passos principals una il·luminació mínima d'un lux.
L'enllumenat de senyalització s'instal·larà en els locals o dependències que en cada cas
s'indiquin i sempre en les sortides d'aquests i en els senyals indicadors de l'adreça de les
mateixes. Quan els locals, dependències o indicacions que hagin d'il·luminar-se amb aquest
enllumenat coincideixin amb els quals precisen enllumenat d'emergència, els punts de llum de
tots dos enllumenats podran ser els mateixos.
Quan el subministrament habitual de l'enllumenat de senyalització falli, o la seva tensió baixi a
menys del 70 per 100 del seu valor nominal, l'alimentació de l'enllumenat de senyalització
haurà de passar automàticament al segon subministrament.
Enllumenat de reemplaçament.
-Aquest enllumenat ha de permetre la continuació normal de l'enllumenat total durant un mínim
de dues hores i haurà de, obligatòriament, ser alimentat per fonts pròpies d'energia però no
per cap subministrament exterior. Si les fonts pròpies d'energia estan constituïdes per bateries
d'acumuladors o per aparells autònoms automàtics, podrà utilitzar-se un subministrament
exterior per a la seva càrrega.
Instruccions complementàries.
-Per a les tres classes d'enllumenats especials esmentats en la present Instrucció, només
s'empraran llums d'incandescència.
Els diferents aparells de control, comandament i protecció generals per a les instal·lacions dels
enllumenats especials que s'esmenten en la present Instrucció, entre els quals figurarà un
voltímetre de classe 2 5 almenys, es disposaran en un quadre central situat fora de la possible
intervenció del públic. No serà precisa la instal·lació d'aquest quadre quan els enllumenats
especials es facin per mitjà d'aparells autònoms automàtics.
Les línies que alimenten directament als circuits individuals dels llums dels enllumenats
especials estaran protegides per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 10
amperes com a màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum, o si en
la dependència o local considerat existissin diversos punts de llum d'enllumenat especial,
aquests hauran de ser repartits, almenys, entre dues línies diferents, encara que el seu nombre
sigui inferior a dotze.
Les canalitzacions que alimentin els enllumenats especials es disposaran quan s'instal·lin
sobre parets, o encastades a elles, a cinc centímetres com a mínim d'altres canalitzacions
elèctriques, i quan s'instal·lin en buits de la construcció estaran separades d'aquesta per
envans incombustibles no metàl·lics.
Locals que hauran de ser proveïts d'enllumenats especials.
Amb enllumenat d'emergència:
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Tots els locals de reunió que puguin albergar a 300 persones o més, els locals d'espectacles i
els establiments sanitaris.
Amb enllumenat de senyalització:
Estacionaments subterranis de vehicles, teatres i cinemes en sala fosca, grans establiments
comercials, casinos, hotels, establiments sanitaris i qualsevol un altre local on puguin produirse aglomeracions de públic en hores o llocs en què la il·luminació natural de llum solar no sigui
suficient per proporcionar en l'eix dels passos principals una il·luminació mínima d'un lux.
Amb enllumenat de reemplaçament:
Establiments sanitaris: únicament en quiròfans, sales de capellà i unitats de vigilància
intensiva.
Fonts pròpies d'energia.
-La font pròpia d'energia estarà constituïda per bateries d'acumuladors o aparells autònoms
automàtics o grups electrògens, la posada en funcionament dels uns i els altres es realitzarà
en produir-se la falta de tensió en els circuits alimentats pels diferents subministraments
procedents de l'Empresa o Empreses, distribuïdores de l'energia elèctrica, o quan aquella
tensió descendeixi per sota del 70 per 100 del seu valor nominal.
La font pròpia d'energia en cap cas podrà estar constituïda per bateries de piles.
La capacitat mínima d'aquesta font pròpia d'energia serà com a norma general, la precisa per
proveir l'enllumenat d'emergència en les condicions assenyalades a l'apartat 2.1 d'aquesta
Instrucció.
En els establiments sanitaris, grans hotels, locals d'espectacles de gran capacitat, estacions
de viatgers, estacionaments subterranis, aeroports i establiments comercials amb gran
afluència de públic, les fonts pròpies d'energia hauran de poder subministrar, a més dels
enllumenats especials, la potència necessària per atendre serveis urgents i indispensables.
Prescripcions de caràcter general.
-Les instal·lacions en els locals al fet que afecten les presents prescripcions compliran les
condicions de caràcter general que a continuació s'assenyalen. així com para determinats
locals, les complementàries que més endavant es fixen.
a) Serà necessari disposar d'una escomesa individual, sempre que el conjunt de les
dependències del local considerat constitueixi un edifici independent, o igualment en el cas en
què existeixin diversos locals o habitatges al mateix edifici i la potència instal·lada en el local
de pública concurrència ho justifiqui.
b) El quadre general de distribució haurà de col·locar-se en el punt més proper possible a
l'entrada de l'escomesa o de la derivació individual i es col·locarà junt o sobre ell el dispositiu
de comandament i protecció preceptiu, segons la Instrucció MI BT016. Quan no sigui possible
la instal·lació del quadre general en aquest punt, s'instal·larà, de totes maneres, 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 quals es connectarà mitjançant caixes o a través de
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quadres secundaris de distribució els diferents circuits alimentadors. Els aparells receptors que
consumen mes de 15 amperes s'alimentaran directament des del quadre general o des dels
secundaris.
c) El quadre general de distribució, i igualment els quadres secundaris, s'instal·laran en locals
o recintes als quals no tingui accés el públic i que estaran separats dels locals on existeixi un
perill acusat d'incendi o de pànic (cabines de projecció, escenaris, sales de públic, aparadors,
etc.), per mitjà d'elements a prova d'incendis i portes no propagadors del foc. Els comptadors
podran instal·lar-se en un altre lloc, d'acord amb l'Empresa distribuïdora d'energia elèctrica, i
sempre abans del quadre general.
d) 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. Prop de cadascun dels interruptors del quadre es col·locarà
una placa indicadora del circuit al fet que pertanyen.
i) En les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el
nombre de línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de llums a alimentar
haurà de ser tal que el tall de corrent en una qualsevol d'elles no afecti a més de la tercera part
del total de llums instal·lats en els locals o dependències que s'il·luminen alimentades per
aquestes línies.
f) Les canalitzacions estaran constituïdes per:
Conductors rígids aïllats de tensió nominal no inferior a 750 volts, col·locats sota tubs
protectors de tipus no propagador de la flama, preferentment encastats, especialment a les
zones accessibles al públic.
Conductors rígids aïllats de tensió nominal no inferior a 750 volts, amb coberta de protecció,
col·locats en buits de la construcció totalment construïts amb materials incombustibles.
Conductors rígids aïllats de tensió nominal no inferior a 1.000 volts, armats, col·locats
directament sobre les parets.
g) S'adoptaran les disposicions convenients perquè les instal·lacions no puguin ser
alimentades simultàniament per dues fonts d'alimentació independents entre si.
Prescripcions complementàries per a locals d'espectacles.
-A més de les prescripcions generals assenyalades en el capitulo anterior, es compliran en
aquests locals les complementàries següents:
a) A partir del quadre general de distribució s'instal·laran línies distribuïdores generals,
accionades per mitjà d'interruptors omnipolars, almenys, per a cadascun 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.
Escenari i dependències annexes a ell, tals com a camerinos, passadissos d'accés a aquests,
magatzems, etc.
Cabines cinematogràfiques o de projectors per a enllumenat
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Cadascun dels dos últims grups assenyalats disposarà del seu corresponent quadre secundari
de distribució, que haurà de contenir tots els interruptors, commutadors, combinadors, etc.,
que siguin precisos per a les diferents línies, bateries, combinacions de llum i altres efectes
obtinguts en escena.
b) En les cabines cinematogràfiques i en els escenaris, així com en els magatzems i tallers
annexos a aquests, s'utilitzaran únicament canalitzacions constituïdes per conductors rígids
aïllats de tensió nominal no inferior a 750 volts, col·locats sota tubs protectors de tipus
no propagador de la flama, amb preferència encastats. Els dispositius de protecció contra
sobreintensitats estaran constituïts sempre per interruptors automàtics magneto tèrmics de
sensibilitat adequada; les canalitzacions mòbils estaran constituïdes per conductors del tipus
d'aïllament reforçat i els receptors portàtils tindran un aïllament de la classe II.
c) Els quadres secundaris de distribució hauran d'estar col·locats en locals independents o a
l'interior d'un recinte constituït amb material no combustible.
d) Serà possible tallar, mitjançant interruptors omnipolars, cadascuna de les instal·lacions
elèctriques corresponents a:
Camerinos.
Magatzems.
Tallers.
Altres locals amb perill d'incendi.
Els reòstats, resistències i receptors mòbils de l'equip escènic.
i) Les resistències emprades per a efectes o jocs de llum o per a altres usos estaran muntades
a suficient distància dels telons, bambolines i altre material del decorat i protegides
suficientment perquè una anomalia en el seu funcionament no pugui produir danys. Aquestes
precaucions es fan extensives a quants dispositius elèctrics s'utilitzin i especialment a les
llanternes de projecció i als llums d'arc de les mateixes.
f) L'enllumenat general haurà de ser completat per un enllumenat de senyalització, conforme
a les disposicions del capitulo 2, el qual funcionarà constantment durant l'espectacle i fins que
el local sigui evacuat pel públic.
Prescripcions complementàries per a locals de reunió.
-A més de les prescripcions generals assenyalades en el capítol 4, es compliran en aquests
locals les complementàries següents:
a) A partir del quadre general de distribució s'instal·laran línies distribuïdores generals,
accionades per mitjà d'interruptors omnipolars, almenys per a cadascun dels següents grups
de dependències o locals:
Sales de venda o reunió, per planta de l'edifici.
Aparadors.
Magatzems.
Tallers.
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Passadissos, escalars i vestíbuls.
6.5. Receptors
6.5.1. Generalitats
Condicions generals d'instal·lació.
-Els aparells receptors satisfaran els requisits concernents a una correcta instal·lació, utilització
i seguretat. Durant el seu funcionament no hauran de produir pertorbacions a les xarxes de
distribució publica ni en les comunicacions.
Els receptors s'instal·laran d'acord amb la seva destinació (classe de local, emplaçament,
utilització, etc.), amb els esforços mecànics previsibles i en les condicions de ventilació
necessàries perquè cap temperatura perillosa, tant per a la pròpia instal·lació com per a
objectes propers, pugui produir-se en funcionament. Suportaran la influència dels agents
exteriors al fet que estiguin sotmesos en servei; per exemple, pols, humitat, gasos i vapors.
Els circuits que formin part dels receptors, excepte les excepcions que per a cada cas puguin
assenyalar prescripcions de caràcter particular, hauran d'estar protegits contra
sobreintensitats, sent aplicable para això el que es disposa en la Instrucció La MI BT 020.
S'adoptaran les característiques intensitat- temps dels dispositius, d'acord amb les
característiques i condicions d'utilització dels receptors a protegir.
Classificació dels receptors.
-Els receptors es classifiquen, d'acord amb el seu aïllament, tensió d'alimentació, possibilitat i
forma de realitzar la posada a terra de les seves masses, en la forma següent:
a) Receptors de tensió nominal fins a 440 volts i intensitat nominal no superior a 63 amperes.
Aquests aparells pertanyen a una de les classes següents:
Classe 0. No porten dispositius que permetin unir les parts metàl·liques accessibles a un
conductor de protecció. El seu aïllament correspon a un aïllament funcional, encara que pot
tenir alguna part proveïda d'un doble aïllament o d'aïllament reforçat.
Classe I. Porten dispositius que permeten unir les parts metàl·liques accessibles a un
conductor de protecció. El seu aïllament correspon, almenys, a un aïllament funcional.
Quan l'alimentació a l'aparell es realitzi per mitjà d'un conductor flexible, aquest inclou el
conductor de protecció, i la seva clavilla per a presa de corrent disposa de contacte per a
aquest últim conductor.
Classe 01. Porten born per a posada a terra de les seves parts metàl·liques accessibles i
conductor flexible d'alimentació fixat permanentment a l'aparell. Aquest conductor no inclou
conductor de protecció ni la clavilla per a presa de corrent disposa de contacte per al mateix.
Tenen, almenys, aïllament funcional en totes les seves parts.
Classe II. No porten dispositius que permetin unir les seves parts metàl·liques accessibles a
un conductor de protecció. El seu aïllament correspon en totes les seves parts a un doble
aïllament o a un aïllament reforçat. Podran pertànyer a un dels següents tipus:
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II-A. Tenen una envolupant duradora, pràcticament contínua, de material aïllant, que inclou
totes les parts metàl·liques excepte petites peces, com a plaques de característiques, cargols
o reblons que estiguin separades de les parts actives per un aïllament equivalent, almenys, al
reforçat. L'aparell d'aquestes característiques es denomina de la classe II amb aïllament
envolupant (classe II-A).
II-B. Tenen una envolupant metàl·lica pràcticament contínua i aïllada totalment de les parts
actives per un doble aïllament, excepte en aquelles parts en què s'empri un aïllament reforçat
per no ser realitzable el doble aïllament. L'aparell d'aquestes característiques es denomina de
la classe II amb, envolupant metàl·lica (classe II-B).
II-C. Aparell que combina els tipus A i B anteriors (classe II-C).
Els receptors de la classe II porten el símbol indicat al marge, situat al costat de les indicacions
de les seves característiques.
Existeixen receptors que sense estar classificats com de la classe II poden considerar-se, des
del punt de vista de la protecció contra els contactes indirectes, com a equivalents a aquesta
classe, en raó als assajos especificats en les normes que els concerneixen. És el cas, per
exemple, de receptors electrònics d'ús domèstic.
Classe III. Són els que estan prevists per ser alimentats sota una tensió no superior a 5O volts.
No tenen cap circuit intern ni extern que funcioni sota una tensió superior a aquesta.
Els aparells de les classes abans citades presentaran un aïllament a massa que resisteixi una
prova sota tensió del valor que s'indica més endavant, excepte aquells l'especificació particular
dels quals donada en la norma UNEIX corresponent fixi altres valors. En general, la tensió
d'assaig serà a 50 hertzs i es mantindrà aplicada durant un minut.
Aparells de la classe 0, 01 i I: 1.500 volts.
Aparells de la classe II en general: 4.000 volts, excepte els transformadors de seguretat i de
separació de circuits, que serà de 4 500 volts.
Aparells de la classe III: 500 volts.
b) Receptors de tensió o intensitat nominals superiors a 440 volts o 63 amperes,
respectivament. Aquests receptors presentaran un aïllament a massa que resisteixi una prova
sota tensió de 2O + 1.000 volts i, com a mínim, 1.500 volts, sent O la seva tensió nominal.
Condicions d'utilització.
-Les condicions d'utilització dels receptors dependran de la seva classe i de les
característiques dels locals on siguin instal·lats. Referent a això es tindrà en compte el que es
disposa en les Instruccions MI BT 017 i 021.
Els aparells de la classe II o els seus equivalents i els de la classe III es podran utilitzar sense
prendre mesura de protecció alguna contra els contactes indirectes.
Indicacions que han de portar els receptors.
-Independentment de les indicacions assenyalades com a obligatòries per a tot aparell en
l'article 7 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, portaran, a més, si fos necessari per
a la seva utilització 0 instal·lació, les indicacions d'identificació sobre els dispositius incorporats
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al mateix, tals com a borns, indicadors de posició d'interruptors (obert o tancat), etc., així com
les instruccions referents a la seva correcta instal·lació, funcionament i entreteniment.
Aquestes instruccions podran anar en nota o fullet adjunt.
Tensions d'alimentació.
-Els aparells no hauran de, en general, connectar-se a instal·lacions la tensió nominal de les
quals sigui superior a la indicada en el mateix Sobre aquests podrà assenyalar-se una única
tensió nominal o una gamma nominal de tensions que assenyali amb les seves limitis inferior
o superior les tensions per al seu funcionament assignades pel fabricant de l'aparell.
Els aparells de tensió nominal única podran funcionar en relació amb aquesta, dins dels limitis
de variació de tensió admesos pel Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el
Subministrament d'Energia (citat).
Els aparells podran estar prevists per al canvi de la seva tensió nominal d'alimentació, i quan
aquest canvi es realitzi per mitjà de dispositius commutadors, estaran disposats de manera
que no pugui produir-se una modificació accidental dels mateixos.
Connexió de receptors.
-Tot receptor serà accionat per un dispositiu que pot anar incorporat al mateix o a la
instal·lació alimentadora. Per a aquest accionament s'utilitzarà algun dels dispositius indicats
en la Instrucció MI BT 017.
S'admetrà, quan prescripcions particulars no assenyalin el contrari que l'accionament afecti a
un conjunt de receptors.
Els receptors podran connectar-se a les canalitzacions directament o per mitjà d'un conductor
movible. Quan aquesta connexió s'efectuï directament a una canalització fixa, els receptors se
situaran de manera que es pugui verificar el seu funcionament, procedir al seu manteniment i
controlar aquesta connexió. Si la connexió s'efectua per mitjà d'un conductor movible, aquest
inclourà el nombre de conductors necessaris i, si escau, el conductor de protecció.
En qualsevol cas, els conductors en l'entrada a l'aparell estaran protegits contra els riscos de
tracció, torsió, cisallament, abrasió, plegats excessius, etc., per mitjà de dispositius apropiats
constituïts per matèries aïllants. No es permetrà nuar els conductors o lligar-los al receptor. Els
conductors de protecció tindran longitud tal que, en cas de fallar el dispositiu que impedeixi la
tracció, quedin únicament sotmesos a aquesta després que l'hagin suportat els conductors
d'alimentació.
En els receptors que produeixin calor, si les parts del mateix que puguin tocar al seu conductor
d'alimentació aconsegueixen més de 85 graus centígrads de temperatura, l'envolupant exterior
del conductor d'alimentació no serà de matèria termoplàstica.
La connexió dels conductors movibles a la instal·lació alimentadora es realitzarà utilitzant:
Prens de corrent.
Caixes de connexió.
Tròlei per al cas de vehicles a tracció elèctrica o aparells movibles.
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La connexió de conductors movibles als aparells destinats a usos domèstics o anàlegs es
realitzarà utilitzant:
Conductor flexible, amb coberta de protecció fixat permanentment a l'aparell.
Conductor flexible, amb coberta de protecció fixat a l'aparell per mitjà d'un connector, de
manera que les parts actives del mateix no siguin accessibles quan estiguin sota tensió.
La tensió nominal als conductors utilitzats serà la de la tensió d'alimentació i, com a mínim, de
250 volts. Les seves seccions no seran inferiors a 0,5 mil·límetres quadrats.
Utilització de receptors que desequilibrin les fases o produeixin fortes oscil·lacions de la
potència absorbida.
No es podran instal·lar sense consentiment exprés de l'Empresa que subministra l'energia
aparells receptors que produeixin desequilibris importants en les distribucions polifàsiques.
En els motors que accionen màquines de parell resistent molt variable i en altres receptors
com a forns, aparells de soldadura i similars, que puguin produir fortes oscil·lacions de la
potència per ells absorbida, es prendran mesures oportunes perquè la mateixa no pugui ser
major del 200 per 100 de la potència nominal del receptor.
Les Empreses distribuïdores de l'energia, prèvia autorització de la Delegació Provincial del
Ministeri d'Indústria, podran negar-se a la connexió de tals receptors o a desconnectar els ja
en servei quan es comprovi que no compleixen tal condició o produeixen pertorbacions a les
xarxes de distribució.
Millorament del factor de potència.
-Les instal·lacions que subministrin energia a receptors dels quals resulti un factor de potència
inferior a 1 podran ser compensades, però sense que a cap moment l'energia absorbida per la
xarxa pugui ser capacitiva.
La compensació del factor de potència podrà fer-se per una de les dues formes següents:
Per cada receptor o grup de receptors que funcionin per mitjà d'un sol interruptor; és a dir, que
funcionin simultàniament.
Per a la totalitat de la instal·lació. En aquest cas, la instal·lació de compensació ha d'estar
disposada perquè, de forma automàtica, asseguri que la variació del factor de potència no sigui
major d'un ± 10 per 100 del valor mitjà obtingut en un perllongat període de funcionament.
Quan s'instal·lin condensadors i la connexió d'aquests amb els receptors pugui ser tallada per
mitjà d'interruptors, estaran proveïts aquells de resistències o reactàncies de descàrrega a
terra.
Els condensadors utilitzats per a la millora del factor de potència en els motors síncrons
s'instal·laran de manera que, tallada l'alimentació d'energia elèctrica al motor, quedin
simultàniament desconnectats els indicats condensadors.
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6.6.Receptors per a enllumenat
6.6.1.Receptors per a enllumenat.
Prohibició de la utilització conjunta amb altres sistemes d'il·luminació.
No es permetrà la instal·lació de cap aparell, canelobre, aranya, etc., en què s'utilitzin
conjuntament l'electricitat i un altre agent d'il·luminació.
Portalàmpades.
Els portalàmpades destinats a llums d'incandescència respondran a les següents
prescripcions:
Hauran de resistir el corrent previst per a la potència dels llums a les quals són destinats. En
conseqüència, seran resistents a la calor despresa per aquestes, havent de preveure's, a
aquest efecte, la major temperatura que pugui aconseguir quan la seva instal·lació es realitzi
amb el casquet dirigit cap amunt o estigui el llum dins d'una lluminària tancada.
Quan s'emprin portalàmpades amb contacte central, ha de connectar-se a aquest el conductor
de fase o polar, i al contacte corresponent a la part exterior el conductor neutre o identificat
com a tal.
Quan en una mateixa instal·lació existeixin llums que han de ser alimentades per circuits a
diferents tensions, es recomana que els portalàmpades respectius siguin diferents entre si en
relació amb el circuit al fet que han de ser connectats.
Els portalàmpades que presentin parts actives accessibles al dit de prova o que permetin el
contacte d'aquest amb els casquets dels llums no s'instal·laran més que en aparells fos de
l'abast de la mà del utilitzador o a l'interior d'aparells tancats que no puguin ser oberts sense
l'ajuda d'un útil.
Els portalàmpades amb interruptors de clau o polsadors no són admesos, tret que portin una
envolupant aïllant.
Els portalàmpades instal·lats sobre suports o aparells estaran fixats als mateixos de manera
que s'eviti la seva rotació o separació d'aquests quan es procedeixi a la substitució del llum.
Per a la retirada dels portalàmpades serà necessari l'ocupació d'un útil.
Els portalàmpades portaran la indicació corresponent a la tensió i intensitat nominals per les
quals han estat previstos.
Indicacions en els llums.
Els llums portaran estampes en forma visible i indeleble les marques i indicacions
assenyalades en el vigent plec de condicions constructives i de rendiment dels llums elèctrics
d'incandescència.
Instal·lació.
Per a la instal·lació de llums es tindran en compte les següents prescripcions:
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Es prohibeix penjar l'armadura i globus dels llums utilitzant per a això els conductors que porten
el corrent als mateixos. L'element de suspensió, cas de ser metàl·lic, haurà d'estar aïllat de
l'armadura.
Per excepció, es permetrà que els conductors suportin exclusivament el pes del receptor, quan
aquest no sigui superior a 0,5 quilograms, que les característiques dels conductors estiguin
d'acord amb aquest pes i sempre que no presentin entroncaments en el tros sotmès a tracció.
Per als conductors instal·lats a l'interior de canelobres, aranyes, etc, s'utilitzaran cables
flexibles de tensió nominal no inferior a 250 volts. La seva secció serà, en general, igual o
superior a 0,75 mil·límetres quadrats, autoritzant-se una secció mínima de 0,5 mil·límetres
quadrats, quan per ser molt reduït el diàmetre dels conductors en els quals han d'allotjar-se
els conductors no pugui disposar-se en aquests uns altres de major secció.
Per a la instal·lació de llums suspesos sobre vies públiques se seguirà el que es disposa a
aquest efecte en la Instrucció MI BT 009.
Ús de petites tensions per a enllumenat.
En les caldereries, grans dipòsits metàl·lics, cascos navals, etc., i, en general, en llocs anàlegs,
els aparells d'il·luminació portàtils seran alimentats sota una tensió de seguretat no superior a
24 volts, excepte si són alimentats per mitjà de transformadors de separació.
Instal·lació de llums o tubs de descàrrega.
Queda prohibit a l'interior dels habitatges l'ús de llums de gasos amb descàrrega d'alta tensió.
En general, quan s'instal·lin en terrasses, façanes o a l'interior d'edificis comercials o
industrials, es disposaran de manera que tant elles com les seves connexions quedin fos de
l'abast de la mà. Els llums o tubs de descàrrega s'instal·laran d'acord amb les següents
prescripcions:
a) Condicions comunes a totes les instal·lacions sota una tensió qualsevol.
Qualsevol receptor o conjunt de receptors consistents en llums o tubs de descàrrega serà
accionat per un interruptor, previst per a càrregues inductives o, a falta d'aquesta
característica, tindrà una capacitat de cort no inferior a dues vegades la intensitat del receptor
o grup de receptors. Si l'interruptor accionés alhora llums d'incandescència, la seva capacitat
de cort serà, com a mínim, la corresponent a la intensitat d'aquestes més el doble de la
intensitat dels llums de descàrrega.
Els circuits d'alimentació de llums o tubs de descàrrega estaran prevists per transportar la
càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats i als seus corrents
harmònics. La càrrega mínima prevista en voltamperes serà d'1,8 vegades la potència en watts
dels receptors. El conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase.
Totes les parts sota tensió, així com els conductors, aparells auxiliars i els propis receptors,
excepte les parts que produeixen o transmeten la llum, estaran protegides per adequades
pantalles o embolcalls aïllants o metàl·liques posades a terra. S'exceptuaran d'aquesta
exigència els elements situats en lloc només accessible a persones autoritzades.
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En el cas de llums fluorescents, serà obligatòria la compensació del factor de potència fins a
un valor mínim de 0,85 i no s'admetrà compensació del conjunt d'un grup de llums en una
instal·lació de règim de càrrega variable.
b) Condicions de les instal·lacions de llums de descàrrega que funcionin sota una tensió usual,
però necessitin per al seu encebament una tensió especial.
La protecció contra els contactes indirectes es realitzarà, si escau, segons els requisits indicats
en la Instrucció MI BT 021. La instal·lació anirà proveïda d'un interruptor de tall omnipolar,
situat en la part dóna canalització sota tensió usual.
Queda prohibit col·locar interruptor, commutador, seccionador o curtcircuit en la part de la
instal·lació compresa entre els llums i el seu aparell d'estabilització.
Els portalàmpades emprats estaran protegits degudament contra els contactes directes, tant
estigui el llum posat com llevada. Es podrà exceptuar d'aquest requisit si el llum està en lloc
inaccessible en el seu ús normal.
Els aparells d'estabilització emprats en aquests circuits no portaran parts accessibles
sotmeses a més de 440 volts. Aquests aparells portaran, de manera perfectament visible en
la cara de l'aparell que porti els borns de la seva alimentació, la indicació de la tensió
secundària en buit.
Les canalitzacions sotmeses a tensió superior a 440 volts portaran conductors previstos, com
a mínim, per a una tensió nominal, d'1.000 volts. Aquests conductors seran inaccessibles, bé
per formar part del conjunt inaccessible de portalàmpades i estabilitzadors, bé per estar
proveïts d'un revestiment metàl·lic.
Es podran emprar autotransformadors per a instal·lacions si formen part integrant de l'aparell
estabilitzador, de manera que els diferents elements del conjunt no puguin separar-se elèctrica
o mecànicament i només en un dels casos següents:
Si un portalàmpades de cada llum de descàrrega provoca el tall omnipolar del circuit
d'alimentació del autotransformador quan es retira el llum.
Si els llums, l'estabilitzador i el circuit que els uneix són inaccessibles en utilització normal, i
sota la condició de ser molt visible una indicació posada en l'aparell manifestant l'obligació de
procedir a un tall omnipolar del circuit d'alimentació del autotransformador abans de tota
intervenció, inclosa la posada o retirada d'un llum.
c) Condicions de les instal·lacions de llums o tubs de descàrrega que funcionin contínuament
sota una tensió especial o superior, o que funcionant contínuament sota una tensió usual
necessitin per al seu encebament una alta tensió.
Es consideraran com a instal·lacions de baixa tensió les destinades a llums 0 tubs de
descàrrega, qualsevol que siguin les tensions de funcionament d'aquests, sempre que
constitueixin un conjunt o unitat amb els transformadors d'alimentació i altres elements, no
presentin a l'exterior més que conductors de connexió en baixa tensió i disposin de sistemes
de bloqueig adequats que impedeixin aconseguir parts interiors del conjunt sense que sigui
tallada automàticament la tensió d'alimentació al mateix.
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Les instal·lacions sotmeses a tensions superiors a les usuals necessàries per al funcionament
continu dels llums satisfaran els requisits exigits en el paràgraf anterior i a més els següents:
S'uniran per mitjà d'una connexió equipotencial:
l'embolcall metàl·lic del transformador empleat per a aquestes instal·lacions,
el circuit magnètic de dita transformadora,
el revestiment metàl·lic de les canalitzacions sotmeses a tensions superiors a 440 volts
les peces metàl·liques que serveixin de suport o protegeixin els llums de descàrrega.
El conductor de connexió serà de coure, aïllat, de 2,5 mil·límetres quadrats de secció mínima,
o de coure nu de sis mil·límetres quadrats de secció mínima, i s'unirà a un punt qualsevol de
l'enrotllament secundari del transformador, si la tensió entre conductors no sobrepassa 7 000
volts, i al punt mitjà d'aquell enrotllament, si la tensió sobrepassa aquest valor.
També s'unirà el conductor de connexió al conductor de protecció de la instal·lació que alimenti
el transformador. Podrà exceptuar-se d'aquest requisit si es compleixen simultàniament les
condicions següents:
el conjunt de la instal·lació del llum es troba situat en local o emplaçament sec i no conductor
i a més d'un metre de distància de tot element conductor del que no es tingui certesa que
estigui aïllat de terra.
la tensió entre conductors de la instal·lació del llum no sobrepassa 7.000 volts.
La protecció contra els contactes directes pel que als llums es refereix, es realitzarà tancantles en adequades envolupants aïllants o metàl·liques. Si el llum estigués situat en l'exterior
dels edificis, a més de tres metres sobre el sòl, o en el seu interior, a més de dos metres del
sòl es podran substituir aquestes proteccions per tubs aïllants de convenient qualitat dielèctrica
i resistència a la calor que recobreixin les parts sota tensió, o per altres sistemes aïllants
adequats.
Els llums la tensió dels quals excedeixi de 5.000 volts en relació amb terra es fixarà sobre
suports aïllants de tensió nominal corresponent a l'existència entre conductors.
Els transformadors tindran els seus enrotllaments primari i secundari elèctricament diferents.
Es prohibeix l'ocupació de autotransformadors.
En els circuits primaris s'instal·laran dispositius que actuïn en cas de curtcircuit o de corrent a
terra que excedeixi d'un 20 per 100 del corrent previst com a normal per al circuit d'alimentació.
Els transformadors se situaran fora de l'abast de persones no autoritzades; si no fos així,
estaran tancats en una caixa o armari incombustible o instal·lats en local tancat o protegits per
un enreixat metàl·lic. Tals proteccions s'instal·laran de manera que l'obertura de la caixa o
armari, l'accés al local o la retirada de l'enreixat provoqui automàticament el tall del corrent
d'alimentació en tots els conductors d'alimentació.
Si el transformador portés parts accessibles la distància entre el transformador i l'enreixat
metàl·lic abans indicat serà com a mínim de 0,30 metres.
Les caixes o armaris, els enreixats de protecció o les portes portaran un senyal de perill
elèctric, situada en lloc visible, i una inscripció que indiqui el perill.
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Quan s'utilitzin transformadors elevadors la tensió dels quals pel que fa a terra sigui superior
a 5.000 V., mesura en circuit obert, els conductors del circuit secundari portaran revestiment
metàl·lic o estaran allotjats en tubs metàl·lics blindats destinats exclusivament per a això. En
qualsevol cas quedarà assegurada la continuïtat elèctrica del revestiment. No obstant això el
que s'ha dit anteriorment, podran efectuar-se les connexions entre llums o tubs de descàrrega
per mitjà de conductors de coure nu, d'una resistència mecànica adequada, allotjats a l'interior
de tubs de vidre de relativament gran espessor, però sempre que la longitud de cada conductor
sigui tal que en cas de trencament accidental els trossos trencats no puguin quedar accessibles
o tocar parts metàl·liques no posades a terra. Igualment seran admesos altres conductors
degudament homologats per a aquestes connexions.
Qualsevol instal·lació haurà de poder ser posada fora de tensió per mitjà d'interruptor de
tall omnipolar que sobre el circuit que alimenta al seu transformador. Aquest interruptor portarà
una inscripció indicant que forma part de la instal·lació de llums o tubs de descàrrega i estarà
situat en un lloc fàcilment accessible a tot moment
En cas d'anuncis o signes lluminosos situats sobre façana, aquests interruptors estaran
col·locats en llocs accessibles a qualsevol moment des de l'exterior. Si l'interruptor se situa
sobre la façana estarà a una altura tal que no sigui accessible als transeünts, però que pugui
ser aconseguit en cas de necessitat sense dificultat, és a dir, a tres metres aproximadament
del sòl.
La instal·lació de l'interruptor serà obligatòria a més de qualsevol altre interruptor que hi hagués
per a una altra fi.
Amb la finalitat de que el personal pugui efectuar treballs sobre o en les proximitats de la
instal·lació o més de 440 volts, l'interruptor abans esmentat serà de cort visible i amb
possibilitat de enclavament en la seva posició d'obert, o es disposaran, en cas contrari, en un
lloc convenient en el circuit d'alimentació al transformador, uns ponts amovibles per a
seccionament de tots els conductors.
Queda prohibit intercalar en el circuit sota tensió major de 440 volts, cap dispositiu que
interrompi només aquest circuit si el circuit d'alimentació, sota tensió usual, no ha estat tallat.
No obstant això, s'admetran interruptors o commutadors de comandament automàtic si estan
fora de l'abast de persones no qualificades.
Quan vaig unir línia aèria de telecomunicació o una antena receptora de radiodifusió o televisió
estigui a menys de 0,30 metres d'una instal·lació lluminosa, es col·locarà entre la línia i la
instal·lació lluminosa un enreixat metàl·lic unit a la connexió equipotencial indicada
anteriorment.
6.7. Receptors. Aparells d’escalfament
6.7.1. Aparells d’escalfament
Condicions generals d'instal·lació
-Els aparells d’escalfament s'instal·laran de manera que no puguin inflamar les matèries
combustibles circumdants, àdhuc en el cas d'ocupació negligent o defectes previsibles en
l'aparell.
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Els aparells de escalfament industrial destinats a estar en contacte amb matèries combustibles
0 inflamables i que en ús normal no estiguin sota la vigilància d'un operari estaran proveïts
d'un Imitador de temperatura que interrompi o redueixi l’escalfament abans d'aconseguir una
temperatura perillosa.
Aparells productors d'aigua calenta i vapor, en els quals el circuit elèctric està aïllat de l'aigua.
-Tot aparell productor d'aigua calenta o vapor estarà proveït d'un termòstat que reguli la
temperatura en el fluid; els que siguin d'acumulació disposaran, a més d'un Imitador de
temperatura el funcionament independent de la qual del termòstat interrompi el corrent en el
circuit elèctric quan la temperatura en l'aigua o en el recipient que la conté abast un valor
sensiblement superior a la del funcionament del termòstat.
Escalfadors d'aigua, en els quals aquesta forma part del circuit elèctric.
-Els escalfadors d'aigua, en els quals aquesta forma part del circuit elèctric, no seran utilitzats
en instal·lacions per a ús domestico i, en general, quan hagin de ser utilitzats per personal no
especialitzat.
Per a la instal·lació d'aquests aparells es tindran en compte les següents prescripcions:
a) Aquests aparells s'alimentaran solament amb corrent altern a freqüències iguals o superiors
a 50 hertzs.
b) L'alimentació estarà controlada per mitjà d'un interruptor automàtic construït i instal·lat
d'acord amb les següents condicions:
Serà de tall omnipolar simultani.
Estarà proveït de dispositius de protecció contra sobrecàrregues en cada conductor que
connecti amb un elèctrode.
Estarà col·locat de manera que pugui ser accionat fàcilment des del mateix emplaçament on
s'instal·li, bé directament o bé per mitjà d'un dispositiu de comandament a distància. En aquest
cas s'instal·laran llums de senyalització que indiquin la posició d'obert o tancat de l'interruptor.
c) La cuba o caldera metàl·lica serà posada a terra, i alhora serà connectada a la coberta i
armadura metàl·lica, si existeixen, del cable d'alimentació. La capacitat nominal del conductor
de posada a terra de la cuba no serà inferior a la del conductor major d'alimentació amb una
secció mínima de 4 mil·límetres quadrats.
d) Segons el tipus d'aparell se satisfaran a més els requisits següents:
Si els elèctrodes estan connectats directament a una instal·lació a més de 440 volts, ha de ser
instal·lat un interruptor diferencial que desconnecti l'alimentació als elèctrodes quan es
produeixi un corrent de fugida a terra superior al 10 per 100 de la intensitat nominal de la
caldera en condicions normals de funcionament. Podrà admetre's fins a un 15 per 100 en
aquest valor si en algun cas fos necessari per assegurar l'estabilitat del funcionament de la
mateixa. El dispositiu esmentat ha d'actuar amb retard per evitar el seu funcionament
innecessari en el cas d'un desequilibri de curta durada.
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Si els elèctrodes estan connectats a una alimentació amb tensions de 50 a 440 volts, la cuba
de la caldera estarà connectada al neutre de l'alimentació i a terra. La capacitat nominal del
conductor neutre no ha de ser inferior a la del major conductor d'alimentació.
Escalfadors proveïts d'elements d’escalfament nus, submergits en l'aigua.
-Queda prohibit l'ocupació per a usos domèstics d'aparells proveïts d'elements
de escalfament nus submergits en aigua. S'admeten en instal·lacions industrials sempre que
no pugui existir una diferència de potencial superior a 24 volts entre l'aigua calenta de sortida
o parts metàl·liques accessibles en contacte amb ella i els elements conductors situats en la
seva proximitat que no consti que estiguin aïllats de terra.
Aparells d’escalfament per aire calent.
-Els aparells de escalfament per aire calent estaran construïts de manera que el seu element
de escalfament només pugui posar-se en servei després de fer-ho el ventilador corresponent
i cessament aquell quan el ventilador deixi d'actuar. Els aparells fixos portaran a més dos
limitadors de temperatura, independents entre si, que impedeixin una elevació excessiva
d'aquesta en els conductors d'aire.
Conductors de d’escalfament.
-Per a la instal·lació de cables de escalfament es tindran en compte les següents
prescripcions:
La tensió de servei no sobrepassarà 250 volts en relació amb terra.
La instal·lació estarà protegida de tal manera que en cas d'avaria tots els conductors de fase
o polars quedin desconnectats simultàniament.
Els cables de escalfament solament podran estar allotjats, en el seu casessin tubs protectors
incombustibles i a raó de un sol cable per tub.
Les parts termògenes dels conductors d’esclafament, així com els seus eventuals tubs
protectors i caixes de connexió distaran, com a mínim, 4 centímetres de les parteixes
combustibles d'edificis, excepte que aquests estiguin revestits de material incombustible i
calorífic.
En el pas de parts combustibles d'edificis, els conductors estaran allotjats en tubs protectors
incombustibles d'un diàmetre interior suficient per evitar tota acumulació perillosa de càtar.
Els conductors enterrats en el sòl estaran protegits contra la corrosió i contra tota deterioració
mecànica, en particular contra els quals puguin provenir d'útils agrícoles.
Les envolupants conductores dels cables, quan existeixin, estaran unides eficaçment en els
seus extrems al conductor de protecció de la instal·lació.
Cuines i fogons.
-Les cuines i fogons seran connectades a la seva font d'alimentació per mitjà d'interruptors de
tall omnipolar, preses de corrent o un altre dispositiu d'igual característica destinats únicament
als mateixos.
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Cada element individual d’escalfament que formi part d'una mateixa cuina o fogó serà controlat
per un interruptor omnipolar que indicarà les diferents posicions del mateix respecte a la calor
proporcionada per l'element. Aquest interruptor serà diferent del dispositiu de connexió indicat
en el paràgraf anterior.
Aparells per a soldadura elèctrica per arc.
-Els aparells destinats a la soldadura elèctrica compliran en la seva instal·lació i utilització les
següents prescripcions:
a) Les masses d'aquests aparells estaran posades a terra.
Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de caldera a aquestes masses quan per
la seva posada a terra no es provoquin corrents rodamóns d'intensitat perillosa. En cas
contrari, el circuit de soldeu estarà posat a terra. Únicament en el lloc de treball.
b) Els borns de connexió per als circuits d'alimentació dels aparells manuals de soldar estaran
acuradament aïllats.
c) Quan existeixin en els aparells ranures de ventilació estaran disposades de manera que no
es pugui aconseguir parts sota tensió interiors.
d) Cada aparell portarà incorporat un interruptor de tall omnipolar que interrompi el circuit
d'alimentació, així com un dispositiu de protecció contra sobrecàrregues, regulat, com a
màxim, al 200 per 100 de la intensitat nominal de la seva alimentació, excepte en aquells casos
en què els conductors d'aquest circuit estiguin protegits per un dispositiu igualment contra
sobrecàrregues, regulat a la mateixa intensitat.
i) Les superfícies exteriors dels porta elèctrodes a mà, i era tot el possible les seves
mandíbules, estaran completament aïllades.
Aquests porta elèctrodes estaran proveïts de discos o pantalles que protegeixin la mà dels
operaris contra la calor proporcionada pels arcs.
f) Les persones que utilitzin aquests aparells rebran les consignes apropiades para:
- Fer inaccessibles les parts sota tensió dels porta elèctrodes quan no siguin utilitzats.
- Evitar que els porta elèctrodes entrin en contacte amb objectes metàl·lics.
- Unir al conductor de tornada del circuit de soldeo les peces metàl·liques que es trobin en la
seva proximitat immediata.
Quan els treballs de soldadura s'efectuïn en locals molt conductors, es recomana la utilització
de petites tensions. En un altre cas, la tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar no serà
superior a 90 volts, valor eficaç per a corrent altern, i 150 volts en corrent Continu.
6.8.Receptors motors, generadors i convertidors.
6.8.1.Receptors a motor.
Condicions generals d'instal·lació.
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-Els motors estaran construïts o s'instal·laran de manera que l'aproximació a les seves parts
en moviment no pugui ser causa d'accident.
Els motors no estaran en contacte amb matèries fàcilment combustibles i se situaran de
manera que no puguin provocar la combustió de qualsevol d'aquests combustibles. En general,
la distància mínima entre un motor i matèries combustibles serà:
-0,5 metres si la potència nominal del motor és inferior o igual a 1 quilowatt.
-1 metre si la potència nominal del motor és superior a 1 quilowatt.
En particular, si es tracta d'un motor amb carcassa completament tancada o tancat en un
armari de matèria incombustible, les distàncies abans indicades podran ser menors. L'armari
no perjudicarà la refrigeració del motor, i si és de matèria bona conductora de la calor se situarà
a un centímetre com a mínim de parts combustibles.
Conductors de connexió.
-Les seccions mínimes que han de tenir els conductors de connexió dels motors, a fi de que
no es produeixi en ells un escalfament excessiu, seran les següents:
Motors sols.
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor hauran d'estar dimensionaments per
a una intensitat no inferior al 125 per 100 de la intensitat a plena càrrega del motor en qüestió.
En els motors de rotor debanat, els conductors que connecten el rotor amb el dispositiu
d'arrencada -conductors secundaris hauran de dimensionar-se així mateix pel 125 per 100 de
la intensitat a plena càrrega del rotor. Si el motor és per a servei intermitent, els conductors
secundaris poden ser de menor secció, segons el temps de funcionament continuat, però en
cap cas tindran una secció inferior a la qual correspon al 85 per 100 de la intensitat a plena
càrrega en el rotor.
Diversos motors.
Els conductors de connexió que alimenten a diversos motors hauran d'estar dimensionaments
per a una intensitat no menor a la suma del 125 per 100 de la intensitat a plena càrrega del
motor de major potència més la intensitat a plena càrrega de tots els altres.
Càrrega combinada.
-Els conductors de connexió que alimenten a motors i altres receptors hauran de ser prevists
per a la intensitat total requerida pels altres receptors més la requerida pels motors, calculada
com abans s'ha indicat.
Protecció contra sobreintensitats.
-Els motors de potència nominal superior a 0,75 quilowatts i tots els situats en locals amb el
risc d'incendi o explosió estaran protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes
les seves fases, havent de, aquesta ultima protecció, ser de tal naturalesa que cobreixi, en els
motors tràfics, el risc de la falta de tensió en una de les seves fases.
En el cas de motors amb arrencades estrella-triangle la protecció assegurarà als circuits, tant
per a la connexió d'estel com per la de triangle.
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Les característiques dels dispositius de protecció estaran d'acord amb les dels motors a
protegir i amb les condicions de servei previstes per a aquests, havent de seguir-se les
indicacions donades pel fabricant dels mateixos.
Els motors portàtils, quan la situació del dispositiu de protecció sobre els mateixos o en les
seves proximitats molesti excessivament el seu maneig, i sempre que la seva potència sigui
inferior a un quilowatt, podran no estar protegits contra sobrecàrregues.
Protecció contra la falta de tensió.
-Els motors estaran protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de
l'alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència d'un restabliment
de la tensió, pot provocar accidents, oposar-se a aquest restabliment o perjudicar el motor.
Dita dispositiva 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 estan instal·lats en un mateix local i la suma de potències absorbides no
és superior a 10 quilowatts.
Els motors a protegir estan instal·lats en un mateix local i cadascun d'ells queda
automàticament en l'estat inicial d'arrencada després d'una falta de tensió.
Quan la motora arrencada automàticament en condicions preestablertes no s'exigirà el
dispositiu de protecció contra la falta de tensió pel sistema de tall de l'alimentació, però ha de
quedar exclosa la possibilitat d'un accident en cas d'arrencada espontània. Si el motor hagués
de portar dispositius Imitadors de la potència absorbida en l'arrencada serà obligatori, per
quedar inclosos en l'anterior excepció, que els dispositius d'arrencada tornin automàticament
a la posició inicial en originar-se una falta de tensió i parada del motor.
Potència d'arrencada.
Els motors tindran limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan en cas contrari es
poguessin produir efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions
inacceptables al funcionament d'un altre receptor.
Quan els motors estiguin alimentats per una xarxa de distribució publica es necessités la
conformitat de l'Empresa distribuïdora respecte a la utilització dels mateixos quan es tracti de:
-

motors de gran inèrcia,

-

motors d'arrencada lenta en càrrega,

-

motors amb arrencada o augments de càrrega repetida 0 freqüent,

-

motors per frenat,

-

motors amb inversió de marxa.

En general, els motors de potència superior a 0,75 kW estaran proveïts de reòstats d'arrencada
o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període d'arrencada
i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les característiques
del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a l'assenyalada en el quadre següent:
-

Motors de corrent continu.
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-

Motors de corrent altern.

-

Potència nominal del motor.

-

Constant màxima de proporcionalitat entre la intensitat del corrent d'arrencada i la de
plena càrrega.

-

Potencia nominal del motor.

-

Constant màxima de proporcionalitat entre la intensitat del corrent d'arrencada i la de
plena càrrega.

-

De 0,75 kW. a 1,5 kW 2,5

-

De 0,75 kW. a 1,5 KW 4,5

-

D'1,5 KW. a 5,0 KW 2,0

-

De 15 kW. a 5,0 kW. 3,0

-

De més de 5 0 kW 1,5

-

De 5,0 kW a 15,0 kW 2,0

-

De més de 15,0 kW 1,5

6.9.Posada a terra
6.9.1. Objecte de les posades a terra.
-Les posades a terra s'estableixen amb objecte, principalment, de limitar la tensió que pel que
fa 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 el material utilitzat.
Les posades a terra, a les quals es refereix la present Instrucció, s'apliquessin a tot element o
part de la instal·lació que altres Instruccions d'aquest Ministeri prescriguin com a obligatòria la
seva posada a terra.
6.9.2. Posades a terra. Definició.
-La denominació aposta a terra, comprèn tot el lligam metàl·lic directa sense fusible ni protecció
alguna, de secció suficient, entre determinats elements o parts d'una instal·lació i un elèctrode
o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl, a fi d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions,
edificis i superfície propera del terreny no existeixin diferències de potencial perilloses i que, al
mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de falta o la de descàrrega d'origen
atmosfèric
6.9.3. Parts que comprenen les posades a terra.
-Tot sistema de posada a terra constarà de les següents parts:
Prens de terra.
Línies principals de terra.
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Derivacions de les línies principals de terra.
Conductors de protecció.
El conjunt de conductors, així com les seves derivacions i entroncaments, que formen les
diferents parts de les posades a terra, constitueixen el circuit de posada a terra.
Representació esquemàtica d'un circuit de posada a terra.
Prens de terra.
-Les preses de terra estaran constituïdes pels elements següents:
Elèctrode. És una massa metàl·lica, permanentment en bon contacte amb el terreny, per
facilitar el pas a aquest dels corrents de defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica
que tingui o pugui tenir.
Línia d'enllaç amb terra. Està formada pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt
d'elèctrodes amb el punt de posada a terra.
Punt de posada a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia d'enllaç
amb terra i la línia principal de terra.
Les instal·lacions que ho precisin disposaran d'un nombre suficient de punts de posada a terra,
convenientment distribuïts, que estaran connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa, born,
etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de
manera que pugui, mitjançant útils apropiats, separar-se aquestes, amb la finalitat de poder
realitzar la mesura de la resistència de terra.
Línies principals de terra.
-Les línies principals de terra estaran formades per conductors que partiran del punt de posada
a terra i a les quals estaran connectades les derivacions necessàries per a la posada a terra
de les masses generalment a través dels conductors de protecció.
Derivacions de les línies principals de terra.
-Les derivacions de les línies de terra estaran constituïdes per conductors que uniran la línia
principal de terra amb els conductors de protecció o directament amb les masses.
Conductors de protecció.
-Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una instal·lació a
certs elements amb la finalitat d'assegurar la protecció contra els contactes indirectes.
En el circuit de posada a terra, els conductors de protecció uniran les masses a la línia principal
de terra.
En altres casos reben igualment el nom de conductors de protecció aquells conductors que
uneixen les masses:
-

al neutre de la xarxa,

-

a altres masses,
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-

a elements metàl·lics diferents de les masses

-

a un relé de protecció

6.9.4. Prohibició d'incloure en sèrie les masses i els elements metàl·lics en el circuit de terra.
-Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la qual no podran
incloure's en sèrie ni masses ni elements metàl·lics, qualsevol que siguin aquests. Sempre la
connexió de les masses i els elements metàl·lics al circuit de posada a terra s'efectuarà per
derivacions des d'aquest.
6.9.5. Preses de terra independents.
-Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra quan una de les preses
de terra no abast, respecte d'un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V quan l'altra
presa dissipa el màxim corrent de terra prevista.
6.9.6. Elèctrodes, naturalesa, constitució. dimensions i condicions d'instal·lació.
Naturalesa dels elèctrodes.
-Els elèctrodes poden ser artificials o naturals. S'entén per elèctrodes artificials els establerts
amb l'exclusiu objecte d'obtenir la posada a terra, i per elèctrodes naturals les masses
metàl·liques que puguin existir enterrades.
Per a les posades a terra s'empraran principalment elèctrodes artificials. No obstant això, els
elèctrodes naturals que existissin a la zona d'una instal·lació i que presentin i assegurin un bon
contacte permanent amb el terreny poden utilitzar-se ben sols o conjuntament amb altres
elèctrodes artificials. En general, es pot prescindir d'aquests quan la seva instal·lació present
serioses dificultats i quan els elèctrodes naturals compleixin els requisits anteriorment
assenyalats, amb secció suficient i la resistència de terra que s'obtinguin els mateixos present
un valor adequat.
Constitució dels elèctrodes artificials.
Els elèctrodes podran estar constituïts per:
Elèctrodes simples constituïts per barres, tubs, plaques, cables, platines o altres perfils.
Anells o malles metàl·liques constituïts per elements indicats anteriorment o per combinacions
d’ells.
Els elèctrodes seran de metalls inalterables a la humitat i a l'acció química del terreny, tal com
el coure, el ferro galvanitzat, ferro sense galvanitzar amb protecció catòdica o fosa de ferro.
Per a aquest últim tipus d'elèctrodes, les seccions mínimes seran el doble de les seccions
mínimes que s'indiquen per als elèctrodes de ferro galvanitzat.
Només s'admeten els metalls lleugers quan les seves resistències a la corrosió són netament
superiors a la qual presenten, en el terreny que es consideri, el coure o el ferro galvanitzat.
La secció d'un elèctrode no ha de ser inferior a 1/4 de la secció del conductor que constitueix
la línia principal de terra.
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Plaques enterrades.
-Les plaques de coure tindran un espessor mínim de 2 mm. i les de ferro galvanitzat de 2,5
mm. En cap cas la superfície útil de la placa serà inferior a 0,5 mi. Es col·locaran en el terreny
en posició vertical, i en el cas en què sigui necessària la col·locació de diverses plaques, se
separaran uns tres metres uneixis d'unes altres.
Piques verticals.
-Les piques verticals podran estar constituïdes per:
tubs d'acer galvanitzat de 25 mm. de diàmetre exterior, com a mínim;
perfils d'acer dolç galvanització de 60 mm. de costat, com a mínim;
barres de coure o d'acer de 14 mm. de diàmetre, com a mínim; les barres d'acer han d'estar
recobertes d'una capa protectora exterior de coure d'espessor apropiat.
Les longituds mínimes d'aquests elèctrodes no seran inferiors a dos metres. Si són
necessàries dues piques connectades en paral·lel amb la finalitat d'aconseguir una resistència
de terra admissible, la separació entre elles és recomanable que sigui igual, almenys, a la
longitud enterrada de les mateixes; si són necessàries vàries piques connectades en paral·lel,
la separació entre elles haurà de ser major que en el cas anterior.
Conductors enterrats horitzontalment. Aquests conductors poden ser:
-

conductors o cables de coure nu de 35 mm2 de secció, com a mínim;

-

platines de coure de, com a mínim, 35 mm de secció i 2 mm. d'espessor;

-

platines d'acer dolç galvanització de, com a mínim, 100 mm2 de secció i 3 mm.
d'espessor;

-

cables d'acer galvanitzat de 95 mm2 de secció, com a mínim. L'ocupació de cables
formats per filferros menors de 2,5 mm. de diàmetre està prohibit;

-

filferros d'acer de, com a mínim, 20 mm2 de secció, cobert amb una capa de coure de
6 mm2, com a mínim.

Els elèctrodes hauran d'estar enterrats a una profunditat que impedeixi siguin afectats per les
labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No obstant això, si la capa
superficial del terreny té una resistivitat petita i les capes més profundes són d'elevada
resistivitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 cm.
El terreny serà tan humit com sigui possible, i preferentment terra vegetal, prohibint-se
constituir els elèctrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua. Es tendiran
a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i, si és possible, fora dels
passos de persones i vehicles.
Per a la posada a terra de suports de línies aèries i columnes d'enllumenat públic, quan ho
necessitin, serà suficient elèctrodes que tinguin en conjunt una superfície de contacte amb el
terreny de 0,25 m2.
Corno superfície de contacte amb el terreny per a les plaques es consideren les dues cares,
mentre que per als tubs només explica la superfície externa dels mateixos.
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Constitució dels elèctrodes naturals.
-Els elèctrodes naturals poden estar constituïts per:
a) Una xarxa extensa de conduccions metàl·liques enterrades, sempre que la continuïtat
d'aquestes conduccions quedi perfectament assegurada, i en el cas que les conduccions
pertanyin a una distribució pública o privada, hi hagi acord amb els distribuïdors corresponents.
Es prohibeix utilitzar com a elèctrodes les canalitzacions de gas, de calefacció central i les
conduccions de desguàs, fums o escombraries.
b) La coberta de plom dels cables d'una xarxa elèctrica de baixa tensió enterrada, amb la
condició que la continuïtat de la coberta de plom estigui perfectament assegurada i, en el cas
que la xarxa pertanyi a una distribució pública, hi hagi acord amb el distribuïdor.
c) Els pilars metàl·lics dels edificis, si estan interconnectats mitjançant una estructura metàl·lica
i enterrats a certa profunditat.
El revestiment eventual de formigó no s'oposa a la utilització dels pilars metàl·lics com a preses
de terra i no modifica sensiblement el valor de la seva resistència de terra.
6.9.7.Resistència de terra.
-EI elèctrode es dimensionarà de manera que la seva resistència de terra, en qualsevol
circumstància previsible, no sigui superior al valor especificat per a ella en cada cas.
Estigui 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 puguin donar lloc a tensions de contacte
superiors als valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta
mitjançant dispositius de tall adequats del corrent de servei.
6.9.8. Característiques i condicions d'instal·lació de les línies d'enllaç amb terra, de les línies
principals de terra i de les seves derivacions.
Naturalesa i seccions mínimes.
-Els conductors que constitueixen les Hienes d'enllaç amb terra, les línies principals de terra i
les seves derivacions seran de coure o d'un altre metall d'alt punt de fusió i la seva secció ha
de ser àmpliament dimensionada de tal forma que compleixi les condicions següents:
a) El màxim corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha
d'originar en el conductor una temperatura propera a la de fusió ni posar en perill els
entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només
podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les
característiques dels dispositius de tall utilitzats.
b) De qualsevol forma, els conductors no podran ser, en cap cas, de menys de 16 mm2 de
secció per a les línies principals de terra ni de 35 mm2 per a les línies d'enllaç amb terra, si són
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de coure. Per a altres metalls o combinacions d'ells la secció mínima serà aquella que tingui
la mateixa conductància que un cable de coure de 16 mm2 o 35 mm2, segons el cas.
Per a les derivacions de les línies principals de terra, les seccions mínimes seran les que
s'indiquen en la Instrucció MI BT 017 per als conductors de protecció.
Estesa dels conductors de la línia d'enllaç amb terra.
-Els conductors d'enllaç amb terra nus enterrats en el sòl es considera que formen part de
l'elèctrode.
Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents, es mantindrà entre els
conductors de terra un aïllament apropiat a les tensions susceptibles d'aparèixer entre aquests
conductors en cas de falta.
Estesa dels conductors de la línia principal de terra i les seves derivacions i dels conductors
de protecció.
- El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs d'adreça.
No estaran sotmesos a esforços mecànics i estarà, protegits contra la corrosió i desgast
mecànic. A més, els conductors de protecció compliran amb l'establert en la Instrucció MI BT
017.
Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i amb
els elèctrodes.
-Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts
metàl·liques i masses que es desitgen posar a terra com amb l'elèctrode. A aquests efectes
es disposa que les connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques
i amb els elèctrodes s'efectuïn amb tot cuidat per mitjà de peces d'entroncament adequades,
assegurant les superfícies de contacte de manera que la connexió sigui efectiva, per mitjà de
cargols, elements de compressió, reblons o soldadura d'alt punt de fusió. Es prohibeix
l'ocupació de soldadures de baix punt de fusió tals com a estany, plata, etc.
Els contactes han de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil que l'acció
del temps destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades. A aquesta fi, i
procurant sempre que la resistència dels contactes no sigui elevada, es protegiran aquests en
forma adequada amb envolupants o pastes, si això s'estimés convenient.
En cas d'utilitzar com a elèctrode la conducció d'aigua, la connexió del conductor d'enllaç amb
terra a aquesta conducció s'efectuarà immediatament després de l'entrada d'aquesta a l'edifici
i abans del comptador general d'aigua. La seva connexió s'efectuarà per mitjà d'un conductor
que estarà necessàriament protegida especialment contra els atacs químics.
Si no es pogués respectar la condició anterior, per ensopegar amb grans dificultats pràctiques,
el punt de connexió podrà trobar-se després del comptador i dels accessoris que es trobin en
la conducció principal d'aigua. En aquest cas, el comptador i els altres accessoris de la
conducció d'aigua seran puntejats per mitjà d'un conductor de coure de 16 mm2 de secció com
a mínim, o un altre conductor de resistència elèctrica equivalent, i disposat de manera que el
comptador d'aigua pugui ser muntat o desmuntat sense que sigui necessari llevar el pont.
Prohibició d'interrompre els circuits de terra.
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-Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors fusibles o interruptors. Només es
permet disposar un dispositiu de tall en els punts de posada a terra de manera que permeti
mesurar la resistència de la presa de terra.
9. Separació entre les preses de terra de les masses de les instal·lacions d'utilització i de les
masses d'un centre de transformació.
-Es verificarà que les masses posades a terra en una instal·lació d'utilització, així com els
conductors de protecció associats a aquestes masses o als relés de protecció de massa no
estan unides a la presa de terra de les masses d'un centre de transformació. Si no es fa el
control mitjançant la mesura efectuada entre les preses de terra de les masses de les
instal·lacions d'utilització i de les masses del centre de transformació, es considera que les
preses de terra són elèctricament independents quan es compleixen totes i cadascuna de les
condicions següents:
a) No existeix canalització metàl·lica conductora (coberta metàl·lica de cable no aïllada
especialment, canalització d'aigua, gas, etc.) que una la zona de terres del centre de
transformació amb la zona on es troben els aparells d'utilització.
b) La distància entre les preses de terra del centre de transformació i les preses de terra o
altres elements conductors enterrats en els locals d'utilització és almenys a 15 metres per a
terrens la resistivitat dels quals no sigui elevada (100 ohms metre quadrat/metre). Quan el
terreny sigui molt mal conductor, aquesta distància serà augmentada.
c) El centre de transformació està situat en un recinte aïllat dels locals d'utilització, o bé, si està
contigu als locals d'utilització o a l'interior dels mateixos, està establert de tal manera que els
seus elements metàl·lics no estan units elèctricament als elements metàl·lics constructius dels
locals d'utilització

7. INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
7.1. Inspecció.
- Les Delegacions Provincials del Ministeri d'Indústria exerciran un control efectiu i continu de
la labor de les Empreses elèctriques i instal·ladors autoritzats mitjançant les tècniques de
control estadístic de la qualitat de les obres executades pels mateixos, o bé qualsevol altre
procediment que procuri un resultat anàleg.
En el cas que es comprovés que qualsevol d'aquestes Entitats no complís amb les obligacions
que determina el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, les Delegacions Provincials
aplicaran o proposaran les sancions previstes en el mateix.
En les inspeccions que realitzi el personal tècnic de les Delegacions Provincials del Ministeri
d'Indústria, s'analitzaran els possibles defectes que presentin les instal·lacions d'acord amb
els criteris fixats en la Instrucció MI BT 043.
Com a resultat d'aquestes inspeccions redactaran un dictamen detallat, assenyalant la
qualificació que ha merescut la instal·lació d'acord igualment, amb la citada Instrucció MI BT
043. aquest dictamen ho confrontarà la Delegació amb el Butlletí d'Instal·lació corresponent, o
amb el projecte si ho hi hagués, anotant les qualificacions resultants a efecte de les possibles
sancions administratives assenyalades en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
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Quan la qualificació no sigui favorable. La Delegació ho farà saber així al propietari o usuari
de la instal·lació i a l'instal·lador autoritzat que la va realitzar, assenyalant les modificacions
que procedeixin, així com el termini màxim per a l'execució de les mateixes.
7.2. Revisió periòdica.
-Les instal·lacions en locals de pública concurrència, les que presentin risc d'incendi o explosió
i les corresponents a locals de característiques especials hauran de ser revisades anualment
per instal·ladors autoritzats o, quan correspongui, per instal·ladors autoritzats amb tituli
facultatiu lliurement triats pels propietaris o usuaris de la instal·lació entre els inscrits en la
Delegació Provincial corresponent del Ministeri d'Indústria, que estendran un Butlletí de
reconeixement de la indicada revisió, assenyalant en el mateix la conformitat de les
instal·lacions als preceptes del Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i de les seves Instruccions complementàries o les modificacions que haguessin de
realitzar-se quan, al seu judici, no ofereixin les degudes garanties de seguretat.
Els butlletins de reconeixement, estesos com a resultat de la revisió efectuada, seran lliurats
al propietari, arrendatari, etc., del local, havent de remetre l'instal·lador autoritzat que va
efectuar la revisió copia del mateix a la Delegació Provincial corresponent del Ministeri
d'Indústria quan el ressaltat de la revisió no fos favorable i recaptant de la citada Delegació
duplicat degudament segellat per a constància de la seva presentació.
Les Empreses elèctriques, per mitjà del seu personal tècnic, revisaran igualment, i amb la
periodicitat necessària que garanteixi la seva correcta conservació, les xarxes de distribució
d'energia elèctrica.

8. CONCLUSIONS
El present projecte realitza un anàlisi de les característiques tècniques i constructives que
qualifiquen el local on es localitza la instal·lació elèctrica en baixa tensió, i per justificar la seva
idoneïtat i el compliment de la normativa que li pertoca, definint les característiques de la
instal·lació per a la seva correcta revisió.
Amb tot l'anteriorment exposat en la present memòria i els documents que l'acompanyen, es
considera que la instal·lació ha quedat suficientment definida, detallada i justificada perquè
pugui servir de base a l'efectiva execució.

L’enginyer autor del projecte

A Vila-sacra, setembre de 2018.
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1. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
1.1 Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos ) = voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m

/m.

1.2 Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/
= 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
= Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
= Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
Barras Blindadas = 85ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
1.3 Fórmulas Sobrecargas
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In Iz
1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se
toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos
(1,45 In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
1.4 Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/ (P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²x ; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²x ; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
= 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
1.5 Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / 3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en
origen mas la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
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Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
X = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad.
K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 ·

(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²

Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curva válida.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

1.6 Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
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Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
1.7 Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · / P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt =

/L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8 )
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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2. DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
1-Banys
2-Cuina Neveres
3.Cuina Zona fregid
4.Emergències
5. Nevera barra 1
6.Linia PP
7.Cafetera
8.Sala caldera
9..E. Nevera barra2
10.Secador
11.LLum proj. barr
SQ1- Zona bar
SQ2- Escenari dreta
TOTAL....

219 W
3450 W
3450 W
55 W
3450 W
3450 W
3450 W
3450 W
3450 W
2800 W
100 W
5169.5 W
38101 W
70594.5 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2994.5
- Potencia Instalada Fuerza (W): 67600
- Potencia Máxima Admisible (W): 19052

3. Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 70594.5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
2800x1.25+15279.73=18779.73 W.(Coef. de Simult.: 0.25 )
I=18779.73/1,732x220x1=49.29 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 60.48
e(parcial)=7x18779.73/50.04x220x16=0.75 V.=0.34 %
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 50 A.
Cálculo de la Línea: 1
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 7119 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
7139 W.(Coef. de Simult.: 1 )

6

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA POLIVALENT “LA
FRATERNITAT” DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA FRATERNITAT

Setembre de 2018

I=7139/220x0.9=36.06 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.38
e(parcial)=2x0.3x7139/49.39x220x6=0.07 V.=0.03 %
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 1-Banys
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 219 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
25x1.8+194=239 W.
I=239/220x0.9=1.21 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.21
e(parcial)=2x25x239/53.73x220x1.5=0.67 V.=0.31 %
e(total)=0.68% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: 2-Cuina Neveres
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x21x3450/50.39x220x2.5=5.23 V.=2.38 %
e(total)=2.75% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 3.Cuina Zona fregid
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 32 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x32x3450/50.39x220x2.5=7.97 V.=3.62 %
e(total)=3.99% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 2
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 6955 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
6995 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6995/220x0.9=35.33 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 63.4
e(parcial)=2x0.3x6995/49.55x220x6=0.06 V.=0.03 %
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 4.Emergències
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos : 0.9; Xu(m

/m): 0;
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- Potencia a instalar: 55 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
50x1.8+5=95 W.
I=95/220x0.9=0.48 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.03
e(parcial)=2x35x95/53.77x220x1.5=0.37 V.=0.17 %
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: 5. Nevera barra 1
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x20x3450/50.39x220x2.5=4.98 V.=2.26 %
e(total)=2.63% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 6.Linia PP
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 26 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.91
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e(parcial)=2x20x3450/51.72x220x4=3.03 V.=1.38 %
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 3
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 10350 W.
- Potencia de cálculo:
8280 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )
I=8280/220x1=37.64 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 66.56
e(parcial)=2x0.3x8280/49.03x220x6=0.08 V.=0.03 %
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 7.Cafetera
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x10x3450/50.39x220x2.5=2.49 V.=1.13 %
e(total)=1.51% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 8.Sala caldera
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x20x3450/50.39x220x2.5=4.98 V.=2.26 %
e(total)=2.64% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 9..E. Nevera barra2
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x20x3450/50.39x220x2.5=4.98 V.=2.26 %
e(total)=2.64% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 4
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 2900 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
2800x1.25+100=3600 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3600/220x0.8=20.45 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 47.84
e(parcial)=2x0.3x3600/52.28x220x6=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.35% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 10.Secador
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 2800 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2800x1.25=3500 W.
I=3500/220x0.8x1=19.89 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 69.66
e(parcial)=2x20x3500/48.53x220x2.5x1=5.24 V.=2.38 %
e(total)=2.74% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Cálculo de la Línea: 11.LLum proj. barr
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100 W.
I=100/220x0.9=0.51 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x10x100/53.77x220x2.5=0.07 V.=0.03 %
e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 16 A.
Cálculo de la Línea: SQ1- Zona bar
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- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5169.5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
6357.1 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6357.1/1,732x220x0.8=20.85 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.58
e(parcial)=15x6357.1/51.24x220x6=1.41 V.=0.64 %
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

4. SUBCUADRO SQ1- Zona bar
4.1 DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
12.Aplics terrassa
13.Fanals terrassa
14.E. Sala
15.LLum pass. lav
16-Facus sala 1
17. Focus Sala 2
18.Marquesines
19.Sala1
20.Sala 2
21.Sala3
22. Emergències s1
23.Emergències s2
taula1
taula2
taula3
taula4
taula5
taula6
taula7
taula8
taula9
Barra
TOTAL....

40 W
60 W
3450 W
90 W
450 W
450 W
87.5 W
108 W
108 W
108 W
30 W
30 W
5W
5W
5W
5W
5W
5W
5W
5W
5W
113 W
5169.5 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1719.5
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3450
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Cálculo de la Línea: 5
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
116 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=116/220x0.9=0.59 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x0.3x116/53.77x220x2.5=0 V.=0 %
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 12.Aplics terrassa
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 46 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 40 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
40 W.
I=40/220x0.9=0.2 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.01
e(parcial)=2x46x40/53.77x220x1.5=0.21 V.=0.09 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 13.Fanals terrassa
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 46 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 60 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
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20x1.8+40=76 W.
I=76/220x0.9=0.38 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x46x76/53.77x220x1.5=0.39 V.=0.18 %
e(total)=1.16% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 6
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 3540 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3580 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3580/220x0.9=18.08 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.21
e(parcial)=2x0.3x3580/51.85x220x4=0.05 V.=0.02 %
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 14.E. Sala
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
- Longitud: 28 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x28x3450/50.39x220x4=4.36 V.=1.98 %
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e(total)=2.98% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 15.LLum pass. lav
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 90 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
50x1.8+40=130 W.
I=130/220x0.9=0.66 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x10x130/53.77x220x1.5=0.15 V.=0.07 %
e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 7
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 987.5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1725.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1725.5/220x0.9=8.71 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.37
e(parcial)=2x0.3x1725.5/53.32x220x4=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 16-Facus sala 1
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 12 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 450 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
450x1.8=810 W.
I=810/220x0.9=4.09 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.39
e(parcial)=2x12x810/53.31x220x1.5=1.1 V.=0.5 %
e(total)=1.49% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 17. Focus Sala 2
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 450 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
450x1.8=810 W.
I=810/220x0.9=4.09 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.39
e(parcial)=2x30x810/53.31x220x1.5=2.76 V.=1.26 %
e(total)=2.25% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 18.Marquesines
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 26 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 87.5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
22.5x1.8+65=105.5 W.
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I=105.5/220x1=0.48 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.03
e(parcial)=2x26x105.5/53.77x220x1.5=0.31 V.=0.14 %
e(total)=1.13% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 8
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 324 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
583.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=583.2/220x0.9=2.95 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.27
e(parcial)=2x0.3x583.2/53.72x220x4=0.01 V.=0 %
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 19.Sala1
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 108 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
108x1.8=194.4 W.
I=194.4/220x0.9=0.98 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.14
e(parcial)=2x18x194.4/53.75x220x1.5=0.39 V.=0.18 %
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e(total)=1.16% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 20.Sala 2
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 22 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 108 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
108x1.8=194.4 W.
I=194.4/220x0.9=0.98 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.14
e(parcial)=2x22x194.4/53.75x220x1.5=0.48 V.=0.22 %
e(total)=1.2% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 21.Sala3
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 28 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 108 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
108x1.8=194.4 W.
I=194.4/220x1=0.88 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.11
e(parcial)=2x28x194.4/53.75x220x1.5=0.61 V.=0.28 %
e(total)=1.26% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
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Cálculo de la Línea: 9
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 218 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
352.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=352.4/220x0.9=1.78 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.1
e(parcial)=2x0.3x352.4/53.76x220x4=0 V.=0 %
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 22. Emergències s1
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 30 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
30x1.8=54 W.
I=54/220x0.9=0.27 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.01
e(parcial)=2x21x54/53.77x220x1.5=0.13 V.=0.06 %
e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: 23.Emergències s2
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 30 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
30x1.8=54 W.
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I=54/220x0.9=0.27 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.01
e(parcial)=2x33x54/53.77x220x1.5=0.2 V.=0.09 %
e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: 9
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 158 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
244.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=244.4/220x0.8=1.39 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.2
e(parcial)=2x0.3x244.4/53.74x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: taula1
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 9 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x9x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
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Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: taula2
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x10x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: taula3
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 12 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x12x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: taula4
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 12.5 m; Cos : 0.9; Xu(m
- Potencia a instalar: 5 W.

/m): 0;
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x12.5x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: taula5
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 13 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x13x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: taula6
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 14.5 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x14.5x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: taula7
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 12 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x12x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: taula8
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x10x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: taula9
- Tensión de servicio: 220 V.

24

PROJECTE ELÈCTRIC EN SALA POLIVALENT “LA
FRATERNITAT” DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Exp.:1840

SOCIETAT LA FRATERNITAT

Setembre de 2018

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 11 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 5 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5 W.
I=5/220x0.9=0.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x11x5/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: Barra
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 113 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
108x1.8+5=199.4 W.
I=199.4/220x0.9=1.01 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.14
e(parcial)=2x8x199.4/53.75x220x1.5=0.18 V.=0.08 %
e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: SQ2- Escenari dreta
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 38101 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
13502.23 W.(Coef. de Simult.: 0.35 )
I=13502.23/1,732x220x1=35.44 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 60.37
e(parcial)=18x13502.23/50.06x220x10=2.21 V.=1 %
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

5. SUBCUADRO SQ2- Escenari dreta
5.1 DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
35.. Emergència sq2
36. Fluo dreta
37. E.Dreta1
38.. E. Dreta
SQ3-Escenari dreta
SQ4- Barra sala
TOTAL....

10 W
121 W
3300 W
3300 W
17570 W
13800 W
38101 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 901
- Potencia Instalada Fuerza (W): 37200
Cálculo de la Línea: 10
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 131 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
92.72 W.(Coef. de Simult.: 0.4 )
I=92.72/220x0.9=0.47 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x0.3x92.72/53.77x220x1.5=0 V.=0 %
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 35.. Emergència sq2
- Tensión de servicio: 220 V.
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 10 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
10x1.8=18 W.
I=18/220x0.9=0.09 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x3x18/53.78x220x1.5=0.01 V.=0 %
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: 36. Fluo dreta
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 121 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
116x1.8+5=213.8 W.
I=213.8/220x0.9=1.08 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.17
e(parcial)=2x3x213.8/53.74x220x1.5=0.07 V.=0.03 %
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 11
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 6600 W.
- Potencia de cálculo:
2640 W.(Coef. de Simult.: 0.4 )
I=2640/1,732x220x1=6.93 A.
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Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.6
e(parcial)=0.3x2640/53.08x220x2.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 37. E.Dreta1
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3300 W.
- Potencia de cálculo: 3300 W.

/m): 0;

I=3300/220x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.88
e(parcial)=2x2x3300/50.66x220x2.5=0.47 V.=0.22 %
e(total)=1.57% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 38.. E. Dreta
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3300 W.
- Potencia de cálculo: 3300 W.

/m): 0;

I=3300/220x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.88
e(parcial)=2x2x3300/50.66x220x2.5=0.47 V.=0.22 %
e(total)=1.57% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
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Cálculo de la Línea: SQ3-Escenari dreta
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 16 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 17570 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
14356.8 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )
I=14356.8/1,732x220x1=37.68 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 66.62
e(parcial)=16x14356.8/49.02x220x10=2.13 V.=0.97 %
e(total)=2.31% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

6. SUBCUADRO SQ3-Escenari dreta
6.1 DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
40. E.Esquerra
39. E. Esquerra
41.Magatzem
42. Magatzem
43.Escenari
44. Emergència esce
45.Vestuaris
46.Sota escenari
TOTAL....

3300 W
3300 W
244 W
3300 W
416 W
110 W
3450 W
3450 W
17570 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 770
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16800
Cálculo de la Línea: 12
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 6600 W.
- Potencia de cálculo:
6600 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6600/220x1=30 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.88
e(parcial)=2x0.3x6600/50.66x220x6=0.06 V.=0.03 %
e(total)=2.34% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 40. E.Esquerra
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3300 W.
- Potencia de cálculo: 3300 W.

/m): 0;

I=3300/220x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.88
e(parcial)=2x2x3300/50.66x220x2.5=0.47 V.=0.22 %
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 39. E. Esquerra
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3300 W.
- Potencia de cálculo: 3300 W.

/m): 0;

I=3300/220x1=15 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.88
e(parcial)=2x2x3300/50.66x220x2.5=0.47 V.=0.22 %
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 13
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- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 3960 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4248 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=4248/220x0.9=21.45 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.63
e(parcial)=2x0.3x4248/52.14x220x6=0.04 V.=0.02 %
e(total)=2.33% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 41.Magatzem
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 38 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 244 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
244x1.8=439.2 W.
I=439.2/220x0.9=2.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.7
e(parcial)=2x38x439.2/53.64x220x1.5=1.89 V.=0.86 %
e(total)=3.18% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 42. Magatzem
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 18 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3300 W.
- Potencia de cálculo: 3300 W.

/m): 0;

I=3300/220x1=15 A.
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.88
e(parcial)=2x18x3300/50.66x220x2.5=4.26 V.=1.94 %
e(total)=4.27% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 43.Escenari
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 416 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
116x1.8+300=508.8 W.
I=508.8/220x0.9=2.57 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.94
e(parcial)=2x3x508.8/53.59x220x1.5=0.17 V.=0.08 %
e(total)=2.41% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Interruptor Bipolar In: 10 A.
Cálculo de la Línea: 14
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 7010 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
7098 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=7098/220x0.9=35.85 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.1
e(parcial)=2x0.3x7098/49.44x220x6=0.07 V.=0.03 %
e(total)=2.34% ADMIS (4.5% MAX.)
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Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 44. Emergència esce
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 110 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
110x1.8=198 W.
I=198/220x0.9=1 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.14
e(parcial)=2x30x198/53.75x220x1.5=0.67 V.=0.3 %
e(total)=2.64% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: 45.Vestuaris
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x15x3450/50.39x220x2.5=3.73 V.=1.7 %
e(total)=4.04% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 46.Sota escenari
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.

/m): 0;
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- Potencia de cálculo: 3450 W.
I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x15x3450/50.39x220x2.5=3.73 V.=1.7 %
e(total)=4.04% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: SQ4- Barra sala
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 13800 W.
- Potencia de cálculo:
13800 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=13800/1,732x220x1=36.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 43 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 61.28
e(parcial)=8x13800/49.91x220x10=1.01 V.=0.46 %
e(total)=1.8% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

7. SUBCUADRO SQ4- Barra sala
7.1 DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
47.Barra sala 1
48.Barra sala 2
49.Barra sala 3
50.Barra sala 4
TOTAL....

3450 W
3450 W
3450 W
3450 W
13800 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 13800
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Cálculo de la Línea: 15
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 6900 W.
- Potencia de cálculo:
6900 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6900/220x1=31.36 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x0.3x6900/50.39x220x6=0.06 V.=0.03 %
e(total)=1.83% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 47.Barra sala 1
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x10x3450/50.39x220x2.5=2.49 V.=1.13 %
e(total)=2.96% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 48.Barra sala 2
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x10x3450/50.39x220x2.5=2.49 V.=1.13 %
e(total)=2.96% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 16
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m /m): 0;
- Potencia a instalar: 6900 W.
- Potencia de cálculo:
6900 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6900/220x1=31.36 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x0.3x6900/50.39x220x6=0.06 V.=0.03 %
e(total)=1.83% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: 49.Barra sala 3
- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x10x3450/50.39x220x2.5=2.49 V.=1.13 %
e(total)=2.96% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: 50.Barra sala 4
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- Tensión de servicio: 220 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m
- Potencia a instalar: 3450 W.
- Potencia de cálculo: 3450 W.

/m): 0;

I=3450/220x1=15.68 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.44
e(parcial)=2x10x3450/50.39x220x2.5=2.49 V.=1.13 %
e(total)=2.96% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

8. CALCULO DE EMBARRADO SQ4- Barra sala
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110
a) Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.37² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 732.203 <= 1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 36.22 A
Iadm = 110 A
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 2.37 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA
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9. RESUMEN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
9.1Cuadro General de Mando y Protección
Denominación
DERIVACION IND.
1
1-Banys
2-Cuina Neveres
3.Cuina Zona fregid
2
4.Emergències
5. Nevera barra 1
6.Linia PP
3
7.Cafetera
8.Sala caldera
9..E. Nevera barra2
4
10.Secador
11.LLum proj. barr
SQ1- Zona bar
SQ2- Escenari
dreta

P.Cálculo Dist.Cálc.
Sección
I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(W)
(m)
(mm²)
(A)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.
18779.73
7 3x16+TTx16Cu
49.29
77
0.34
0.34
7139
0.3
2x6Cu
36.06
40
0.03
0.37
239
25 2x1.5+TTx1.5Cu
1.21
14.5
0.31
0.68
16
3450
21 2x2.5+TTx2.5Cu
15.68
20
2.38
2.75
20
3450
32 2x2.5+TTx2.5Cu
15.68
20
3.62
3.99
20
6995
0.3
2x6Cu
35.33
40
0.03
0.37
95
35 2x1.5+TTx1.5Cu
0.48
14.5
0.17
0.54
16
3450
20 2x2.5+TTx2.5Cu
15.68
20
2.26
2.63
20
3450
20
2x4+TTx4Cu
15.68
26
1.38
1.75
20
8280
0.3
2x6Cu
37.64
40
0.03
0.37
3450
10 2x2.5+TTx2.5Cu
15.68
20
1.13
1.51
20
3450
20 2x2.5+TTx2.5Cu
15.68
20
2.26
2.64
20
3450
20 2x2.5+TTx2.5Cu
15.68
20
2.26
2.64
20
3600
0.3
2x6Cu
20.45
40
0.01
0.35
3500
20 2x2.5+TTx2.5Cu
19.89
20
2.38
2.74
20
100
10 2x2.5+TTx2.5Cu
0.51
20
0.03
0.38
20
6357.1
15
3x6+TTx6Cu
20.85
31
0.64
0.98
13502.23
18 3x10+TTx10Cu
35.44
43
1
1.34
32

Cortocircuito
Denominación
DERIVACION IND.
1
1-Banys
2-Cuina Neveres
3.Cuina Zona fregid
2
4.Emergències
5. Nevera barra 1
6.Linia PP
3
7.Cafetera
8.Sala caldera
9..E. Nevera barra2
4
10.Secador
11.LLum proj. barr
SQ1- Zona bar
SQ2- Escenari dreta

Longitud
(m)
7
0.3
25
21
32
0.3
35
20
20
0.3
10
20
20
0.3
20
10
15
18

Sección
(mm²)
3x16+TTx16Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x4+TTx4Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
3x6+TTx6Cu
3x10+TTx10Cu

IpccI
P de
(kA) C (kA)
12
15
5.7
6
5.41
6
5.41
6
5.41
6
5.7
6
5.41
6
5.41
6
5.41
6
5.7
6
5.41
6
5.41
6
5.41
6
5.7
5.41
6
5.41
6
5.7
6
5.7
6

IpccF
(A)
4463.71
4240.72
236.98
445.96
303.5
4240.72
171.98
465.84
699.72
4240.72
840.33
465.84
465.84
4240.72
465.84
840.33
1220.25
1533.06

tmcicc
(sg)
0.26
0.03
0.53
0.42
0.9
0.03
1.01
0.38
0.43
0.03
0.12
0.38
0.38
0.03
0.38
0.12
0.32
0.56

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curva
válida
50;C
40
10;C
16;C
16;C
40
10;C
16;C
16;C
40
16;C
16;C
16;C
20;C
16;C
25;C
40;C

Subcuadro SQ1- Zona bar
Denominación

P.Cálculo Dist.Cálc.
Sección
I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(W)
(m)
(mm²)
(A)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.
5
116
0.3
2x2.5Cu
0.59
23
0
0.98
12.Aplics terrassa
40
46 2x1.5+TTx1.5Cu
0.2
13.5
0.09
1.08
16
13.Fanals terrassa
76
46 2x1.5+TTx1.5Cu
0.38
17
0.18
1.16
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14.E. Sala
15.LLum pass. lav
7
16-Facus sala 1
17. Focus Sala 2
18.Marquesines
8
19.Sala1
20.Sala 2
21.Sala3
9
22. Emergències s1
23.Emergències s2
9
taula1
taula2
taula3
taula4
taula5
taula6
taula7
taula8
taula9
Barra
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3580
3450
130
1725.5
810
810
105.5
583.2
194.4
194.4
194.4
352.4
54
54
244.4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
199.4

0.3
28
10
0.3
12
30
26
0.3
18
22
28
0.3
21
33
0.3
9
10
12
12.5
13
14.5
12
10
11
8

2x4Cu
2x4+TTx4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu

18.08
15.68
0.66
8.71
4.09
4.09
0.48
2.95
0.98
0.98
0.88
1.78
0.27
0.27
1.39
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
1.01

31
20
17
31
14.5
14.5
14.5
31
14.5
14.5
14.5
31
14.5
14.5
17
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5

0.02
1.98
0.07
0.01
0.5
1.26
0.14
0
0.18
0.22
0.28
0
0.06
0.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08

1
2.98
1.07
0.99
1.49
2.25
1.13
0.98
1.16
1.2
1.26
0.98
1.04
1.07
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
1.07

20

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Cortocircuito
Denominación
5
12.Aplics terrassa
13.Fanals terrassa
6
14.E. Sala
15.LLum pass. lav
7
16-Facus sala 1
17. Focus Sala 2
18.Marquesines
8
19.Sala1
20.Sala 2
21.Sala3
9
22. Emergències s1
23.Emergències s2
9
taula1
taula2
taula3
taula4
taula5
taula6
taula7
taula8
taula9
Barra

Longitud
(m)
0.3
46
46
0.3
28
10
0.3
12
30
26
0.3
18
22
28
0.3
21
33
0.3
9
10
12
12.5
13
14.5
12
10
11
8

Sección
(mm²)
2x2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x4+TTx4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu

IpccI
P de
IpccF
(kA) C (kA)
(A)
1.56
1179
1.5
4.5
122.19
1.5
4.5
122.19
1.56
1194.14
1.52
4.5
398.18
1.52
4.5
411.24
1.56
1194.14
1.52
4.5
363.55
1.52
4.5
177.89
1.52
4.5
200.67
1.56
1194.14
1.52
4.5
269.72
1.52
4.5
230.13
1.52
4.5
188.6
1.56
1194.14
1.52
4.5
238.89
1.52
4.5
163.94
1.52
4.5 1129.66
1.44
431.02
1.44
403.3
1.44
357.34
1.44
347.44
1.44
338.07
1.44
312.78
1.44
357.34
1.44
403.3
1.44
378.93
1.44
462.83

tmcicc
(sg)
0.06
1.99
1.99
0.15
1.33
0.18
0.15
0.23
0.94
0.74
0.15
0.41
0.56
0.84
0.15
0.52
1.11
0.02
0.16
0.18
0.23
0.25
0.26
0.3
0.23
0.18
0.21
0.14

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curva
válida
10;C
10;C
16;C
10;C
10;C
10;C
10;C
10;C
10;C
10;C
10;C
10;C
10;C

9.2 Subcuadro SQ2- Escenari dreta
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Denominación

P.Cálculo Dist.Cálc.
Sección
I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(W)
(m)
(mm²)
(A)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.
10
92.72
0.3
2x1.5Cu
0.47
17
0
1.34
35.. Emergència
18
3 2x1.5+TTx1.5Cu
0.09
14.5
0
1.35
16
sq2
36. Fluo dreta
213.8
3 2x1.5+TTx1.5Cu
1.08
14.5
0.03
1.38
16
11
2640
0.3
4x2.5Cu
6.93
20
0.01
1.35
37. E.Dreta1
3300
2 2x2.5+TTx2.5Cu
15
20
0.22
1.57
20
38.. E. Dreta
3300
2 2x2.5+TTx2.5Cu
15
20
0.22
1.57
20
SQ3-Escenari dreta
14356.8
16 3x10+TTx10Cu
37.68
40
0.97
2.31
32
SQ4- Barra sala
13800
8 3x10+TTx10Cu
36.22
43
0.46
1.8
32

Cortocircuito
Denominación
10
35.. Emergència sq2
36. Fluo dreta
11
37. E.Dreta1
38.. E. Dreta
SQ3-Escenari dreta
SQ4- Barra sala

Longitud
(m)
0.3
3
3
0.3
2
2
16
8

Sección
(mm²)
2x1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
4x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
3x10+TTx10Cu
3x10+TTx10Cu

IpccI
P de
IpccF
(kA) C (kA)
(A)
1.96
1428.46
1.82
4.5
848.85
1.82
4.5
848.85
1.96
1468.54
1.87
4.5 1146.69
1.87
4.5 1146.69
1.96
4.5
966.55
1.96
4.5 1185.68

tmcicc
(sg)
0.01
0.04
0.04
0.04
0.06
0.06
1.42
0.94

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curva
válida
10;C
10;C
16;C
16;C
40;C
40;C

9.3 Subcuadro SQ3-Escenari dreta
Denominación
12
40. E.Esquerra
39. E. Esquerra
13
41.Magatzem
42. Magatzem
43.Escenari
14
44. Emergència
esce
45.Vestuaris
46.Sota escenari

P.Cálculo Dist.Cálc.
Sección
I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(W)
(m)
(mm²)
(A)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.
6600
0.3
2x6Cu
30
40
0.03
2.34
3300
2 2x2.5+TTx2.5Cu
15
20
0.22
2.55
20
3300
2 2x2.5+TTx2.5Cu
15
20
0.22
2.55
20
4248
0.3
2x6Cu
21.45
40
0.02
2.33
439.2
38 2x1.5+TTx1.5Cu
2.22
14.5
0.86
. 8
16
3300
18 2x2.5+TTx2.5Cu
15
20
1.94
4.27
20
508.8
3 2x1.5+TTx1.5Cu
2.57
14.5
0.08
2.41
16
7098
0.3
2x6Cu
35.85
40
0.03
2.34
198
30 2x1.5+TTx1.5Cu
1
14.5
0.3
2.64
16
3450
3450

15 2x2.5+TTx2.5Cu
15 2x2.5+TTx2.5Cu

15.68
15.68

20
20

1.7
1.7

4.04
4.04

20
20

Cortocircuito
Denominación
12
40. E.Esquerra
39. E. Esquerra
13
41.Magatzem
42. Magatzem
43.Escenari
14
44. Emergència esce
45.Vestuaris
46.Sota escenari

Longitud
(m)
0.3
2
2
0.3
38
18
3
0.3
30
15
15

Sección
(mm²)
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x6Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
P de
(kA) C (kA)
1.23
1.22
4.5
1.22
4.5
1.23
1.22
4.5
1.22
4.5
1.22
4.5
1.23
1.22
4.5
1.22
4.5
1.22
4.5

IpccF
(A)
955.51
807.86
807.86
955.51
140.72
361.2
655.83
955.51
171.51
402.98
402.98

tmcicc
(sg)
0.52
0.13
0.13
0.52
1.5
0.63
0.07
0.52
1.01
0.51
0.51

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curva
válida
16;C
16;C
10;C
16;C
10;C
10;C
16;C
16;C

9.4 Subcuadro SQ4- Barra sala
Denominación

P.Cálculo Dist.Cálc.
(W)
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)
(A)
(%)
(%)
Tubo,Canal,Band.
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6900
3450
3450
6900
3450
3450

0.3
10
10
0.3
10
10

2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

31.36
15.68
15.68
31.36
15.68
15.68

40
20
20
40
20
20

0.03
1.13
1.13
0.03
1.13
1.13

1.83
2.96
2.96
1.83
2.96
2.96

20
20
20
20

Cortocircuito
Denominación
15
47.Barra sala 1
48.Barra sala 2
16
49.Barra sala 3
50.Barra sala 4

Longitud
(m)
0.3
10
10
0.3
10
10

Sección
(mm²)
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
P de
IpccF
(kA) C (kA)
(A)
1.51
1169.11
1.49
4.5
551.94
1.49
4.5
551.94
1.51
1169.11
1.49
4.5
551.94
1.49
4.5
551.94

tmcicc
(sg)
0.35
0.27
0.27
0.35
0.27
0.27

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curva
válida
16;C
16;C
16;C
16;C

10.
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA
- La resistividad del terreno es 800 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:
M. conductor de Cu desnudo
M. conductor de Acero galvanizado

35 mm² 41 m.
95 mm²

Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

14 mm
14 mm 4 picas de 2m.
25 mm

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 28.07 ohmios.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del
cálculo de circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
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PLÀNOLS
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ÍNDEX DE PLÀNOLS
1. Planta situació i emplaçament
2. Planta baixa distribució
3. Planta semisoterrani distribució
4. Enllumenat planta baixa
5. Enllumenat planta semisoterrani
6. Maquinària planta baixa
7. Maquinària planta semisoterrani
8. Esquema unifilar general.
9. Esquemes unifilars: subquadre SQ1
10. Esquemes unifilars: subquadre SQ2
11. Esquemes unifilars: subquadre SQ3 i SQ4
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