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DADES DE CARÀCTER GENERAL
1.- OBJECTE, ANTECEDENTS I REGLAMENTACIONS
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del projecte és obtenir de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, el permís municipal ambiental, per un edifici destinat a
Sala Polivalent “La Fraternitat”.
Es preten legalitzar l’esmentada activitat i obtenir els permisos corresponents, per tal d’obtenir la llicència d’activitat corresponent.
D’acord amb el Decret 136/1999 de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos i posterior Decret 143/2003 de 10 de
juny que modifica l’anterior, la present activitat, esta inclosa amb el codi 12.35.a6 del mencionat reglament, tracant-se per tant d’una
activitat sotmesa a llicència ambiental.
1.2 ANTECEDENTS
Fins a l’actualitat aquest edifici ha estat funcionant també com a Sala Polivalent “La Fraternitat”.
Els propietaris sempre ha estat el mateix, L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, i el titular de l’activitat la Societat La Fraternitat,
que és la societat encarregada d’explotar la sala Polivalent.
-Actualment s’està tramitant la llicència d’activitat de la Sala Polivalent, per tal de tenir legalitzada l’activitat .
1.3 REGLAMENTACIONS QUE COMPLIRÀ L’ACTIVITAT
Les instal.lacions estaran d’acord amb les condicions tècniques, preescripcions reglamentàries de seguretat, normes sanitàries i
ordenances aplicades i en especial les següents:
CATALUNYA
•

Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

•

Llei 54/2003 de 12 de desembre de Prevenció de Riscos Laborals.

•

Decret 317/1994 de 4 de novembre, pel qual s’estableixen normes sobre l’ordenació i la classificació dels establiments de
restauración. Correcció d’errades en el DOGC (núm.2005, pàg.831, de 30.01.1995).

•

RD 191/11 de 18 de febrer, sobre el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments. (BOE 08/03/2011).

•

Reial Decret 2177/2004 sobre disposicions mínimes de seguretat i salud en els llocs de treball.

•

Llei 42/2010, de 30 de desembre, de mesures sanitàries enfront al tabaquismo i reguladora de la venda, subministrament,
consum i publicitat dels productes del tabac.

•

TAAC, (Taula d’Accessibilitat de les Activitats de Catalunya) d’harmonització dels criteris d’aplicació de la normativa
vigente d’accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús
públic. Juny 2012.

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA
•

Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions.

•

Ordenança reguladora de la neteja i gestió de residus.
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ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.
•
•

Reglament estatal d’espectacles públics i activitats recreatives, segons RD núm. 2816/82 de 27 d’Agost.
Llei núm. 110/2009 de 6 de juliol del Parlament de Catalunya, sobre el públic de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics, i decret núm. 112/2010 de 31 d’Agost pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats
recreatives i els establiments públics.

SEGURETAT I HIGIÈNE EN EL TREBALL
•

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (RD 2177/2004)

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
•

•
•

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Real Decret314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el CTE (BOE núm. 74, de 28
de març de 2006), modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), RD 173/2010
(BOE 11/03/2010) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
La darrera modificación la recull el Reial Decreto 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el CTE en matèria
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques, i aprobación del Codi d’accessibilitat.

RESIDUS
•
•

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s¡aprova el Programa de gestió de residus Industrials de Catalunya (PROGRIC) i
es modifica el Decret 93/1999 de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus.

AMBIENT ATMOSFÈRIC
•
•

Llei estatal núm. 16/2002 de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
Llei núm. 22/1983 de 21 de novembre del Parlament de Catalunya, de protecció de l’ambient atmosfèric, així com Decret
322/1987 de 23 de setembre de desplegament de la Llei.

SOROLL I VIBRACIONS
•

Reial Decret 1675/2008 de 17 d’octubre, per el que es modifica el Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el que
s’aprova el Document Bàsic “DB-HR Protecció enfront al soroll” del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret
314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. (BOE 18-Octubre.2008).

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
•
•
•

Condicions de protecció contra incendis en les edificacions, segons Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi del
Codi Tècnic de l’Edificació, actualització el 21 de desembre de 2010.
“Per a les instal.lacions legalitzades” ja existents. Estan basades segons la normativa vigent en el seu moment, “Norma
bàsica de l’Edificació NBE-CPI-96”. Condicions de Protecció contra incendis en els edificis.
Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis

CONDICIONS TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES
•

DB HE estalvi energia (2013), amb coerció d’errors del BOE 08/11/2013

•

Llei 16/2002 del 12 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
“Per a les instal.lacions legalitzades” NBE-CA-88. Condicions acústiques dels edificis.
Reglament d’instal·lacions tèrmiques 1027/2007, de 20 de juliol

•

________________________________________________________________________________________________
-5

c/ Tapioles, 28 1r
17300 Blanes.
Tel.646956452
tonifprv12@rgmail.com

INSTAL.LACIONS
El tipus d’instal.lacions que hi ha al local i les normatives que complirà, són les següents:
•
•
•

Instal.lacions elèctriques que compliran el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques
complementàries. Decret 842/2002.
Instal.lacions de climatització que compliran amb el Reglament d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE) instruccions
tècniques complementàries (ITE), segons RD núm. 1027/2007 de 20 de juliol.
Instal.lacions de gasos combustibles que compliran amb el Reglament d’instal.lacions de gas en locals destinats a usos
domèstics, col.lectius o comercials, segons RD núm 919/ 2006 de 28 de juliol.

1.3.1 NORMATIVA BÀSICA
•
Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència enfront del foc.
•
Ordre INT/23/2013, d’1 de febrer, per la qual s’estableix el contingut del certificat acreditatiu de l’acte de comprovació de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis i els supòsits que estan exceptuats de l’acte de comprovació.
•
Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
•
Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic
de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
•
Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
•
Document bàsic seguretat d’utilització i accessibilitat (DB-SUA) (inclou modificacions i correccions de 2007, 2008, 2009 i
2010)
•
Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI) (inclou modificacions i correccions de 2007, 2008, 2009 i 2010)
•
Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret
314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
•
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació.
•
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer pel qual es modifica el Reial Decret 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la
classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de
resistència enfront del foc.
•
Correcció d’errors i errates del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
•
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s’aprova el Document Bàsic "DB-HR Protección frente al ruído" del Codi
Tècnic de l'Edificació i es modifica el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
•
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
•
Correcció d'errors i d'errates del Reial Decret 2267/2004, 3 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials.
•
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els
establiments industrials.
•
Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial decret 1942/1993, de 5 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i se’n revisa l’Annex I i els
Apèndixs.
•
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, d'aprovació del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
•
Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront el tabaquisme i
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
•
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
•
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
•
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
•
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
•
Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la Classificació catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).
•
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
•
Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
•
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut.
Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors externs automàtics per personal
no mèdic.
Llei 20/2002, de 5 de juliol, de seguretat alimentària.
Real Decret 202/2000, de 11 de febrer, pel que s'estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments.
Decret 96/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Decret 135/1995, de 24 de març, que desenvolupa la Llei 20/1991 de la promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.
Real Decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta
Sanitària.

1.3.2 NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA
•Instruccions tècniques complementàries de bombers (ITC)
•
ITC SP-107 Càlcul de la càrrega de foc en activitats d’emmagatzematge. (2008)
•
ITC SP-108 Lluernes en coberta en establiments industrials (2008)
•
ITC SP-112 Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums en els establiments industrials (2012)
•
ITC SP-117 Resistència al foc de l’estructura de cobertes lleugeres dels establiments industrials (2009)
•
ITC SP-119 Determinació de la configuració dels establiments industrials (2012)
•
ITC SP-121 Nombre de façanes accessibles (2012)
•
ITC SP-123 Sistemes d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques per a activitats industrials i magatzems
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2.- DADES DE L’ACTIVITAT
2.1 TITULAR DE L’ACTIVITAT
El titular de l’activitat és:
Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
c/Església 2 (17732-Girona).
NIF :P-1718000A
Explotació de l’Activitat :
A càrrec de Societat la Fraternitat.
c/Albert Camps núm. 5 (Sant Llorenç de la Muga 17732-Girona).
2.2 DOMICILI SOCIAL
Adreça: c/ Albert Camps núm.5, Sant Llorenç de la Muga
CP 17732 (Girona).
2.3 DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Adreça: c/ Albert Camps núm.5, Sant Llorenç de la Muga
CP 17732 (Girona).
2.4 AUTOR DEL PROJECTE
Arquitecte:
Antoni Fernández Planas
Núm.Col·legiat: 49428/3
Adreça:
c/Tapioles 28, 1r
Població:
Blanes (17300-Girona)
3.- EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT
L’emplaçament de l’activitat es troba ubicat en el carrer Albert Camps núm. 5 i la terrassa exterior del propi edifici que dóna a la
plaça Carles Camps. La finca on s’ubica segons dades de la seu electrònica del cadastre:
Referència cadastral de la finca: 2856604DG8825N0001ZU

________________________________________________________________________________________________
-8

c/ Tapioles, 28 1r
17300 Blanes.
Tel.646956452
tonifprv12@rgmail.com

3.1 LIMITS
Aquesta activitat ocupa tot l’edfici, comentat anteriorment:
Limits:
Per el sud-oest: limita amb la pròpia plaça Carles Camps i l’accés principal a la terrassa i edifici.
Per el sud-est limita amb el vial lateral de la plaça Carles Camps i l’edifici disposa d’un accés secundàri i una rampa per
comunicar la plaça amb la terrassa.
Per el nord-est limita amb els edificis construïts del carrer d’Albert i carrer Esglèsia, val a dir que en aquesta façana es
disposen unes escales per accedir a la zona de Bar, i una porta per accedir a la Sala de màquines.
Per l’oest limita amb el carrer d’Albert, per on disposa d’un accés independent a la zona de cambres higièniques.
Així doncs l’activitat es troba adossada a altes edificis per la part nord-est.
Els limits de l’activitat es poden apreciar en el plànol corresponent del Projecte.
L’accès i sortida d’evacuació són directes a zona exterior segura mitjançant la plaça Carles Camps i carrer d’Albert.
Les coordenades UTM de la situació de l’activitat és el següent:
42.19212 ºN

02.47448ºE
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4.- COMPLIMENT DE NORMATIVA URBANÍSTICA
Aquest local es troba dins la zona de sòl classifcat com a Nucli Històric
Equipaments Comunitàris (E4 ) Edifici Cultural-social
Edifici d’interès arquitectònic núm. 23 Societat la Fraternitat.

Art. 51.Sistema d’equipaments comunitaris
1.-Els equipaments comprenen les superficies o edificacions destinades a úsos públics o col.lectius al servei directe dels ciutadans i que
poden ésser de titularitat pública o privada.
2.-Els possibles úsos que es determinen com a sistema d’equipament són:
E.4 Soci cultural: L’ús sociocultural comprèn les activitats culturals i de relació social, desenvolupades usualment en edificis específics per
aquest fi com centres culturals, cívics, museus, biblioteques, espais d’exposicions, teatres, cinemes, auditoris i similars. Inclou les escoles
de dansa, gimnàstica rítmica, i similars. També inclou les instal.lacions o cnetre de recerca, lligats a aquest.
En el plànol d’Ordenació detallada en sòl urbà es grafien les zones d’equipament amb diverses claus en funció dels úsos que es
puguin implantar.
Art. 52.Condicions d’edificacions dels equipaments comunitaris.
1. L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit urbà en què
se situen, i a les condicions ambiental del lloc. Les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per a la zona contigua on se
situa l’equipament. En el cas de que l’equipament sigui limítrof a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de major
edificabilitat, amb un màxim de 1m2/m2 de sòl, sens perjudici de poder superar aquesta edificabilitat si és justificable i si és possible la
integració de l’edifici en el context que s’emplaça, justificació que caldrà establir en el corresponent pla especial. El projecte constructiu
anirà acompanyat d’un estudi volumètric de l’edificació, acreditant les necessitats funcionals de l’equipament i la seva adaptació a les
característiques de l’entorn on s’ubica.
2. En qualsevol moment, d’acord amb el procediment legalment previst, es podrà modificar el destí inicialment previst per a aquests
equipaments, justificant la oportunitat i conveniència de la modificació.
3. Justificada i motivadament s’admetrà la instal·lació en aquests sols de serveis tècnics en benefici de la col·lectivitat i l’ús d’aparcament,
sempre que aquests estiguin vinculats a l’ús principal de l’equipament, tenint en compte que els serveis tècnics ja tenen la seva pròpia
clau T i els aparcaments són propis del sistema de comunicacions (clau X4).
________________________________________________________________________________________________
-10

c/ Tapioles, 28 1r
17300 Blanes.
Tel.646956452
tonifprv12@rgmail.com

4.Justificada i motivadament s’admetrà l’explotació dels equipaments mitjançant concessió.
Art. 53.Relació d’equipaments comunitaris de titularitat pública.
Equipaments en sòl urbà
Ajuntament
Biblioteca i Hotel d’entitats
Dispensari mèdic
Cementiri
Camp de futbol municipal
Pista esportiva
Equipaments Vall Muga
La Societat
Església
Parada d’autobús
Torre
Torre de Dalt
Torre d’en Farlingo
Portal mitger
Ermita de St. Andreu

Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat privada (Bisbat de Girona)
Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat privada (Bisbat de Girona)
Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat pública
Titularitat privada (Bisbat de Girona)

Equipaments en sòl no urbanitzable
Torre de Guaita
Titularitat pública
Ermita de Sant Antoni
Titularitat privada (Bisbat de Girona)
Església de Palau
Titularitat privada (Bisbat de Girona)
Capella de Sant Jordi
Titularitat privada (Bisbat de Girona)
Para d’autobús
Titularitat pública
4.1 CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
Com que es tracta d’una activitat ja definit al POUM com a equipament comuntari. E4. de Titularitat pública. No s’exigeix.
Activitat que es desenvolupa desde fa molts anys en el mateix local.
5.- CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
5.1.- TIPUS D’ACTIVITAT
Classificació de l’activitat segons el Reglament d’establiments públics i activitats recreatives.
Es tracta d’una activitat ordinària d’espectacles públics i activitats recreatives.
La present activitat es troba classificada com a activitat de “Ús de pública concurrència” per al vigent CTE, per la qual cosa li són
d’aplicació aquelles prescripcions de carácter general i específic establertes en la mateixa.
L’aforament màxim autoritzat de l’activitat són 150 persones, classificant-se dintre del grup d’aforament mitjà.
Puntualment (festa major del poble, diades especials,…) l’aforament màxim autoritzat augmenta fins a 500 persones. L’explotador
de l’activitat “Societat la Fraternitat” i l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga com a propietari, es responsabilitzarà d’aquesta
ampliació puntual de l’aforament, on s’haurà de fer un plà d’autoprotecció, disposar de mesures per a la protecció de la seguretat i
salut i ampliar el nombre de banys, amb cabines mòbils prefabricades.
En aquest edifici trobem una sala polivalent, on podriem classificar les activitats que s’hi realitzen en:
Espectacles públics, que s’hi realitzen són:
-Espectacles cinematogràfics.
-Teatrals
-D’audició
-Musicals i infantils.
________________________________________________________________________________________________
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Les activitats recreatives que s’hi realitzen són :
-balls
-festes amb espectacles
-concerts
-activitats per a la gent gran, dinars populars.
No es coneix l’existència de cap altra circumstància urbanística que modifiqui o matissi les condicions de dita qualificació, ni que
existeixi cap afectació.
L’activitat estarà emplaçada en un edifici no classificat com a industrial, amb accès directe i evacuació directes a la via pública
mitjançant la Plaça Carles Camps.
5.2.- CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
L’Activitat que es durà a terme en el local objete del present projecte és la pròpia d’una sala polivent, podent albergar diverses
activitats.
Segons la classificació catalana d’activitas econòmiques CCAE-2009, l’activitat s’inclou en diferents classes de l’apartat R, referent
a activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.
5.3.- CONCLUSIÓ
En la situació i zona urbanística assenyalades no existeix cap tipus d’incompatibilitat i l’ús a desenvolupar es considera que és
AUTORITZABLE.
6. CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL
L’activitat es porta a terme dins un mateix edifici que disposa de planta baixa i planta pis.
L’activitat en qüestió es porta a terme únicament en la planta baixa. La planta pis correspon a una zona fora d’ús.
L’activitat en planta baixa disposa de fins a 4 accesos.
1-Un (principal per la plaça Carles Camps.
2-Un posterior que permet l’accés directe a la zona de bar.
3-Un lateral a la plaça que permet l’accés a la sala polivalent.
4-Un des del carrer Albert Camps que accedeix al pati on s’ubiquen les cambres higièniques i permet l’accés a la sala per la part de
l’escenari.
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L’establiment en qüestió es troba unit per la part de la cuina a un altre edifici destinat a ús residencial.
L’edifici disposa de portes secundàries, i té com s’ha descrit anteriorment 4 accessos diferents.
La planta està subdividida en diferents zones:
-Zones de públic en general
-Zona de treball (cuina i barra)
-Banys independents per a homes, dones i persones amb mobilitat reduïda, amb accès indirecte respecte la zona de públic.
-Zona de camerins i escenari.
-Sales instal.lacions.
Té una superficie útil a l’interior de tots els espais de 397,96 m², i accessible al públic en general de 214,56m².
L’alçada útil del local és de 5,95 m altura de terra a fals-sostre a la zona de públic.
La zona de públic està ben ventilada mitjançant obertures en façana que comuniquen directament a l’exterior.
El bany disposa de ventilació natural mitjançant finestres a l’exterior, per la seva correcta ventilació . Les seves parets estàn
enrajolades de terra a fals-sostre.
La zona de venda de productes i elaboració de productes, disposa de ventilació natural mitjançant finestres.
El local disposa d’aigua a pressió de la xarxa municipal i els desaigües estàn conectats a la xarxa de clavegueram de la població.
6.1 SUPERFÍCIES DEL LOCAL
Quadre de superfícies de l’activitat:
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Quadre de superfícies de l’activitat:
Espai
Planta
Semisoterrani

Magatzem Catires (M)
Sala Màquines (SM)
Traster (TR)
Accés soterrani.(A)
TOTAL

Espai
Planta
baixa

Sala (S)*
Zona Treball (ZT)
Escenari (E)
Vestidor 1 (V1)
Vestidor 2 (V2)
Distribuidor 2 (D2)*
Bar (B)*
Zona treball 2 (ZT2)
Cuina (C)
Distribuidor (D)*
Cambra higiènica 1 (CH1)*
Cambra higiènica 2 (CH2)*
Cambra higiènica 3 (CH3)*
Accés 1 (a1)
Accés 2 (A2)
TOTAL

Superfície Útil
(m²)
46,19 m²
28,46 m²
9,74 m²
2,34 m²
86,73 M²
Superfície Útil
(m²)
135,75 m²
10,68 m²
50,48 m²
4,60 m²
4,07 m²
7,08 m²
39,05 m²
9,53 m²
18,57 m²
14,98 m²
7,44 m²
5,12 m²
5,14 m²
2,91 m²
2,49 m²
311,23 M²

Superfície
Construïda (m²)

155,64 m²
Superfície
Construïda (m²)

383,57 m²

Volum (m³)
115,47 m³
71,15 m³
24,35 m³
5,85 m³
216,82 m³
Volum (m³)
807,71 m³
63,54 m³
236,75 m³
11,50 m³
10,17 m³
17,70 m³
165,96 m³
40,50 m³
78,92 m³
88,38 m³
18,60 m³
12,80 m³
12,85 m³
7,56 m³
6.47 m³
1579,41 m³

Sup.Il·luminació
(m²)
9,55 m²
----11,61 m²
Sup.Il·luminació
(m²)
24,39 m²
5,38 m²
0,28 m²
0,28 m²
--4,07 m²
------1,68 m²
1,68 m²
1,96 m²
8,12 m²
4,89 m²
52,73 m²

SUPERFÍCIE TOTAL ACESSIBLE AL PÚBLIC: 214,56 m² *
* Superfície accessible al públic a l’interior del local.
6.2 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES
A continuació es mostren les característiques constructives de l’edifici:
Estructura
-Estructura portant a base de parets de càrrega de pedra.
-Forjats: forjats presumiblement per l’època de la construcció amb encadellat ceràmic i bigues de fusta.
Tancaments
-Coberta. Reformada recentment amb base d’estructura metàl.licat amb cairats de fusta que permeten sustentar un encadellat
ceràmic amb teules tipus àrab manuals.
Val a dir que l’estructura de coberta es troba totalment ignifugada complint REI-90 i l’Ajuntament disposa del certificat corresponent.
-Tancament exteriors: Presumiblement amb zones de paret d’obra de fàbrica, (gero), càmara d’aire 10cm i envà exterior i altres
zones amb maposteria de pedra.
-Paviments: ceràmic de 30x30cm. I distribuidor dels banys amb paviment de pedra.
Particions i elements interiors
Cel-rasos: A la sala polivalent, sostre acústic acanalat de 60cm d’amplària.
Envans: Els envans són ceràmics, amb envà de ¼ buit près amb morter c.p., acabat en guix.
Les parets divisòries mestres interiors, són de mamposteria de pedra.
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6.3 ACCÈS I EVACUACIÓ
El local objecte d’estudi, disposa de 4 accessos/sortides d’evacuació directa a la zona exterior segura que comunica depenent de la
sortida amb la plaça Carles Camps o amb el carrer d’Albert.
Accés/Evacuació 1:
Accés principal cap a la plaça Carles Camps.
Mitjançant una doble porta de 80cm cada fulla amb obertura en el sentit de l’evacuació, situat a una cota de +0,54m respecte la
terrassa exterior, salvat per tres graons i per una rampa del 10% de pendent .
Accés /Evacuació 2:
Accés secudari, format per una porta de 1m d’amplària a la zona de Bar, i comunicat amb espai exterior segur mitjançant una escala
de 1,05m d’ample amb un desnivell cap a carrer de 1,44m salvats amb 9 graons.
Accés /Evacuació 3:
Accés secundari lateral, format per una porta de 80cm d’ample lliure, amb obertura en el sentit de l’evacuació, i comunicat amb
espai exterior segur mitjançant una escala de 1,80m d’ample en el seu costat mínim, amb un desnivell a carrer de 0,90m, salvats
amb 5 graons.
Accés /Evacuació 4:
Accés secundari per el carrer d’Albert que comunica la zona de cambres higièniques i camerins i escenari, que comunica a la zona
exterior segura mitjançant una porta formada amb una fulla de 0,80m. Amb un desnivell desde la zona de camerins i cambres
higièniques de 1,76m, salvats amb 11 graons.
Ample d’escala de 0,90m.
6.4 VENTILACIÓ
La ventilació de l’edifici és natural i forçada i està d’acord amb les normes de carácter general relatives a aquest tipus de locals.
El local objecte d’estudi, disposa d’obertures que comuniquen amb l’exterior com les portes d’entrada i finestres a l’exterior, que
aseguren la ventilació natural, per l’efecte de la diferència de temperatura o per l’acció del vent, o per ambdues alhora.
La ventilació del servei higiènic serà també mecànica a través d’extractors d’aire, igualment a la cuina.
6.5 SERVEIS HIGIÈNICS
El local disposa de tres banys: un per a homes, un segon per a dones i un tercer per a persones amb mobilitat reduïda, lligat amb
l’espai general d’accés al públic mitjançant un distribuidor i sempre dues portes fins a la zona de públic.
Complint amb el Decret 112/2010 de 31 d’Agost Article 47 i les TACC DT-3.2
Col·locat amb la distribució següents totals:
-5 inodors (cabines) 3 lavabos, 2 urinaris i 3 dispensadors de paper.
Aquells dies puntuals que l’aforament màxim autoritzat augmenti fins a 500 persones, els serveis es complementaran amb cabines
sanitàries exteriors que disposin de vàter o urinari i lavabo.
Els serveis es troben allunyats i separats de la sala, i es diferencien entre homes i dones, es troben ben ventilats, ben il.luminats i
disposen de llums de senyalització d’emergència.
Les parets del serveis tenen un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable.
Els serveis respecten els requeriments de la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
6.6 CODI D’ACCESSIBILITAT
Tenint en compte que es tracta d’un local de més de 100 m² en la seva zona interior destinada al públic en general, l’hi és
d’aplicació el Codi d’Accessibilitat de Catalunya per a la supressió de barreres arquitectòniques.
Val a dir que que l’edifici disposa de diferents rampes per tal de fer accessibles tots els espais destintats al públic en general. (veure
documentació gràfica, plantes de distribució).
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Segons la interpretació de la normativa TAAC (Taula d’Accessibilitat de les Activitats de Catalunya) constituïda el 30 de novembre
de 2011 i formada per tècnics de les següents entitats:
-Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
-Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes tècnics I Enginyers de l’edificació de Catalunya.
-Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
-Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
-Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social I Família. Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres.
-Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística.
-Tecnics municipals.cat (representatiu de col·lectiu de tècnics municipals.
On s’harmonitzen els criteris d’aplicació de la normativa vigente d’accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en edificis
existents on es desenvolupin activitats d’ús públic. A aquests efectes s’han elaborat els documents d’interpretació:
Concretament en aquest cas utilitzarem el DT-3 “Condicions d’accessibilitat de les cambres higièniques en establiment d’ús públic”.
Aquest document tècnic estableix les condicions d’accessibilitat que han de complir les cambres higièniques en els establiments
d’ús públic, en funció del tipus d’intervenció que es realitzi (obres de reforma, ampliació del local i/o modificacions de l’activitat), de
la superfície de l’establiment i de les característiques de l’activitat.
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Seguint la taula anterior i agafant l’activitat més desfavorable, de servei de Bar, en local sense obres que modifiquen les cambres
higièniques, i sense canvi d’activitat, al tenir una superfície més gran de 250m² i amb més de 50 persones.
Serà una cambra higiènica adaptada segons el Decret 135/95-Annex 2. Existeix.
Condicions que compleix
-Connexió amb la zona accessible de l’establiment mitjançant itinerari practicable.
-Porta abatible cap a l’exterior, amb una amplada de 80cm.
-Espai lliure interior, deixant un espai lliure de gir de diàmetre 1,50m.
-Rentamans sense peu situat al costat de l’espai lliure i utilitzable des d’aquest espai.
-Inodor situat al costat llarg de l’espai lliure.
________________________________________________________________________________________________
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2-.Segons el DB-SUA9 Accessibilitat
Dins l’apartat 1.2.6 Serveis higiènics accessibles
Ens diu la normativa que sempre que sigui exigible l’existència de banys o de vestuaris per alguna disposició legal d’obligat
compliment, existirà almenys :
a) un bany accessible per cada 10 unitats o fracció d’inodors instal·lats, podent ser d’ús compartit per ambdós sexes.
3.-Segons el crtieri de compliment de normativaa aplicar del document DT-1, de març de 2013, de les Taules d’Accessiblitat de
Catalunya (S’adjunta taula).
-Es considera acceptable que els bars i restaurants de més de 50 places, la normativa d’aplicació sigui el CTE DB-SUA.i el decret
135/1995
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6.7 CONDICIONS SANITÀRIES GENERALS
L’activitat complirà les condicions sanitàries que són d’aplicació a aquest tipus d’activitat, i en especial les següent:
Els diferents espais del local, serveis higiènics – sala de bar estan diferenciades i aïllades entre elles.
Les parets i sostres són de materials resistents per garantitzar la neteja.
Els paviments són resistents al fregament, impermeables, incombustibles i de fàcil neteja.
El material sanitari s’enmagatzema mitjançant prestatgeries que impedeixin el contacte amb el terra.
Els productes utilitzats en la neteja s’enmagatzema degudament separat de la resta del material.
La potabilitat de l’aigua que s’utilitza en aquesta activitat queda assegurada per l’empresa que la subministra, en aquest cas per
l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.
No es permet l’entrada d’animals de companyia en tot el local.
7. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Es tracta d’una sala polivalent, on s’hi preveuen realitzar diferents activitats segons convingui.
Com a activitat més destacades que s’hi realitzen:
Espectacles públics.
-Espectacles cinematogràfics.
-Espectacles teatrals
-Espectacles d’audició i musicals (concerts).
Activitats recreatives
-Balls
-Festes amb espectacles
-concerts
-activitats per a la gent gran, dinars populars.
-Activitats de restauració (servei de bar-restaurant).
Segons la Classificació catalana d’activitats econòmiques CCAE-2009, l’activitat s’inclou en diferents classes de l’apartat R, referent
a activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.
7.1 PREVISIÓ DEL PERSONAL
El personal que es preveu per a l’activitat serà el següent:
En dies sense activitat extraordinària, on només trobem el servei de restauració de bar-restaurant, tindrem :
Un encarregat, dos cambrers per servir les taules i atenent als clients, i una persona a la cuina.
L’horari serà l’habitual en aquest tipus d’establiments, complint estrictament la Normativa vigent actualment en quan a horaris
comercials.
Horari d’obertura: l’establiment obrirà de dilluns a diumenge, des de les 7:00 del matí fins a les 23:00 hores de la nit
En quant a la temporada d’obertura, serà de tot l’any.
7.2 MESURES DE PROTECCIÓ DEL PERSONAL
El personal de l’activitat haurà d’estar informat de la situació dels mitjans de protecció contra incendi i disposarà de les instruccions
d’utilització.
En la zona de treball, en un lloc visible, també hi ha d’haver una llista amb els telèfons i direccions dels centres sanitaris assignats
per les urgències, així com bombers, emergències i policia.
Per a la realització de les operacions de manteniment o reparació de la maquinària o instal·lacions, el personal haurà de disposar
dels elements de protecció que la normativa vigent de seguretat i salut recomana per a cada actuació.
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Per al desenvolupament de l’activitat es tindran en compte totes les normatives vigents per evitar el màxim els riscos dels accidents
laborals.
7.3 RELACIÓ DE MAQUINÀRIA
Degut a les característiques d’aquesta Activitat, bàsicament necessitarem maquinària a la zona de treball-cuina, on es realitza el
procès de conservació i preparació dels aliments i begudes que es consumiran en el local.
Maquinària zona barra/treball:
MÀQUINA
Màquina Registradora
Arcó Congelador
Botellers ( 2 unitats)
Rentavaixelles
Cafetera
Molinet de cafè
Tirador de Cervesa (3u)
Expositor (prestatgeria)
Mostrador

POTÈNCIA
100 w
200 w
250 w
1000 w
2700 w
100 w
300 w
-----

Zona de cuina
MÀQUINA
Calentador
Microones
Salamandra
Fogons (gas) domèstic
Campana extractora
Sandvitxera
Fregidora (2u) 7L
Forn de pà
Nevera (2 unitats)
Rentavaixelles
Arcó congelador
Talla embotits

POTÈNCIA
100 w
800 w
2250 w
6000 w
2000 w
750 w
14000 w
250 w
400 w
1000 w
200 w
250 w

Maquinària zona públic:
MÀQUINA
2 Màquines recreatives tipus B
Televisor 2u
Màquina tabac

POTÈNCIA
500 W.
600 W.
140 W.

Maquinària cambres higièniques:
MÀQUINA
Extractors d’olors (3u)
Secamans (lavabo) (3u)

POTÈNCIA
360 W
2700 W

7.4 IMPACTE EN EL PAISATGE URBÀ
No hi ha instal·lacions de climatització ni de cap altre tipus adossats a les façanes de l’edifici per part del local.
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Només trobem com a impacte en el paisatge urbà, unes lletres amb el nom de –Societat la Fraternitat- a la façana principal sobre la
porta d’accés principal.
8. INSTAL·LACIONS
8.1 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
La instal.lació elèctrica complirà en tot moment el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, i les seves instruccions Tècniques
Complementàries.
Els conductors d’alimentació seran de coure flexionables amb aïllament de PVC, i amb tensions de prova de 750 volts.
L’aïllament dels conductors serà superior a 380.000 ohms.
Es protegiran els diferents circuits amb interruptors magnetotèrmics adequats a les maximes intensitats de corrent admissibles.
S’utilitzaran làmpades d’incasdescència i fluorescents. Aquests últims aniràn proveïts dels corresponents condensadors, per tal
d’aconseguir un factor de potència superior a 0,9.
La secció dels conductors ha estat calculada de forma que la tensió des de l’origen de la instal.lació fins qualsevol punt d’utilització,
sigui inferior al 3 % per l’enllumenat i al 5 % per la força motriu.
Sobre la presa de terra, situada sota la caixa general de protecció es connectarà un cable de coure de 35mm. de secció que anirà
unit a la xarxa equipotencial de terres en els fonaments de l’edifici, amb piques que s’enterraran guardant una distància entre elles
que garanteixi un perfecte i permanent contacte a terra.
La seva resistencia serà sempre inferior a 37 Ohms.
Per evitar posibles accidents com a conseqüència d’un contacte directe amb qualsevol massa metàl.lica de la instal.lació, tots els
circuits i derivacions disposaran d’un conductor de protecció (terra) de coure, que es connectarà sobre les preses de terra.
En la zona de lavabos, es respectaran totes les disposicions específiques per aquest tipus de locals, tal com indica el Reglament
Electrotècnic per Baixa tensió.
Degut a les característiques d’aquesta activitat (local de pública concurrencia) la instal.lació elèctrica complirà el que desposa el
reglament per aquests locals segons la ITC-BT-28.
La instal.lació elèctrica de baixa tensió d’aquest local es troba legalitzada des de la data de la seva posada en funcionament.
8.2 ENLLUMENAT
L’enllumenat natural del local s’aconsegueix a través de les finestres, les portes a l’exterior i tancaments de vidre.
La il·luminació artificial del local (es grafia a la documentació gràfica) s’obté mitjançant la instal·lació de llums de baix consum amb
llums encastades a la zona de públic i aplics a parets.
A la zona de treball de cuina es troben fluorescents amb pantalla estanca.
També en els banys hi trobem llums encastades.
Es disposen també d’equips autònoms d’enllumenat d’emergència (veure documentació gràfica amb la posició de cadascuna).
8.3 ENLLUMENTAT D’EMERGÈNCIA
S’instal.larà enllumenat d’emergència i senyalització en les zones on es senyala en els plànols, per tal d’indicar les sortides i donar
una il.luminació mínima de seguretat en cas de fallar el subministrament d’electricitat.
Seràn del tipus de posada en repòs.
Es posaràn en funcionament automàticament al produir-se una interrupció de l’alimentació de l’enllumenat general o quan la tensió
baixi a menys del 70 % del seu valor nominal.
Exemple càlcul de l’enllumenat d’emergència
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Superficie: m² (zona a calcular)
Necessitats lumíniques: 0,5 W/m² ó 5 lum/m².
Sup.m² x 5lúmens/m² = núm. de lúmens.
El nombre de lúmens resultant es divideix pel núm de lúmens que ens proporciona la lluminària escollida, i així obtindrem el nombre
de lluminàries d’emergència necessàries per cobrir les necessitats de cada local.
LOCAL
Sala Polivalent (S)
Zona Bar (B)
Cuina (C)
Cambra Higiènica 1 (CH1)
Cambra Higiènica 2 (CH2)
Cambra Higiènica 3 (CH3)
Escenari (E)
Distribuidor 1 (D)
Distribuidor 2 (D2)
Vestidor 1 (V1)
Vestidor 2 (V2)

Superficie útil
135,75 m²
39,05 m²
18,57 m²
7,44 m²
5,12 m²
5,14 m²
50,48 m²
14,98 m²
7,08 m²
4,60 m²
4,07 m²

Núm. LLUMINÀRIES
7 x 125 lm
2 x 125 lm
1 x 125 lm
1 x 45 lm
1 x 30 lm
1 x 30 lm
3 x 90 lm
1 x 90 lm
1x 45 lm
1x 30 lm
1x 30 lm

TOTAL LÚMENS NECESSARIS
678,75 lm
195,25 lm
92,85 lm
37,20 lm
25,60 lm
25,70 lm
252,40 lm
74,90 lm
35,40 lm
23,00 lm
20,35 lm

● El fluxe lluminós a la zona de sala polivalent serà de (7x75 lm.)= 875 lm., essent el minim necessari de 135,75 m² x 5 lm/m²
=678,75 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de bar serà de (2x125lm.)= 250 lm., essent el minim necessari de 39,05m² x 5 lm/m² =195,25 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de cuina serà de (1x125 lm.)= 125 lm., essent el minim necessari de 18,57m² x 5 lm/m² =92,85 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de cambra higiènica 1 serà de (1x45 lm.)= 45 lm., essent el minim necessari de 7,44m² x 5 lm/m²
=37,20 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de cambra higiènica 2 serà de (1x30 lm.)= 30 lm., essent el minim necessari de 5,12m² x 5 lm/m²
=25,60 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de cambra higiènica 3 serà de (1x30 lm.)= 30 lm., essent el minim necessari de 5,14m² x 5 lm/m²
=25,70 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de Escenari serà de (3x90 lm.)= 270 lm., essent el minim necessari de 50,48m² x 5 lm/m² =252,40 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de Distribuidor serà de (1x90 lm.)= 90 lm., essent el minim necessari de 14,98m² x 5 lm/m² =74,90 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de Distribuidor 2 serà de (1x45 lm.)= 45 lm., essent el minim necessari de 7,08m² x 5 lm/m² =35,40 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de Vestidor 1 serà de (1x30 lm.)= 30 lm., essent el minim necessari de 4,60m² x 5 lm/m² =23,00 lm.
● El fluxe lluminós a la zona de Vestidor 2 serà de (1x30 lm.)= 30 lm., essent el minim necessari de 4,07m² x 5 lm/m² =20,35 lm.
8.4 RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA.
Enllumenat normal en les zones de circulació
-A cada zona es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zones
exteriors, i de 100 lux en zones interiors, excepte aparcaments interior on serà de 50 lux, mesurada a nivell de terra.
El factor d’uniformitat mitja serà del 40% com a mínim.
En els espais objecte d’estudi es compleix tant en el factor d’uniformitat mitja com en els lux mínims de zones interiors.
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2. Enllumenat emergència
2.1 Dotació
Els edificis disposaran d’un enllumenat d’emergència que, en cas de d’interrupció de l’enllumenat normal, subministre la il·luminació
necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que poguin abandonar l’edifici, evitar les situacions de pànic i permeti la
visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.
Comptarà amb enllumenat d’emergència les zones i elements següents :
a)tot recinte on la seva ocupació sigui major de 100 persones.
b)Els recorreguts desde tot origen d’evacuació fins a espai exterior segur i fins les zones de refugi, incloses les propies zones de
refugi, segons definicions a l’Annex A de DB SI.
c) Els aparcaments tancats o coberts on la seva superfície construida excedeixi de 100m², inclosos els passadíssos i les escales
que condueixin fins a l’exterior o fins les zones generals de l’edifici.
d)Els locals que tinguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els de risc especial, indicats en DB-SI 1 ;
e)Els banys generals de planta en edificis d’ús públics
f)Els llocs en els que s’ubiquen els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat de les zones abans
citades.
g)Les senyals de seguretat
h)els itineraris accessibles.
En el projecte, tal i com es troba en la memòria del projecte d’activitats, s’assenyala en els plànols els llums d’emergència, complint
amb la normativa del DB-SUA4
Indicant els recorreguts de tot origen d’evacuació fins a punt exterior segur i en el bany.
Es posaràn en funcionament automàticament al produir-se una interrupció de l’alimentació de l’enllumenat general o quan la tensió
baixi a menys del 70 % del seu valor nominal.
2.2 Posició i característiques de les luminàries
Amb el fi de proporcionar una iluminació adequada les luminàries compliràn les següents condicions :
a) es situaran almenys a 2m per sobre del nivell del terra.
b) Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar un perill potencial o
l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran els següents punts :
-En les portes existents en els recorreguts d’evacuació
-En les escales, de mode que cada tram d’escales rebi una il·luminació directe
-En qualsevol canvi de nivell
-En els canvis de direcció i en les interseccions de pasos.
El local objecte d’estudi compleix amb tots els punts descrits, les luminàries d’emergència, es troben col·locades a 2m del nivell del
terra, i estan col·locades a les portes de sortida del local.
2.3 Característiques de la instal·lació
La instal·lació serà fixa, estarà provista de font pròpia d’energía i ha d’entrar automàticament en funcionament al produïr-se un fallo
d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal en les zones cobertes per l’enllumenat d’emergència. Es considera com a fallo
d’alimentació el descens de tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
L’Enllumenat d’emergència de les víes d’evacuació ha d’arribar almenys al 50% del nivell d’il·luminació requerit als 5s i el 100% als
60s.
La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora com a mínim, a partir de l’instant en
que tingui lloc el fallo :
a)En les vies d’evacuació on la seva amplària no excedeixi de 2m, la iluminancia horitzontal en el terre ha de ser, com a mínim, 1
lux al llarg del eix central, i 0,5 lux a la banda central que comprèn almenys la meitat de l’amplària de la vía. Les víes d’evacuació
amb amplària superior a 2m poden ser tractats com diverses bandes de 2m d’amplària, com a màxim.
b)En els punts en els que estiguin situats els equipos de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual
i els quadres de distribució d’enllumenat, la iluminancia horitzontal serà de 5 lux, com a mínim.
c) Al llarg de la líniea central d’una via d’evacuació, la relació entre la iluminancia màxima i la mínima no ha de ser major que 40 :1
d)Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets i sostres i contemplant un
factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la societat de les luminàries i al evelliment de les
làmpades.
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e) amb el fi d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim del index de rendiment cromàtic Ra de les làmpades
serà d40.
Les luminàries del local, compleixen aquest apartat, entrant en funcionament automàticament al produir-se una interrupció de
l’alimentació de l’enllumenat general o quan la tensió baixi a menys del 70 % del seu valor nominal.
2.4 Il·luminació de les senyals de seguretat
LA il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals indicatives dels mitjans manuals de protecció
contra incendis i dels primers auxilis, han de complir els següents requisits :
a)La il·luminancia de qualsevol àrea de color de seguretat ha de ser almenys 2cd/m² en totes les direccions de visió importants.
b) la relació de la luminancia màxima a la mínima dins del color blanc o de seguretat no ha de ser major de 10 :1, evitant-se
variacions importants entre punts adjacents
c)La relació entre la iluminancia Lblanc i la iluminancia Lcolor >10, no serà menor que 5 :1 ni major que 15 :1
d)Les senyals de seguretat han d’estar iluminades almenys al 50% de la iluminancia requerida, als 5s i al 100% als 60s.
Es compleix en el local. (veure documentació gràfica).
8.5 POSADA A TERRA
La posada a terra dels elements que constitueixen la instal·lació elèctrica parteix del quadre general que, a la vegada, estarà unit a
la xarxa principal de posada a terra que haurà de dotar-se l’edifici.
D’acord amb la normativa ITC-BT-18, els conductors de protecció seran independents per circuit i tindran el dimensionat següent:
-Per a les seccions de fase iguals o menors de 16mm² el conductor de protecció serà de la mateixa secció que els conductors
actius.
-Per a les seccions compreses entre 16 i 35mm² el conductor de protecció serà de 16mm².
-Per a seccions de fase superiors a 35mm² el conductor de protecció serà la meitat de l’actiu.
Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en qualsevol cas en el seu traçat
serà paral·lel a aquests i presentarà les mateixes característiques d’aïllament.
Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les condicions assenyalades en la instrucció ITC-BT-18.
S’usarà la presa a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte.
Com a dispositiu de tall automàtic sensible a la corrent de defecte s’utilitzaran els interruptors associats amb la presa a terra de les
masses.
Aquests interruptors hauran de provocar la obertura automàtica de la instal·lació anterior quan la suma vectorial de les intensitats
que travessen els pols de l’apartat arribin a una calor determinada (sensibilitat).
Per a una sensibilitat de0,03A. La resistència màxima serà de:
50
50
R=--------------=----------------------=1.666,3 Ohms.
Ls
0,03
Essent Ls el valor de la sensibilitat de l’interruptor en Ampers.
Circuit equipotencial del conductor de protecció (terra) en totes les masses metàl.liques.
Els conductors de protecció seran de color verd-groc.
Les condicions de la instal.lació estaran d’acord amb el que indiquen les Instruccions Tècniques Complementàries corresponents
del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.
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8.6 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS
Vindrà asegurada per la inexistencia en tota la instal.lació de parts actives al descobert.
S’assegurarà amb relès diferencials d’alta i mitjana sensibilitat, juntament amb un sistema de posada a terra de masses.
A aquesta posta a terra es connectaran:
Les lluminàries
Les parts metàl.liques de l’edifici.
El born de posada a terra de tots els endolls.
L’elèctrode estarà format per un anell a base de cable de coure descobert de 35 mm² de secció, enterrat.
Totes les unions als conductors de protecció es realitzaran mitjançant dispositius antiafluixament. La instal.lació tindrà un dispositiu
que permeti separar l’elèctrode del conductor principal de terra.
9. SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
En l’activitat que ens ocupa s’haurà de cumplir la reglamentació que s’indica a continuació:
RD 191/11 de 18 de febrer, sobre el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments. (BOE 08/03/2011)
RD 140/2003, de 7 de Febrer que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà (BOE núm.45 de
21.02.2003).
Llei 10/1991 de 10 de maig de modificació de la llei 20/1985 de prevenció i assitència en matèria de substàncies que poden generar
dependencia (DOGC núm.1445 de 22.05.95)
RD 640/2006 de 26 de maig per el que es regulen determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria
d’higiene, de la producció i comercialització de productes alimenticis.
RD 202/2000 d’11 de Febrer que estableix les normes relatives als manipuladors d’aliments (BOE núm.48 de 25.02.2000).
9.1 CONDICIONS GENERALS QUE HAURÀ DE COMPLIR EL LOCAL
El local està ben il.luminat i ben ventilat.
Té el bany amb ventil·lació.
El local es troba equipat amb enllumenat d’emergència.
Disposa d’una farmaciola per primers auxilis.
Els aparells d’enllumenat en la zona de treball estaran proveïts d’elements per evitar la contaminació en cas de trencament del
fluorescents (pantalla protectora).
La instal.lació de fontaneria comptarà amb aigua potable, calenta i freda, en quantitat i pressió suficient per cobrir totes les
necessitats pròpies de l’Activitat.
Les superficies de taules, safates i d’altres instruments destinats a la manipulació dels productes, seran de material llis, anticorrossiu
i de fàcil neteja i desinfecció.
Excepte els tallants, queda prohibit l’ús de fusta.
Totes les parets, terres i finestres i demés estructures estaran en ordre i en condicions que permetin una fàcil neteja.
Després de cada jornada de treball, es procedirà sistemàticament a la de tots els elements utilitzats, totes aquestes eines i
maquinària seran de material que facilitin la seva neteja i desinfecció. Aquests materials hauran de ser innocus, que no puguin
transmetre als aliments propietats nocives ni canviar les seves característiques organolèptiques.
Els residus o deixalles seran dipositats en recipients adequats, i seran evacuats diàriament, per evitar la seva acumulació.
Així mateix, no es podrà fumar ni realitzar qualsevol altre activitat antihigiènica en els recintes on es manipulen aliments de consum
humà.
Queda prohibit l’accès i la permanencia d’animals domèstics en les dependències d’aquests establiments.
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L’establiment disposarà d’un Pla de neteja i desinfecció, així com un pla de desratització i desinsectació, contractat amb empresa
especialitzada.
9.2 CONDICIONS DE SALUBRITAT I D’HIGIENE DEL PERSONAL
El personal de l’activitat haurà de complir el RD 109/2010 de 5 de Febrer que estableix les normes relatives als manipuladors
d’aliments.
En la manipulació dels aliments no podran intervenir-hi persones que pateixin malalties contagioses o portadores de les mateixes.
Abans de la contractació, aquest personal haurà d’acreditar mitjançant el corresponent justificant, haver superat les proves
mèdiques establertes per la Direcció General de Salut Pública.
El personal haurà de cuidar en tot moment el màxim Grau de neteja i pulcritud. El personal no podrà portar exposat cap venatge,
excepte que estigui perfectament protegit per envolvent impermeable.
En l’interior dels locals considerats, queda prohibit fumar i mastegar goma o tabac. L’establiment disposarà d’un Pla d’anàlisi de
perills i punts de control crítics.
9.3 NORMATIVA TÈCNICO-SECTORIAL REFERENT A LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA.
Pel que fa a les característiques sanitàries, es presenten el seguit de mesures i característiques :
Els locals on hi ha menjars han de complir les exigències i característiques assenyalades en el Codi Alimentari i en les
reglamentacions tecnicosanitàries específiques :
-Els materials dels sòls, sostres i parets han de ser impermeables, absorbents i fàcils de netejar.
-Si no hi ha una bona ventilació natural, s’ha d’instal·lar un sistema eficaç de renovació d’aire. En aquest cas, hi ha cuina amb
campana extractora, i la ventil·lació que proporcionen les finestres existents, garanteixen una bona ventil·lació creuada.
-Queda prohibida l’entrada i permanència d’animals domèstics en els locals on es prepara i serveix menjar.
-S’han d’utilitzar procediments autoritzats per a la desinsectació i desratització dels locals.
-Els locals han d’estar dotats d’aigua corrent potable, freda i calenta.
-El subministrament d’aigua prové de la xarxa municipal d’aigua potable. Les canonades són de polietilè reticulat i alimenten als
seveis higiènics i a la barra.
-Els serveis higiènics (WC, lavabo,) han d’estar aïllats de la cuina i del menjador.
-Disposaran de ventilació suficient.
-La zona d’emmagatzematge ha de tenir condicions adequades per a la correcta conservació dels aliments.
-Els residus procedents del desenvolupament de l’activitat són assimilables a domèstics i es disposaran en recipients hermètics
abans de la seva evacuació diària als contenidors públics, en bossess de plàstics especialment habilitades per a aquest ús per la
posterior recollida d’escombreries municipal.
-Es complirà el RD109/2010 de 5 de febrer, pel que s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments. Concretament,
es garantirà que el personal de l’activitat que ho requereixi rebi la corresponent formació adequada en higiene dels aliments d’acord
amb la seva activitat.
-Es complirà el RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene d’elaboració, distribució i comerç de
menjars preparats.
-Es complirà el RD 640/2006, de 26 de maig, pel qual, s’estableixen les normes d’higiene relatives als productes alimentaris.
-Les zones on es preparen menjars hauran de complir les exigències i característiques assenyalades en el codi Alimentari i en les
reglamentacions tecnicosanitàries específiques.
Les finestres o obertures practicables per a la ventilació, han de tenir teles mosquiteres per evitar-hi l’entrada d’insectes.
-Els aparells i utensilis de treball destinats a entrar en contacte amb les matèries primeres, productes intermedis i productes finals.
Estaran fabricats amb materials resistents a la corrosió i fàcils de netejar i desinfectar.
-Els diferents tipus de productes alimentaris hauran d’estar col·locats amb les necessàries separacions de forma que no puguin
crear cap afectació ni influència en les seves característiques.
-Les llumeneres de la cuina i de la barra d’entrada estaran protegides per tal de, en cas de trecaments, no contaminar aliments.
-A les neveres existents es disposen de termòmetres de control de fàcil lectura.
-Hi ha un armari per a emmagatzematge de vaixella, envasos i altre material d’ús alimentari. Les superfícies interiors seràn de fàcil
neteja i desinfecció.
- Els estris i productes de neteja estan en un armari tancat.
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-Els serveis reuneixen les condicions higièniques i sanitàries adequades i es mantindran permanentment en condicions òptimes de
netedat.
Elements de treball i utillatge
Les superfícies de les taules, o de qualsevol altre element en contacte amb els aliments, ha de ser material inalterable, llisa, polida i
no porosa, per evitar el dipòsit i l’acumulació de partícules d’aliments, bacteris o insectes. Aquestes característiques de les taules
també faciliten la neteja.
S’han de retirar del servei els plats, safates, gots i copes que estiguin esquerdats o amb osques, perquè poden tenir un doble perill ;
retenir la brutícia i provocar lesions. Si un estri cau a terra, no s’utilitzarà mai sense haver-lo rentat.
La maquinària ha de ser fàcil de netejar i desmuntar.
Normes per a la neteja
La tècnica per a la nteja d’estris es basa en dos principis :
1.Aplicació de mitjans físics que arrosseguin la brutícia
2.Desinfecció.
Aquestes operacions poder fer-se simultàniament. En el sòl i les parets, utilitzant un detergent-desinfectant o bé afegint lleixiu al
detergent (250cc de lleixiu de 40º en 1000cc d’aigua). L’aigua ha de ser sempre calenta. A la vaixella, si es disposa d’una màquina
rentavaixelles que arribi a una temperatura superior als 80ºC. És molt recomanable disposar de rentavaixelles. Si no es disposa
d’ell, les operacions s’han de realitzar separadament. En aquest cas, es farà de la següent manera :
1.Aclarit
2.Neteja amb detergent (Arrossegament de brutícia)
3. Immersió en aigua a 80ºC (Desinfecció)
4. Esbandida amb aigua abundant.
La neteja del terra, superfícies, estris i maquinària ha de realitzar diàriament i a fons.
Higiene del personal.
És indispensable que tot manipulador mantingui una higiene personal estricta, per evitar que contaminin els aliments els
microorganismes dels quals pugui ser portador.
Tot el personal ha d’utilitzar roba neta i d’ús exclusiu.
La higiene de les mans és la més important, perquè són les parts del cos que estan en contacte directe amb els aliments. Les mans
s’han de rentar a consciència, amb sabó, aigua calenta i raspall d’ungles, les i eixugar perfectament (les tovalloles de paper d’un sol
ús son el sistema d’assecat més recomanable)
Les mans s’han de rentar inexcusablement en les circumstàncies següents :
1.En començar el treball i cada vegada que es produeixi una interrupció.
2.Després de tocar aliments crus i abans de tocar aliments cuinats.
3.Després d’utilitzar el mocador per tossir, esternudar o mocar-se.
4.Després d’utilitzar el WC.
Si es produeix una ferida a les mans, després de curar-la es protegirà amb un apòsit impermeable que es mantindrà sempre net.
Quan el manipulador pateixi diarrea, angines, febre, refredats, ferides, infeccions cutani-mucoses o icterícia, ho ha de comunicar
immediatament a la direcció de l’establiment, la qual haurà de decidir, mitjançant consulta mèdica, si la persona afectada ha de
suspendre la seva feina habitual fins que es recuperi, aconsellar que demani tractament o canviar a una feina que no comporti la
manipulació d’aliments.
En els locals on es manipulen aliments no es fumarà, menjarà ni mastegarà xiclet. Aquestes accions augmenten la insalivació i els
moviments de les mans, facilitant la possibilitat de transferir microorganismes de la boca als aliments. El personal ha de posseir el
carnet de manipulador d’aliments.
Autocontrols sanitaris
-Pla de control de l’aigua potable
L’objectiu d’aquest pla és garantir que l’aigua que es fa servir a l’establiment no afecta la salubritat ni la seguretat dels productes
alimentaris, ja que l’aigua pot ser vehicle de perills que poden passar als aliments. Cal seguir els criteris del Reial Decret 140/2003.
Segons la guia editada per la Generalitat de Catalunya- Departament de Salut i l’Agència de Protecció de la Salut, Simplifica els
prerequisits en determinats establiments de comerç minorista d’alimentació –al novembre del 2010, no és necessari el compliment
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d’aquest prerequisist si l’aigua que s’utilitza en l’establiment minorista prové directament de la xarxa i no es disposen d’instal·lacions
intermèdies (dipòsit, equip osmosi inversa, descalcificadors,…) i si compleix alguna de les següents condicions :
-Establiments d’elaboració minorista amb 10 treballadors o menys.
-Establiments de venda minorista que facin preparacions d’aliments (en filets, tall a rondanxes,…) amb 10 treballadors o menys.
-Restauració comercial sense cuina o bé amb cuina amb 10 treballadors o menys per torn.
En aquests casos és suficient si es disposa del justificant o contracte de subministrament.
-Pla de Neteja i desinfecció
L’objectiu d’aquest pla és mantenir les instal·lacions, els equipaments, equips i estris de l’establiment en un correcte estat, i reduir o
eliminar els microorganismes presents, per evitar que puguin comportar una contaminació per als aliments.
-Neteja : procediment per eliminar la brutícia visible.. de superfícies i estris. Pas previ i imprescindible a la desinfecció. Es fan servir
detergents, que no tenen acció bactericida.
-Desinfecció : procediment encaminat a eliminar o reduir al mínim els microorganismes presents que poden contaminar els aliments.
Es fa en llocs ja nets.
Els detergents i desinfectants que es fan servir en instal·lacions, equipaments, superfícies, o estris que estan en contacte amb els
aliments han d’estar autoritzats per a ús alimentari.
-Pla de manteniment i control de plaques i animals indesitjables
L’objectiu d’aquest pla és prevenir i evitar la presència de plagues (insectes, artròpodes...) i altres animals indesitjables (rosegadors,
ocells, animals domèstics,…) que, actuant com a perills o com a vectors, poden provocar problemes sanitaris, econòmics, molèsties
a les persones i sobretot contaminacions dels aliments amb els perills conseqüents per a la salut de les persones.
-Pla de Control de la temperatura dels equips
L’objectiu d’aquest Pla és la de garantir que tots els aliments peribles es mantinguin en unes condicions de temperatura adequades
que n’impedeixin el deteriorament, així com reduir al mínim la multiplicació de microorganismes patògens i la formació de les seves
toxines per tal d’assegurar la seva qualitat i innocuïtat.
Principalment es refereix a la cadena del fred, la qual tots els operadors estan obligats a mantenir, però també al control de la
temperatura durant determinats processos de cocció i elaboració.
-Refirgeració :procés que redueix la multiplicació dels microorganismes i manté la qualitat dels aliments matenint la temperatura
entre 0ºC-8ºC. Conservació limitada, normalment de dies.
-Congelació : procés que també evita la multiplicació de microorganismes mantenint la qualitat dels aliments a temperatures ≤-18ªC.
Permet conservar-los durant setmanes o mesos.
-Pla de control de proveidors i de traçabilitat
L’objectiu d’aquest Pla és per una part garantir que les matèries primeres, i en general tots els subministraments dels nostres
proveïdors, no incorporin perills significatius que es puguin mantenir o afectar els nostres productes i suposar un perill per al
consumidor final. Per altre banda, aquest Pla fa possible el seguiment i la detecció eficaç de qualsevol pèrdua de seguretat en
cadascuna de les fase de la cadena alimentària, des de l’origen dels ingredients passant pel procés d’elaboració i distribució, fins a
la venda al consumidor final. La referència bàsica de traçabilitat és el lot (per exemple, en el cas d’establiments d’elaboradors pot
correspondre a tots els productes d’un dia. En una any hi hauria lots com dies -365).
9.4 LLEI 42/2010, MESURES SANITARIES ENFRONT EL TABAQUISME I REGULADORA DE LA VENDA, EL SUBMINISTRE,
EL CONSUM I LA PUBLICITAT DELS PRODUCTES DEL TABAC.
Dins l’espai del local, no es permet fumar, estarà senyalitzat adequadament.
10. MEDI POTENCIALMENT AFECTAT
10.1 DELIMITACIÓ DE L’ESPAI FÍSIC AFECTAT
Per delimitar el medi potencialmente afectat, s’acompanya plànol de l’emplaçament, amb referència de l’àrea on es troba situat el
local i/o l’edifici.
La qualificació urbanística queda definida en l’apartat 4 del present projecte.
La seva situació és d’un edifici entre mitgeres, i les altres façanes donen directament a la via pública.
________________________________________________________________________________________________
-28

c/ Tapioles, 28 1r
17300 Blanes.
Tel.646956452
tonifprv12@rgmail.com

10.2 QUALITAT DE LES AIGUÜES AFECTADES PER ABOCAMENTS
Les úniques aigües residuals que s’abocaran a la xarxa municipal de clavegueram són les pròpies dels serveis higiènics.
Donada la naturalesa d’aquest efluents, la qualitat de les aigües es consideren asimilables a aigües residuals domèstiques.
10.3 IMPACTE
Es tracta d’una activitat que produeix impacte mínim,en el medi doncs disposa d’un focus emissor de contaminació de l’aire
assimilable a una cuina domèstica per les dimensions que té, no es produeixen abocaments d’aigües residuals diferents a les
domèstiques.
11. MESURES CORRECTORES
11.1 SOROLLS
Els nivells de sorolls propis de l’activitat no sobrepassaran en cap cas els límits permesos.
11.2 ESTUDI ACÚSTIC
Es contemplen dos tipus d’immissió sonora que pot produïr l’activitat:
1.-L’aplicable a l’ambient exterior
2.-L’aplicable a l’ambient interior (a habitatge veí ).
Segons el model d’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, l’activitat es classifica en el grup I, amb un nivell d’immissió acústica entre 95 i 100 dB(A).
a) Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior:
Segons el mapa acústic aprovat per l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, l’activitat es desenvolupa en un edifici classificat de
sensibilitat acústica baixa C, amb una afectació de valors límits de 63 dB(A) en períodes de dia (de 7 a 21h) i vespre (de 21 a 23h) i
53 dB(A) en períodes de nit (de 23 a 7h).
Les façanes exteriors són parets de càrrega de gero de 30cm, amb altres zones amb mamposteria de pedra.
Les portes que evacuen en les diferents sortides, són de fusta de 5cm de gruix amb vidres d’una làmina simple.
La coberta és en base d’estructura metàl.lica amb cairats de fusta, encadellat ceràmic i teules tipus àrab.
S’extreuen els valors de reducció acústica del Catàleg d’elements constructius:
-La paret d’obra ceràmic de 30cm de gruix té una Ra de 51 dB(A), superior a l’aïllament necessari de 47 dB(A).
-La coberta té una Ra de 47 dB(A) suficient pera conseguir l’aïllament necessari.
Nota: Les portes de fusta no aconsegueixen reduïr la immissió acústica als valors requerits.
b) immissió sonora aplicable a l’ambient interior (habitatge veí):
Per a l’estudi es prenen els valors límits d’immissió per a dormitoris d’ús residencial per tal que s’aconsegueixin els objectius de
qualitat aplicables: 30 dB(A) en períodes de dia (de 7 a 21h) i vespre (de 21 a 23h), i 28dB(A) en períodes de nit (de 23 a 7h).
El conjunt del tancament de la paret mitgera està format per (d’habitatge veí cap a local):
-Paret d’obra ceràmica de gero de 15cm de gruix.
-Aïllament de poliuretà
-Paret d’obra ceràmica de gero de 15cm de gruix.
-Aïllament acústic de 2,5cm de gruix.
-Paret d’obra ceràmica perforada de 7cm de gruix.
S’extreuen els valors de reducció acústica i massa del catàleg d’elements constructius:
-50 dB(A) i 239 kg/m² per al conjunt de paret de gero de 15cm de gruix.
-54 dB (A) i 355kg/m² per al conjunt de paret de gero de 15cm de gruix i paret d’obra ceràmica perforada de 7cm de gruix.
La composició constructiva del conjunt de la paret mitgera i l’aplicació de l’aïllament acústic proporcionen un valor d’aïllament total
de 63 dB(A) inferior al valor limit establert per normativa.
Es conclou que l’afecció acústica de l’activitat cap a l’entorn i les activitats veïnes pot ser causa de molèsties i/o danys.
Per tant, l’Ajuntament (titular de l’activitat) haurà d’autoritzar aquelles activitats excpcionals que incideixin acústicament per sobre
dels valors permesos o haurà d’assegurar que no se sobrepassin els valors límits establerts a la normativa de contaminació
acústica.
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Les activitats es portaran a terme sempre amb les portes tancades.
En aquelles activitats que requereixin un equip de so, es disposarà d’un limitador-enregistrador per tal d’assegurar que no se superi
el valor límit establert de 100 dB(A).
Quan es realitzin activitats o espectacles musicals que puguin superar els 90 dB(A) a l’interior de la sala, es col.locarà un rètol o
placa a l’entrada que adverteixi aquest fet.
11.3 REPERCUSIÓ HIGIÈNICA
No es produiran radiacions, ni pertorbacions hertzianes, ni transmissió de malalties, ni tampoc perill d’explosió.
Tampoc es produiran cap tipus de vibracions apreciables.
11.4 POLS, FUMS, BAFS I MALES OLORS
No s’ha previst la producció de pols, fums, bafs ni males olors que puguin afectar la sanitat ambiental.
Així doncs el local tindrà:
1. Ventilació forçada a través d’una campana extractora equipada amb filtres de retenció de greixos, que agafa tota la zona
de parrilla i fogons que condueix els fums que s’hi produeixen amb un conducte que desembocarà en la part superior de
l’edifici, 1 metre com a mínim, per sobre de la part més alta de l’edifici, i fóra de la zona d’influència dels veïns.
El conducte que portarà aquests fums cap a la zona de la coberta serà d’ús exclussiu per aquest local.
El recorregut serà principalment vertical i la sortida es realitzarà en la zona de la coberta.
L’alçada de sortida de la xemeneia serà superior a 1 metres a tota edificació situada dins un radi de 10 metres i amb centre a la
xemeneia.
El conducte d’evaquació és una xemeneia metàl.lica de 300 mm, de diàmetre i el cabal d’extracció és de 1.500 m³/h.
12. ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS:
No hi haurà escombraries en procés de putrefacció ni descomposició, ja que es retiraran periòdicament les deixalles i durant el
temps d’espera es col.locaran en recipients adequats per tal d’evitar la propagació de males olors.
Dins la zona de treball hi haurà un recipient adequat per tal de dipositar les deixalles durant les hores de funcionament de l’activitat.
Els residus generats hauran de gestionar-se mitjançant gestors autoritzats. Pel que fa a plàstics, cartrons i vidres, podran gestionarse mitjançant els diferents serveis municipals existents, mitjançant les àrees d’aportació o bé a través de la deixalleria municipal,
atenent-se al reglament d’ús i explotació d’aquesta deixalleria.
En qualsevol cas el tipus de deixalles que produirà l’activitat seran assimilables a domèstiques.
En el moment de treure les deixalles al carrer, seran dipositades en els contenidors que hi ha a pocs metres del local.
Previsió de quantitats produïdes de residus sòlids (Decret 88/2010).
Caracterítzació dels residus
Residu
Orgànic
Envasos (paper, cartró, plàstic,...)
Vidre
Metalls (llaunes)
Absorbents, materials de filtració i draps de neteja
Dissolvents, desinfectants i/o detergents de neteja

Classe

CER

no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

200108
150101/2
150107
200140
150203
200113/129

Quantitat
generada
250 kg/any
250 kg/any
50 kg/any
50 kg/any
25 kg/any
10 kg/any
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Els residus generats hauran de gestionar-se mitjançant gestors autoritzats. Pel que fa a plàstics, cartrons i vidres, podran gestionarse mitjançant els diferents serveis municipals existents, mitjançant les àrees d’aportació o bé a través de la deixalleria més propera,
atenent-se al reglament d’ús i explotació d’aquesta deixalleria.
Gestió dels residus
El destí final d’aquests residus, serà els que s’indiquen o altres tractament inclosos en CER, i sempre serà a través de gestions
autoritzades.
13. AIGÜES RESIDUALS
No està prevista la producció d’aigües residuals procedents dels processos propis de l’Activitat. Les úniques que es produiràn seran
les aigües procedents dels serveis higiènics, que aniran a la xarxa municipal de clavegueram.
Els residus líquids generats per l’activitat són assimilables a domestics, d’acord amb els barems de l’ACA, i amb cabals inferiors a
25 m³/dia.
-Sistema de recollida I evacuació: xarxa de clavegueram municipal.
-Medi Receptor: xarxa de clavegueram municipal.
-Sistemes de tractament: no existeixen
-Punt d’abocament: consisteix en el punt d’unió amb la xarxa de clavegueram municipal, prèvia connexió amb arqueta de control.
-Mesures de seguretat: no són necessàries.
14. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS COMPLEMENTÀRIES
14.1 VENTILACIÓ
La ventilació de la zona del polivalent serà natural a través de les portes i finestres existents a les façanes, i està d’acord amb les
normes de caràcter general relativa a locals de pública concurrència.
El local disposa d’obertures que comuniquen amb l’exterior com les portes d’entrada i finestres a l’exterior, que asseguraràn la
ventil.lació natural, per l’efecte de la diferència de temperatura o per l’acció del vent, o per ambdués a l’hora.
Així quedaran sobradament garantides les renovacions d’aire necessàries per tal d’aconseguir dins del local un confort adequat.
La zona de treball ventila a través de les obertures del local ja que es tracta d’un sol espai i comparteix el volum amb la zona de
públic.
El bany disposa de ventilació forçada.
14.2 INSTAL.LACIÓ DE GAS
Hi ha gas natural.
Els fogons i la caldera per a la producció d’aigua calenta sanitària necessiten gas.
Es compleixen totes aquelles característiques que determina la instal.lació.
14.3 PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA UNE 100030/01 – R.O. 152/2002 DOEC 3652
Per tal de combatre la legionel·la es seguiran els preceptes marcats per la norma UNE 100.030 sobre prevenció de la legionel·la en
les insal·lacions i la seva multiplicació ambiental amb el fi de limitar els riscos de contraure dita enfermetat.
15. COMPLIMENT DEL REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
A continuació es defineixen les condicions mínimes que ha de complir l’activitat segons el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Memòria de seguretat
En el projecte es defineixen els riscos que presenta l'activitat i els dispositius de seguretat amb els que compten les persones que
assisteixen a l'establiment.
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Entre els riscos a tenir en compte hi ha les caigudes, els impactes i els empresonaments.
Un grau de lliscament adequat dels sòls, una manca de discontinuïtats en el paviment, la disposició de baranes en les escales i la
senyalització dels graons redueixen el risc de caigudes.
Una alçada mínima i la manca d'elements fixos sobresortints en les zones de circulació, la manca de portes que envaeixen passos
de circulació, la manca de portes de vaivé i de portes automàtiques, i la manca de portes i superfícies de vidre en recorreguts de
circulació redueixen el risc d'impactes.
El risc d'empresonament dintre l'establiment apareix en les cabines dels banys i la del bany de minusvàlids, amb portes que
disposen de bloqueig des de l’interior. A la cabina del bany de minusvàlids s’ha d'instal·lar un dispositiu d’avís perceptible des del
local; d'aquesta manera es redueix el risc.
La policia local ha de disposar d'un protocol d’intervenció que garanteixi la capacitat de reacció òptima davant de les incidències que
es puguin produir. Aquest protocol ha d'incloure els sistemes de comunicació amb la policia de Catalunya, per si cal demanar l’auxili
d’aquesta última en cas de problemes greus de seguretat i d’ordre públic.
S'habilita la sala destinada a camerino perquè compleixi funcions preventives i perquè hi hagin els dispositius materials d'assistència
sanitària de l'establiment.
Prevenció i seguretat en cas d’incendi
Les portes d’evacuació de les persones ocupants s’han de trobar en un correcte estat de funcionament. S’han de poder obrir de
manera fàcil i ràpida des del sentit de l’evacuació.
Sempre que es desenvolupin activitats s’han de mantenir les vies d’evacuació accessibles, lliures d’obstacles i utilitzables.
Els recorreguts d’evacuació disposen dels senyals indicatius de direcció. Són visibles des de tot punt ocupable i des dels punts que
no es percebin les sortides o els seus senyals indicatius.
Els mitjans manuals de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi i polsadors manuals d’alarma) estan senyalitzats.
Aquests senyals són visibles en cas de fallada del subministrament de l’enllumenat normal. Els mitjans de protecció contra incendis
es troben perfectament visibles i accessibles.
L’enllumenat d’emergència permet l’evacuació segura i fàcil del públic en cas de fallada del subministrament de l’enllumenat
general.
Els llums d’emergència estan situats sobre les portes que condueixen a les sortides, a l’escala, als passos i vestíbuls d’evacuació i a
les dependències annexes a la sala.
L’enllumenat d’emergència consisteix en uns equips autònoms que funcionen tant amb el subministrament ordinari com quan aquest
falla. Disposen d’una bateria d’una hora de durada com a mínim, i generen la llum suficient per a la sortida del públic, indiquen els
recorreguts d’evacuació i visualitzen els equips i sistemes manuals de protecció contra incendis.
L’enllumenat de senyalització ha de trobar-se constantment encès durant el temps d’obertura de l’espectacle o activitat i fins que el
local es trobi totalment buit de públic.
En cadascun dels graons que comuniquen els camerinos amb el magatzem del teatre hi ha un pilot de senyalització connectat a
l’enllumenat d’emergència.
Vigilància de seguretat
La seguretat de les persones usuàries quedarà garantida per la policia local.
Condicions d’higiene i salubritat
L’establiment disposa de serveis oberts al públic dotats de 3 lavabos i 5 cabines. Els sanitaris es reparteixen entre el bany de dones
(1 lavabo i 2 cabines), el d’homes (1 lavabo i 2 cabines i dos urinaris) i el de minusvàlids (1 lavabo i 1 cabina).
Aquells dies puntuals que l’aforament màxim autoritzat augmenti fins a 500 persones, els serveis es complementaran amb cabines
sanitàries exteriors que disposin de vàter o urinari i lavabo.
Els serveis estan allunyats i separats de la sala, i es diferencien entre homes i dones.
Estan ventilats, ben il·luminats i disposen de llums de senyalització i d’emergència.
Les parets dels serveis tenen un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable.
Els serveis respecten els requeriments de la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Dispositius d’assistència sanitària
Quan es portin a terme activitats amb un aforament superior a les 100 persones cal que hi hagi com a mínim 2 persones formades
en primers auxilis en suport vital bàsic.
S'ha de disposar d'un equip de reanimació amb desfibril·lador extern semiautomàtic.
Hi ha d'haver una llitera i una farmaciola portàtil amb els materials i equips adequats per facilitar les primeres cures en cas
d’accident, malaltia o crisi sobtada: gases estèrils, cotó hidròfil, esponges sabonoses, sèrum fisiològic, solucions per netejar ferides,
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benes de crepé, benes de gassa, embenats elàstics tubulars, bandes elàstiques, calmants, antiinflamatoris, desinfectants,
antisèptics, agulles i xeringues, guants, tisores, pinces, tirites, apòsits adhesius, esparadrap, pomades, sabó líquid, etc.
Tot el dispositiu material sanitari s'ubica en el camerino. En aquesta sala hi ha d'haver un senyal amb l'adreça i el número de telèfon
dels centres coordinadors d'urgències més propers, i un telèfon fix o mòbil per ser utilitzat com a telèfon de salvament i de primers
auxilis.
Consumició de begudes i aliments
El titular de l’establiment i/o, en cas que hi hagi una concessió, qui s'encarregui d'explotar la comercialització de begudes i aliments
del bar-cafeteria del local, han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar que la comercialització, el lliurament i el consum
d’aliments i begudes es facin sense perjudicar el gaudi de l’espectacle o de l’activitat.
Personal de control d’accés
El personal de control d’accés té les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de l'establiment.
Hi ha d'haver com a mínim 2 persones encarregades del control quan es realitzin espectacles i activitats recreatives musicals amb
més de 150 persones d’aforament autoritzat.
El personal de control d’accés ha d’estar identificat portant de manera visible un distintiu amb la llegenda “Personal de control
d’accés” en el que han de constar les dades d’habilitació.
Control de l'aforament
L'aforament màxim autoritzat de l'establiment s’ha d’informar mitjançant cartells fàcilment visibles a totes les entrades.
Aquest aforament és el que s'autoritza en aquesta llicència.
El control de l’aforament es realitzarà mitjançant un sistema homologat segons l'Ordre ITC/3708/2006 i els requeriments que
apareixen en l'annex III del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
El sistema serà automàtic d’enregistrament continu d’imatges, des de l’obertura del local fins al seu tancament, per a cadascuna de
les entrades i sortides i amb les dades del dia i l’hora.
Es disposa d'un termini de 3 anys des de la publicació de la regulació del sistema per poder instal·lar-lo.
Rètols i plaques normalitzades
Les plaques d’identificació i informació han d’estar col·locades a l’exterior del local, properes a l’entrada principal i visibles per a
totes les persones que hi accedeixin.
Han de contenir, com a mínim, el nom de l’establiment, les activitats i/o espectacles inclosos a la llicència, els horaris i sobretot
l'aforament màxim autoritzat. Han de tenir unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 25 cm d’alçada, i lletra de caixa alta de
36 punts com a mínim.
S'inclouen en aquest tipus de rètols els indicatius del nivell sonor aplicable al local.
Les plaques per a les condicions d’accés i el dret d’admissió han d’estar col·locades en els accessos del local i han de ser visibles
des de l’exterior. Quan l'activitat requereixi taquilles, les plaques s’han de col·locar a les taquilles. Opcionalment, es poden col·locar
a l’interior del local.
Les dimensions d'aquestes plaques han de ser com a mínim de 30 cm d’amplada i 20 cm d’alçada, i lletra de caixa alta de 36 punts
com a mínim.
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16. COMPLIMENT CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ
A continuació es defineixen les afectacions a l'activitat derivades de l'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació.
DOCUMENT BÀSIC HE D’ESTALVI D’ENERGIA
HE 1 Limitació de la demanda energètica.
No s’aplica en aquesta activitat.
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
La instal·lació tèrmica està legalitzada segons el Reglament de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària aprovat pel Real
Decret 1618/1980 de 4 de juliol.
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
No s’aplica en aquesta activitat.
HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
La demanda total d’aigua calenta sanitària de l’edifici és inferior a la mínima d’aplicació.
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.
No s’aplica en aquesta activitat.
DOCUMENT BÀSIC HR DE PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL
Es justifica en l’apartat 11.2 de la Memòria descriptiva de l’activitat.
DOCUMENT BÀSIC HS DE SALUBRITAT
HS 1 Protecció davant la humitat.
No s’aplica en aquesta activitat.
HS 2 Recollida i evacuació de residus.
Es justifica en l’apartat 2.9 de la Memòria descriptiva de l’activitat.
HS 3 Qualitat de l’aire interior.
La instal·lació de ventilació forma part de la instal·lació tèrmica que es va legalitzar segons el Reglament de Calefacció,
Climatització i Aigua Calenta Sanitària aprovat pel Real Decret 1618/1980 de 4 de juliol.
HS 4 Subministrament d’aigua.
L’activitat ja disposa de subministrament d’aigua potable municipal.
HS 5 Evacuació d’aigües.
L’activitat ja disposa d’un sistema d’evacuació d’aigües negres i pluvials connectat a la xarxa de sanejament municipal.
DOCUMENT BÀSIC SUA DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes.
Els sòls tenen un grau de lliscament adequat al seu ús.
No hi ha discontinuïtats en el paviment.
L’escala que comunica els camerinos amb el distribuïdor es col.locarà una barana i, a més, els graons es senyalitzaran amb pilots
connectats a l’enllumenat d’emergència.
Ambdues escales compleixen les dimensions mínimes exigides.
Hi ha una rampa que comunica la sala polivalent amb el bar. L’itinerari de la rampa té un pendent inferior al 11,4 % i una longitud
inferior a 6,60 metres.
SUA 2 Seguretat davant el risc d’impacte o d’atrapament.
Es compleixen els requisits de seguretat davant l’impacte amb elements fixos i practicables.
No hi ha portes corredisses.
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SUA 3 Seguretat davant el risc d’empresonament en recintes.
Les úniques portes que disposen de bloqueig des de l’interior són les de les cabines dels banys i la del bany de minusvàlids.
En aquesta darrera s’ha d'instal·lar un dispositiu d’avís perceptible des del local.
SUA 4 Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada.
L’enllumenat normal en les zones de circulació i l’enllumenat d’emergència compleixen els requisits de dotació, posició i
característiques.
En plànol s’indica la posició dels equips d’enllumenat d’emergència.
Les sortides d’evacuació i els mitjans manuals de protecció contra incendis i primers auxilis estan senyalitzats mitjançant senyals
fotoluminiscents de seguretat.
SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions amb alta ocupació.
No s’aplica en aquesta activitat.
SUA 6 Seguretat davant el risc d’ofegament.
No s’aplica en aquesta activitat.
SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment.
No s’aplica en aquesta activitat.
SUA 8 Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp.
No s’aplica en aquesta activitat.
SUA 9 Accessibilitat.
L’activitat disposa d’itineraris accessibles que comuniquen les entrades principals amb l’edifici.
Els elements d’accessibilitat els marca el Codi d’Accessibilitat: itineraris adaptats a l’interior de la sala i cambra higiènica adaptada.
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17. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Cap punt del local queda aïllat o amb problemes per evacuar els ocupants en cas d’incendi, ja que l’activitat disposa de diverses
portes:
Sortida Evacuació 1
Formada per doble porta batent cap a l’exterior (sentit d’evacuació) de 80cm cada fulla, amb una amplada lliure de 1,60m.
Sortida Evacuació 2
Formada per una porta batent cap a l’interior, de 90cm d’amplada total.
Sortida Evacuació 3
Formada per una porta batent cap a l’exterior (sentit d’evacuació) de 80cm d’amplada total.
Sortida Evacuació 4
Formada per una porta batent cap a l’exterior (sentit d’evacuació) de 70cm d’amplada lliure.
Les mesures de protecció contra incendis, s’ha basat en les línies bàsiques donades per:
-Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28 de març de 2006) i posteriorment ha estat modificat per les següents disposicions:
-Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23 d’octubre de 2007).
-Correcció d’errors i errates del REial Decret 314/2006 de 17 de març (BOE 25 de gener de 2008).
-Ordre VIV/984/2009 de 15 d’abril (BOE 23 abril 2009).
-Reial Decret 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11 de març de 2010).
-Sentència del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010).
17.1 SECTORITZACIÓ IMPLANTADA
Segons taula 1.1 de la secció SI 1 del CTE, per activitats de pública concurrència la superfície construïda de cada sector d’incendi
no ha d’excedir de 2500 m2
Val a dir que aquest local, té dos sectors diferenciats. (Grafiats a la documentació gràfica. )
Sector 1
Un per la totalitat de l’edifici ja que no supera aquesta superfície màxima, menys la sala d’instal.lació de la planta soterrani.
Sector EI 90. (Al tenir la planta sobre rasant amb una alçada inferior a 15m, en locals en ús de pública concurrència).
Sector 2
Sala instal.lació tèrmica amb caldera de biomassa en planta soterrani. Sector EI 120.
17.2 CONDICIONS GENERAL
La resistència al foc dels elements delimitadors i estructurals es basarà en la normativa aplicable quan es va fer l’edifici essent per
tant EI-90 i es podrà utilitzar per a terres, sostres i parets M0 i M1.
L’estructura del local està feta a base en una zona a base de forjat unidireccional de 30 cm de cantell i parets de càrrega (zona
escenari i vestidors).
Estructura metàl.lica protegida davant el foc i reformada recentment amb cairats de fusta que permeten sustentar un encadellat
ceràmic amb teules tipus àrab manuals.(zona de públic).
Els recorreguts i direccions d’evacuació estaran perfectament senyalitzats amb llums d’emergència i senyals indicatives autoluminescents (UNE 23.035). Les senyals es col.locaran de forma coherent (normes UNE 23.034, 23.033 i 81.501).
La longitud del recorregut d’evacuació des de qualsevol origen d’evacuació fins alguna sortida serà inferior a 25 metres. Es
considerarà com origen d’evacuació tot punt ocupable.
En cap espai de sortida de públic es col.locaran miralls o superfícies que reflexin la imatge, que puguin pertorbar la sortida normal,
ni mobles o accessoris que interrompin la lliure circulació.
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Les moquetes, cortines, tapisseries i demés materials d’acabat fàcilment inflamables tindran un comportament al foc M0 i M1
(s’aportaran certificats de reacció al foc).
Totes les matèries susceptibles de cremar fàcilment hauran de ser sotmesos a procediments d’ignifugació per aconseguir arribar a
la classe M1.
17.3 COMPORTAMENT AL FOC DELS MATERIALS
Els productes utilitzats per acabats superficials o revestiments, seran de la següent classe de reacció al foc, segons la norma UNE
23727:
Elements compartimentadors
Classe
A terra:
CFL-S1 o més favorable
A parets i sostres:
C-s3,d0 o més favorable
Productes a l’interior de falsos sostres o terra B-s3 o més favorable
Conductes d’aire condicionat i/o ventilació
C-s3,d0 o més favorable
Revestiments de conductes
C-s3,d0 o més favorable
17.4 SECTORITZACIÓ RESPECTE VEÏNS
Val a dir que tenim una mitgera en contacte amb edificis colindants de vivendes. Aquesta mitgera es garanteix la seva resistència al
foc de EI90
Trobem una única mitgera que separa l’edifici objecte d’estudi i un edifici d’habitatges.
17.5 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA / LOCALS DE RISC
La resistència al foc de l’estructura portant serà de R90.
Locals de Risc Especial
Només trobem la classificació de la cuina, com a local de risc.
Cuina:
La zona de la cocció queda classificada com a local de risc baix, ja que tenim una potència de 20 kw instal.lats.
Ho assimilarem a un risc baix.
Val a dir que el local només compta amb dues fregidores de 7L cadascuna i 4 fogons domèstics sota campana.
NÚM.
01
02

EQUIPAMENTS DE CUINA
DESCRIPCIÓ
FREGIDORA (7L) 2u.
CUINA DE 4 FOGONS domèstica
TOTAL EQUIPAMENT

POTÈNCIA
14 KW
6 KW
20 KW.
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Per tant es considera la cuina com a local de risc baix.
Seguint les condicions de les zones de risc especial, al tenir risc baix:
-la resistència al foc de l’estructura portant compleix R90.
-Resistència al foc de les parets i sostres que el separen de la resta de l’edifici, compleix EI90.
-No cal que tingui vestibul d’independència.
-No es comunica amb la resta de l’edifici, sinó que només s’hi accedeix per dins del propi local.
-El seu recorregut fins a la sortida del local no supera els 25m.
Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes, armaris,…) es
regulen en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002).
El conducte d’extracció de la Campana de la zona de cocció transcorre en vertical per la façana de l’edifici des de que es va
construir l’edifici, en un plà on no hi ha cap finestra dels pisos superiors, la seva sortida s’eleva 1m per sobre del punt més alt de la
coberta.
Val a dir que la campana compta amb una resistència al foc de 400ºC / 2 hores., al tenir menys de 20kw.
Tot i que el CTE obliga a l’extinció automàtica a partir dels 50Kw, es recomana que s’instal.li a la campana una extinció automàtica
per tal de no tenir porta EI a l’accés a la cuina. Es sol.licita el corresponent certificat d’instal.lació, revisada tant de la campana com
de la instal.lació de l’extinció automàtica.
17.5.1 ESTABILITAT AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS PORTANTS
La resistència al foc dels elements constructius portants serà R90
17.5.2 ESTABILITAT AL FOC ESTRUCTURA PRINCIPAL DE COBERTA LLEUGERA
Amb la fi de limitar el risc de propagació exterior d’incendi per la coberta, ja sigui entre dos edificis adjacents, o del mateix edifici,
aquesta tindrà una resistencia al foc de REI 60, com a mínim en una franja de 0,50m d’amplada mesurada dede l’edifici adjacent,
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així com en una franja d’1m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta de tot element compartimedador d’un sector
d’incendi o d’un local de risc alt.
17.6 OCUPACIÓ DE L’ACTIVITAT
L’ocupació màxima prevista per aquest local segons el CTE és el següent:
Zona de serveis CH1
Densitat d’ocupació:
Superfície (b)
Ocupació:

1p/3m²
7,44 m²
2,48 persones

3 persones

Zona de serveis CH2
Densitat d’ocupació:
Superfície (b)
Ocupació:

1p/3m²
5,12 m²
1,70 persones

2 persones

Zona de serveis CH3
Densitat d’ocupació:
Superfície (b)
Ocupació:

1p/3m²
5,14 m²
1,71 persones

2 persones

Zona de cuina
Densitat d’ocupació:
Superfície (b)
Ocupació:

1p/10m²
18,57 m²
1,85 persones

2 persones

Zona de escenari
Densitat d’ocupació:
Superfície (b)
Ocupació:

1p/1m²
50,48 m²
50,48 persones

51 persones

Zona treball (interior barres)
Densitat d’ocupació:
1p/10m²
Superfície (b)
(ZT + ZT2) 10,68 m² + 9,53 m² = 20,21 m²
Ocupació:
2,02 persones 3 persones
Zona de vestuaris, camerins i altres dependencies similars…
Densitat d’ocupació:
1p/2m²
Superfície (b)
(V1+V2) 8,67 m²
Ocupació:
4,33 persones 5 persones
Zona de vestibuls generals, distribuidors
Densitat d’ocupació:
1p/2m²
Superfície (b)
(D1+D2) 22,06 m²
Ocupació:
11,03 persones 12 persones
Zona d’ús múltiple
Densitat d’ocupació:
Superfície (b)
Ocupació:

1p/0,25m²
(S) 135,75 m²
543 persones

543 persones

Zona de públic sentat en bars, cafeteríes, restaurants …
Densitat d’ocupació:
1p/1,5m²
Superfície (b)
(B) 39,05 m²
Ocupació:
26,03 persones 27 persones
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Tenint:

7 persones CH + 2 persones cuina + 51 persones escenari + 3 persones zona de treballs (barres) + 5 persones
camerins + 12 persones vestíbuls distribuidors + 543 persones sala polivalent + 27 persones en el bar + 4
treballadors = 654 persones.

Ocupació màxima del local és limita a 150 persones classificant-se dins del grup d’aforament mitjà, encara que
puntualment (festa major del poble, diades especials,…) l’aforament màxim autoritzat augmenta fins a 500 persones.
L’explotador de l’activitat “Societat la Fraternitat” es responsabilitzarà d’aquesta ampliació puntual de l’aforament.
L’ocupació segons normativa es té en compte per a l’evacuació dels ocupants.
17.6.1 NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Segons la taula 3.1 del CTE DB SI, s’indiquen el nombre de sortides que hi ha i els recorreguts màxims.
Nombre de Sortides existents: 4
Segons el CTE, quan les plantes o recintes disposin de més d’una surtida de planta o sortida de recinte:
Condicions:
-La longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de planta no excedéis de 50m excepte els casos que
s’indiquen a continuació:
-35m en zones en les que es preveu la presència d’ocupants que dormen, o en plantes d’hospitalització o de tractament
intensiu en ús Hospitalrai i en plantes d’escola infantil o d’ensenyament primària. (no és el cas).
-75m en espais a l’aire lliure en els que el risc de declaració d’un incendi que sigui irrellevant, per exemple, una coberta
d’edifici, una terrassa,… (no és el cas)
-La longitud dels recorreguts d’evacuació des de l’origen fins arribar a algún punt des del que existeixin almenys dos
recorreguts alternatius no excedeix de 15m en plantes d’hospitalització o de tractament intensiu en ús Hospitalari o de la
longitud màxima admisible quan es disposi d’una sola sortida, en la resta de casos. (no és el cas)
-Si l’alçada d’evacuació descendent de la planta obliga a que existeixi més d’una sortida de planta o si més de 50
persones precisen salvar en sentit ascendent una alçada d’evacuació major que 2m, almenas dos sortides de planta
condueixin a dos escales diferents.
Els recorreguts es troben grafiats a la documentació gràfica, indicant les sortides.
17.6.2 DIMENSIONAT MITJANS EVACUACIÓ
Segons la taula 4.1. de l’apartat 4. Dimensionat dels mitjans d’evacuació de la SI 3, del DB SI del CTE:
Tipus d'element
Portes i passos

Dimensionament
A >= P/200 >=0,8 m
L'amplada de totes les fulles de
porta no ha de ser menor que 0,6
m, ni excedir de 1,23 m.

Comentaris
L'amplada d'una porta de sortida de
recinte d'un escala protegida a planta de
sortida de l'edifici ha de ser al menys al
80% de l'amplada de l'escala.

Passadissos i rampes

A>=P/200>=1 m

L'amplada mínima és de 0,8 m en
passadissos previstos per a 10
persones, com a màxim, i aquestes
siguin usuaris habituals.

Escales no protegides per
evacuació descendent

A>=P/160

Escales no protegides per
evacuació ascendent

A>=P/(160-10h)

L'amplada mínim és de:
-0,8 m en escales previstes per a 10
persones, com a màxim, i aquests siguin
usuaris habituals de la mateixa.
-1,00 m en la resta de casos.

Escales protegides

E<= 3S +160 AS

Conclusió
Compleix en totes
les sortides
d’emergència
Compleix.

No s'escau

No s'escau
No s'escau
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En zones a l'aire lliure:
Passos, passadissos i
rampes

A>=P/600>= 1,00 m

En zones a l'aire lliure:
Escales

A>= P/480>=1,00 m

En zones per a més de 3000 persones,
A>=1,2 m

No s’escau

No s’escau

On:
•

A és l’amplada de l’element (m)

•

As és l’amplada de l’escala protegida en el seu desembarc en la planta de sortida de l’edifici. (m)

•

H és l’alçada d’evacuació ascendent (m)

•

P és el nombre total de persones previstes pel pas en el punt on es pretén dimensionar l’amplada (m).

E és la suma dels ocupants assignats a l’escala en la planta considerada més els de les situades per sota o per damunt d’ella fins a
la planta de sortida de l’edifici segons es tracti d’una escala per a l’evacuació descendent o ascendent, respectivament.
Per a l’assignació tant sols serà necessari aplicar la hipòtesis de bloqueig de sortides de planta indicada en el punt 4.1. en una de
les plantes, sota la hipòtesis més desfavorable.
S és la superfície útil del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes que la provenen les P persones. Inclou la
superfície de trams, dels replans i de les replans entremitjos.
Les característiques de les portes seran segons l’apartat 6, Portes situades en recorregut d’evacuació del DB SI del CTE.
Condicions
Conclusions
1. Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a l'evacuació de més de Compleix. Les portes
50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà
previstes com a sortida de
mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida
planta, el seu sistema de
obertura des del costat del qual provingui l'evacuació, sense haver d'emprar una clau i sense haver tancament no actuarà mentre
d'actuar sobre més d'un mecanisme.
hi hagi activitat.
2. Es considera que satisfan l'anterior requisit funcional els dispositius d'obertura mitjançant maneta
o polsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, quan es tracti de l'evacuació de zones
ocupades per persones que en la seva majoria estiguin familiaritzades amb la porta considerada,
així com els de barra horitzontal d'empenta o de des llisament conforme a la Norma UNE
EN1125:2003 VC1, en cas contrari.

Compleix. Les persones
estan familiaritzades amb la
porta considerada.

3. Obrirà en el sentit de l'evacuació tota porta de sortida:
a) prevista pel pas de més de 200 persones en edificis d'ús residencial habitatge o de 100 en els
demés casos, o bé.
b) prevista per a més de 50 ocupants del recinte o espai en el que estigui situada.
Per a la determinació del nombre de persones que s'indica en a) i b) s'haurà de tenir en compte els
criteris d'assignació d'ocupants establerts en l'apartat 4.1 d'aquesta secció.

Compleix

4. Quan existeixin portes giratòries, han de disposar-se portes abatibles d'obertura manual
contigües a elles, excepte en el cas de que les giratòries siguin automàtiques i disposin d'un
sistema que permeti l'abatiment de les fulles en el sentit de l'evacuació, inclòs en el cas de fallada
del subministrament elèctric, mitjança l'aplicació manual de d'una força no superior a 14 Kg.
L'amplada útil d'aquest tipus de portes i de les de gir automàtic després del seu abatiment, ha
d'estar dimensionada per a l'evacuació total prevista.

No s'escau

5. Les portes d'obertura automàtica disposaran d'un sistema tal que, en cas de fallada del
mecanisme d'obertura o del subministrament d'energia, obri la porta i impedeixi que aquesta es
tanquin o bé que, quan siguin abatibles, permeti la seva obertura manual. En l'absència d'aquest
sistema, hauran de disposar-se portes abatibles de obertura manual que compleixin les condicions
indicades en el punt anterior.

No s'escau. No es disposen
de portes d’obertura
automàtica.
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Justificació dimensionat.
Per les escales situades davant les cambres higièniques, només s’evacuarà a efectes de recorregut les persones que es puguin
trobar a les mateixes. La resta d’espais es considerarà l’evacuació per la sala polivalent. Justificada a continuació.
Espai Sala Polivalent
Nombre ocupants segons l’ocupació per càlcul CTE = 543 persones.
Portes i passos A >= P/200 on A> 543/200 = 2,71m
Val a dir que es sumarà en les hipótesis l’evacuació de les persones de l’escenari i del bar en cas que de bloqueig de les seves
respectives portes d’espai, i sortiran també per la sala polivalent.
Escenari
-Portes i passos A >= P/200 on A> 51/200 = 0,25m
Bar
- Portes i passos A >= P/200 on A> 27/200 = 0,135m
Total a considerar a les hipótesis per tenir l’evacuació més desfavorable = 3,09m.
Val a dir que tenim en aquest espai:
-Doble porta de 0,80m cada fulla, total 1,60m.
-Porta de 0,80 de fulla.
-Accés recorregut alternatiu cap al bar i cap a la zona de cambres higièniques amb passos de 0,90mi 0,80m.
Total d’obertures per a sortir: 4,1m.

Esquema

Hipótesis 1. Bloqueig porta 1.
Si fem el càlcul bloquejant la porta 1:
Tindrem un total d’obertures de:
-Porta de 0,80m
-Accés recorregut alternatiu cap al bar i cap a la zona de
cambres higièniques amb passos de 0,90mi 0,80m.
total d’obertura: 2,50m.
No compleix.
Es realitzaran les modificacions per tal d’ampliar un dels
forats en 59cm, per tal de cumplir amb la normativa
d’evacuació.
Un cop estigui realitzada la modificació, es farà el
corresponent certificat d’adeqüació.
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Esquema

Hipòstesis 2. Bloqueig porta 2
Si fem el càlcul bloquejant la porta 2:
Tindrem un total d’obertures de:
-Doble porta de 0,80m cada fulla, total 1,60m.
-Porta de 0,80m
-Accés recorregut alternatiu cap a la zona de cambres
higièniques amb passos de 0,90m.
total d’obertura: 3,30m.
Compleix.

Esquema

Hipótesis 3. Bloqueig porta 3
Si fem el càlcul bloquejant la porta 3:
Tindrem un total d’obertures de:
-Doble porta de 0,80m cada fulla, total 1,60m.
-Accés recorregut alternatiu cap al bar i cap a la zona de
cambres higièniques amb passos de 0,90mi 0,80m.
total d’obertura: 3,30m.
Compleix.
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Esquema

Hipótesis 3. Bloqueig porta 4
Si fem el càlcul bloquejant la porta 4:
Tindrem un total d’obertures de:
-Doble porta de 0,80m cada fulla, total 1,60m.
-Porta de 0,80m
-Accés recorregut alternatiu cap a la zona de bar amb
passos de 0,80m.
total d’obertura: 3,20m.
Compleix.

Espai Bar
Nombre ocupants segons l’ocupació per càlcul CTE = 27 persones.
Portes i passos A >= P/200 on A> 27/200 = 0,135m
Val a dir que tenim en aquest espai:
- Porta de 0,90 de fulla, és compleix àmpliament la condició.
Espai Camerins i distribuidors
Nombre ocupants segons l’ocupació per càlcul CTE = 17 persones.
Portes i passos A >= P/200 on A> 17/200 = 0,08m
Val a dir que tenim en aquest espai:
-Distribuidor: passadís de 0,90m d’ample.
-Escala de 0,86m.
-Pas de porta de 0,70 de fulla, és compleix àmpliament la condició.
17.6.3 DETERMINACIÓ ALÇADES D’EVACUACIÓ
La totalitat dels sectors que conformen l’establiment es troben grafiades a la documentació gràfica, val a dir que tots els espais d’ús
públic són en planta baixa.
17.6.4 PROTECCIÓ DE LES ESCALES I VESTÍBULS D’INDEPENDÈNCIA
No s’escau atès que no trobem escales interiors, ni vestíbuls d’independència.
17.6.5 ESPAIS EXTERIORS SEGURS
És aquell en el que es pot donar per finalitzat l’evacuació dels ocupants de l’edifici i ha de reunir les següents condicions:
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Condicions
1. Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en condicions de seguretat.
2. Es pot considerar que aquesta condició es dona quan l’espai exterior disposa, davant de cada sortida
de l’edifici que comuniqui amb ell, una superfície com a mínim de 0,5P m2 dintre de zona delimitada amb
un radi 0.1P m de distància des de la sortida de l’edifici, essent P el nombre d’ocupants en que la seva
evacuació està prevista per dita sortida. Quan P no excedeixi de 50 persones, no serà necessari
comprovar aquesta condició com és el cas.
3. Si l’espai considerat no està comunicat amb la xarxa viaria o amb altres espais oberts no es pot
considerar ninguna zona situada a menys de 15 metres de qualsevol part de l’edifici, excepte quan
estigui dividit en sectors d’incendi estructuralment independents entre sí amb sortides independents a
l’espai exteriors, en aquest cas dita distancia es podrà aplicar únicament respecte del sector afectat per
un possible incendi.
4. Permet una amplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per l’incendi.
5. Permet l’accés dels efectius de bombers y dels mitjans d’ajuda als ocupants que, en cada cas, es
consideren necessaris.
6. A coberta d’un edifici es pot considerar com espai exterior segur sempre que, a més de complir les
condicions anteriors, la seva estructura sigui totalment independent de la del edifici amb sortida a aquest
espai i un incendi no pugui afectar simultàniament a ambdós.

Conclusions
Compleix
Compleix. P total = 212
0,5 P = 106m²
Radi 0,1P = 21,2m
Davant el local objecte
d’estudi tenim la plaça
principal del poble.
Compleix. L’espai
considerat està
comunicat amb la
xarxa viaria.
Compleix
Compleix
No s’escau.

17.6.6 SENYALITZACIÓ D’ELEMENTS D’EVACUACIÓ I RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Es procedirà a la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així com la dels mitjans de protecció contra incendis de
utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida, tenint en compte el disposat en el
Reglament de senyalització en els centres de treball, aprovat per Real Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes
en matèria de senyalització de seguretat o salut en el treball.
La senyalització seguirà les següents normes UNE 23033, UNE 23034 i UNE 23035.
Segons l’apartat 7, senyalització dels mitjans d’evacuació, de la secció SI3, del Document Bàsic del CTE, Seguretat en cas
d’incendi”:
S’utilitzarà les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en norma UNE 23034:1998, conforme als següents
criteris:
Criteris
a) Les sortides del recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol "SORTIDA", excepte en edificis de ús
residencial habitatge i , en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes en que la seva superfície no excedeixi
de 50 m2, siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt de dits recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb
l'edifici.
b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" ha d'emprar-se en totes les sortides previstes per ús exclusió en
cas d'emergència.
c) Hauran de disposar-se de senyals indicatives de direcció dels recorreguts visibles des de tot origen d'evacuació,
des de el que no es percebin directament les sortides o les seves senyals indicatives i, en particular, davant de tota
sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís.
d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els que existeix alternatives que puguin induir a l'error, també es
disposaran els senyals abans citades, de manera que quedi clarament indicada l'alternativa correcte. Tal és el cas
de determinats creuaments o bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles escales que, en la planta de sortida
de l'edifici, continuïn el seu traçat cap a les plantes més baixes, etc.
e) En aquest recorreguts, junt a les portes que no siguin de sortida i que puguin induir a error en l'evacuació s'ha de
disposar del senyal amb el rètol "Sense sortida", en lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les
portes.
f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer a cada sortida.
g) Les mides dels senyals seran:
a) 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10;
b) 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entres 10 i 20 m;
c) 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entres 20 i 30 m;

Conclusions
Compleix

Compleix
Compleix
Compleix

Compleix
Compleix
Compleix
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17.7 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Les mesures de seguretat activa de lluita contra el foc, s’aplicaran en compliment de les mesures bàsiques contra incendis d’acord
amb els criteris establerts per aquest tipus d’activitat en funció de la situación relativa i el risc intrínsec calculat.
Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Ús previst de l’edifici
GENERAL
Extintors portàtils

Boques d’incendi
Ascensor d’emergència
Hidrants exteriors

Instal·lació
d’extinció

automàtica

PÚBLICA CONCURRÈNCIA
Boques d’incendi
Columna Seca
Sistema d’alarma
Sistema
de
detecció
d’incendi
Hidrants exteriors

Condicions

Projecte

-A 15m de recorregut a cada planta, com màxim,
desde tot origen d’evacuació.
-A les zones de risc especial segons el capítol 2 de
la Secció 1 del DB-SI
En zones de risc especial alt, segons al capítol 2 de
la Secció SI1, en el que el risc sigui principalmente
de matèries combustibles sòlides.
A les plantes on l’alçada d’evacuació excedeixi de
28m
Si l’alçada d’evacuació descendent excedeix de 28m
o si la ascendente excedeix de 6m, així com en
establiments de densitat d’ocupació major que 1
persona cada 5m² i la seva superfície construïda
sigui entre 2000 i 10000m².
Almenys un hidrant fins a 10.000 m² de superfície
construïda i un més per cada 10.000m² adicional o
fracció.
Edifici que l’alçada d’evacuació excedeixi de 80m.
En cuines en que la potència instalada excedeixi de
20kw en ús Hospitalari o Residencial Públic o de 50
kw en qualsevol altre ús

Es col·loquen 5 unitats:
2 extintors de CO2.
3 extintor de pols A-B-C

Si la superfície construïda excedeix de 500 m²
Si l’alçada d’evacuació excedeix de 24m
Si l’ocupació excedeix de 500 persones. El sistema
ha de ser apte per emetre missatges per megafonia.
Si la superfície construïda excedeix de 1000m²

No és d’aplicació
No és d’aplicació
No és d’aplicació

En cines, teatres, auditoris i discoteques amb
superfície construïda compresa entre 500 i 10.000m²
i en recintes esportius amb superfície construïda
compresa entre 5000 i 10000 m².

No és d’aplicació

No és d’aplicació
No és d’aplicació.
No és d’aplicació

No es supera la potència, no és
d’aplicació.

No és d’aplicació

En les zones on es pot preveure focs tipus elèctrics, com ara al costat del quadres elèctrics s’utilitzaran extintors de CO2.
El nombre d’extintors es calcula per tal de que des de qualsevol punt del local tinguem un extintor a menys de 15 metre de
recorregut real.
Els extintors es col.locaran de forma que puguin ser utilitzats ràpida i fàcilment.
S’intentarà situar-los en els paraments, de forma que l’extrem superior de l’extintor es trobi a una alçada sobre el terra menor que
1,7 metres.
Es situaran on exiteixi major probabilitat d’originar-se un incendi, pròxims a les sortides dels locals i sempre en llocs de fàcil visibilitat
i accès.
Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics, químics o atmosfèrics, hauran d’estar protegits.
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17.8 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
S’han de senyalitzar els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual que no siguin fàcilment localitzables des d’algun
punt de la zona protegida per l’esmentat mitjà, de forma tal que des de l’esmentat punt la senyal resulti fàcilment visible.
Les senyals seran les definides en la norma UNE-23-033 i les seves mesures seran les indicades en la norma UNE-81-501.
17.9 IL.LUMINACIÓ
La senyalització d’evacuació i dels mitjans de protecció haurà de ser visible inclús en cas de fallada del subministrament elèctric de
l’enllumenat normal, per això disposaran de fonts d’il.luminació incorporades externa o internament a les pròpies senyals, o bé seran
auto-luminiscents.
Senyalització fotoluminiscent de seguretat (segons UNE-23-034-88):
Els criteris per a la utilització de les senyals d’evacuació seran, en general, els següents:
17.10 SELECCIÓ DE SENYALS
Segons les característiques de l’edifici o local en que s’han de col.locar les senyals d’evacuació, i especialment segons l’ús dels
mateixos i el nivell d’informació de les persones que els ocupen, pot seleccionar-se el mitjà de comunicació més adequat entre els
que es defineixen en la norma.
En general serà preferible l’ús dels senyals amb contingut literal.
17.11 SITUACIÓ DELS SENYALS
Les senyals de “sortida” i “sortida d’emergència” es situaran, sempre que sigui possible, sobre els dintells dels forat que han de
senyalitzar, o si no fós possible, molt properes a ell, de tal forma que no hi pugui haver confusió en quan a la localització de l’espai
de sortida.
Les senyals de “trams de recorregut d’evacuació” es situaran de forma que, des de qualsevol punt susceptible de ser ocupat per
persones, sigui visible, al menys una senyal que permeti iniciar a continuació l’evacuació per la via, sense dubtes ni confusions.
L’alçada del marge superior de les senyals en trams de recorreguts d’evacuació estarà, preferentment, compresa entre 2m i 2,5m,
podent alterar-se aquesta alçada per raons del trànsit en la via. En cap cas se situaran a menys de 0,3m del sostre del local en que
s’instal.lin.
18. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS
18.1 APROXIMACIÓ I ENTORN
L’activitat ha desenvolupar es situa en una finca situada a la Plaça Carles Camps núm. 14, situada al centre de la població de Sant
Llorenç de la Muga, província de Girona.
L’accés principal es realitza per la pròpia Plaça de Carles Camps, plaça amb una mides de 24,16m x 33,56m.
L’accés lateral per la pòpia plaça té una amplària de 9,62m, i l’altre accés lateral per al carrer Albert Camps és de 2,74m d’amplària.
Les portes d’accés es troben descrites a l’apartat anterior 17.6.2.
Val a dir que s’ha de tramitar davant Bombers de Girona l’exepcionalitat del cas que ens ocupa, ja que la població Sant Llorenç de
la Muga, en el seu nucli central històric disposa tant per l’accés oest com per l’accés nord de la població d’una antiga fortificació que
limita les amples dels vials que arriben al local objecte d’estudi.
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S’ha realitzat un reconeixement del terreny i trobem el següent:

-Per l’accés oest de la població:
-Mitjançant el carrer del Barri trobem en un punt un
estretament del vial fins arribar a 2.01m.
Val a dir que també queda limitada l’alçada a
2,90m per l’arc que fa el propi accés.

-Per l’accés nord de la població:
Mitjançant la carrertera d’Albanyà i el carrer del
Pont, tenim una amplària màxima de 3m.
Val a dir que també queda limitada l’alçada a
2,90m per l’arc que fa el propi accés.
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Segons l’apartat SI5 Condicions d’aproximació i entorn de CTE DB SI 5 Intervenció de bombers, cal que es compleixin les següents
condicions:
Requisits
Amplada mínim lliure de 3,5m.
Alçada mínima lliure o gàlib de 4,5 m
Capacitat portant del vial: 20KN/m2
En els trams curvilinis, el carril de rodadura ha de quedar
delimitat per la traça d'una corona circular de radis
mínims de 5,3 m i 12,5 m, amb una amplada mínima per
a la circulació de 7,2 m.

Conclusions
Segons l’apartat anterior, No es compleix degut a que trobem
dos accessos a la població on hi ha les portes antigues d’alguna
muralla. Tenim un ample mínim de 2,01m
Segons l’apartat anterior, No es compleix degut a que trobem
dos accessos a la població on hi ha les portes antigues d’alguna
muralla. Tenim una alçada lliure mínima de 2,90m
Són els vials existents.
Ve delimitat per les portes antigues de muralla.

18.2 ACCESSIBILITAT
Les obertures de façana hauran de complir les següents condicions:
Requisits
A)Facilitar l’accés a cadascuna de les plantes de l’edifici,
de manera que l’alçada de l’àmpit respecte del nivell de
la planta a que accedeix no sigui major que 1,20m.
b) Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser
al menys de 0,80m i 1,20m respectivament. La distància
màxima entre els eixos verticals de dos forats
consecutius no ha d’excedir de 25m, mesurada sobre la
façana.
c)No s’hauran d’instal.lar en façana que impedeixin o
dificultin l’accés al interior de l’edifici a través de les
esmentades obertures, a excepció dels elements de
seguretat situats en les obertures de les plantes que
disposin d’una alçada d’evacuació no superior a 9m.

Conclusions
Compleix. A totes les façanes trobem portes d’accés.
Compleix.

Compleix. No hi ha elements que impedeixin l’accés.
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19. PLA D’EMERGÈNCIES
19.1 OBJECTE
La redacció del present pla d’emergència i evacuació està destinat a determinar les actuacions a seguir en el local objecte d’aquest
projecte, en cas de produïr-se una emergència.
19.2 TELÈFONS D’INTERÈS
Telèfons d’interès:
Bombers:
Emergències:
Ajuntament:
Policia municipal
Policia autonòmica
Urgències mèdiques
Creu Roja Figueres
Hospital Figueres

112
112
972.56.91.40
092
085
061
972-67-29-39
972-501-400

972-56.91.40
972.54.18.00

19.3 AVALUACIÓ DEL RISC
Les principals emergències que poden sorgir en aquest tipus d’activitat són:
Tall en el subministrament elèctric
Incendi.
Altres situacions sense determinar per les que sigui necessari el desatllotjament de l’edifici.
19.4 MITJANS DE PROTECCIÓ
Com a mitjans de lluita contra el foc es desposa de dos extintors, de CO2, situat com indica la documentació gràfica a la zona de
públic, al costat del quadre elèctric, i tres extintors de pols A-B-C.
El local disposa també d’enllumenat d’emergència i senyalització per tal de permetre l’evacuació en cas de manca de
subministrament elèctric.
19.5 PLA D’EMERGÈNCIA
L’actuació a seguir davant de cada situació de risc serà la següent:
a. TALL DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.
En cas de manca total del subministrament elèctric caldria esperar uns moments per veure si retorna . En cas de no ser així el
responsable del local haurà d’ordenar la evacuació. L’evacuació podrà realitzar-se gràcies al sistema d’enllumenat d’emergència i
senyalització.
L’evacuació es farà de forma ordenada i sense perdre la calma. El responsable de l’equip d’emergència indicarà al públic la sortida
d’evacuació i controlarà que no quedi ningú dins el local abans d’abandonar ell mateix el local.
b. INCENDIS
En cas d’un petit conat d’incendi es faran servir els mitjans manuals d’extinció per apagar-lo.
En cas de que no fós possible controlar l’incendi s’evacuarà a tot el públic i al mateix temps es trucarà al servei d’extinció i
salvament del municipi.
El responsable del local comunicarà als equips d’extinció i salvament en primer lloc la localització de qualsevol persona que no hagi
pogut ésser evacuada, així com les característiques i abast de l’incendi i tipus de material.
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c. ALTRES SITUACIONS D’EMERGÈNCIA
En cas d’una altre tipus d’emergència com pot ser amenaça de bomba, acte vandàlic,etc. S’actuarà, per analogia, de la forma
indicada anteriorment pel cas de tall de subministrament elèctric o incendi. En tot cas es conservarà la calma per evitar danys al
públic produïts per una eventual situació de pànic.
20. MEDI POTENCIALMENT AFECTAT
20.1 DELIMITACIÓ DE L’ESPAI FÍSIC AFECTAT
Per delimitar el medi potencialment afectat, s’acompanya plànol de l’emplaçament, amb referència de l’àrea on estan situats tots els
edificis públics propers.
La qualificació urbanística d’aquests espais és la que ve desenvolupant en l’actualitat.
20.2 QUALITAT DE L’AIRE I VULNERABILITAT DEL TERRITORI
La xemeneia provinent de l’extracció de fums de la cuina és l’únic element emissor de fums, i per tant el seu desenvolupament no
influeix en la qualitat de l’aire del territori.
20.3 QUALITAT DE LES AIGÜES AFECTADES PER ABOCAMENTS
Les úniques aigües residuals que s’abocaran a la xarxa municipal de clavegueram són les pròpies dels serveis higiènics del bar.
Donada la naturalesa d’aquests efluents, la qualitat de les aigües es consideren assimilades a aigües residuals domèstiques.
20.4 IMPACTE
Es tracta d’una activitat que no produeix impacte en el medi doncs no disposa de focus emissors de contaminació d’aire, ni es
produeixen abocaments d’aigües residuals diferents a les domèstiques.
21. CONCLUSIÓ
Per tot l’exposat en les línies precedents, és factible formar-se una idea de les característiques i condicions que reunirà la
instal.lació de l’Activitat motiu de la present Memòria. No obstant, el Peticionari es compromet a efectuar totes les modificacions que
estimin oportunes els Organismes Oficials Competents.

EL FACULTATIU

ANTONI FERNÁNDEZ PLANAS
Arquitecte col.legiat núm. 49428-3
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22. PRESSUPOST
La valoració de la maquinària i instal.lacions del local objecte d’estudi s’estima en:
TOTAL PRESSUPOST

…

…

…

…

…

…

…

40.500,00 €

Blanes, setembre de 2017
EL FACULTATIU

ANTONI FERNÁNDEZ PLANAS
Arquitecte col.legiat núm. 49428-3
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1. OBJECTE DEL PROJECTE.
Es redacta el present projecte elèctric en sala polivalent “La Fraternitat” a petició de L’Excm.
Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, amb N.I.F.: P-1718000A i domicili social en nº2 , del
carrer de l’Església, 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 4x6 en coure.
-un interruptor general d’alimentació IGA de 50A i 4 pols.
La potència màxima admissible de la instal·lació correspon a 19,053 kW a 3x127/220V i
50Hz.
La potència contractada correspon amb la factura o rebut que s’adjunta en el darrer punt de
la memòria descriptiva.
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2.3. Dades de la darrera inspecció
No es disposen de dades de la darrera inspecció.

3. DADES GENERALS
3.1. Titularitat de la instal·lació.
Titular

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga

NIF:
Adreça:

P-1718000A
c/Església, 2 – 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

3x127/220 a 50Hz
50A-4 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

(En línies d’endolls i un clima de 5kW)
Potència màxima admissible

19053 W
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0.16
Anual

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).
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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)
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)
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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
decret-Llei 6/2000)
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).
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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).
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 3x127V/220V a 50 Hz.
5.2. Classificació de la instal·lació.
D'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, instruccions ; MI-BT 025, MIBT026 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 15 circuits. D’aquest, 14 es troben
en planta baixa i el darrer alimenta la sala de caldera.
Aquests es poden observar en els plànols adjunts. La relació de circuits en planta baixa 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 4 pols i 50 A.
El quadre general està format per un total de 8 circuits que disposen de les seves
proteccions corresponents.
Els 3 primers circuits alimenten receptors d’enllumenat, endolls de la zona cuina, vestuaris,
magatzem i banys. Cada circuit disposa de protecció diferencial de 40A i previ aquest un PIA
de 40A que protegeix a l’hora el diferencial
Un dels circuits alimenta un autotransformador que permet l’alimentació de l’aparell
condicionador d’aire.
Els darrers 4 circuits alimenten a un total de 4 subquadres que són:
- SQ1. Subquadre zona bar.
-SQ2. Subquadres dreta escenari
-SQ4. Subquadre en zona de barra de la sala polivalent.
-SQ5. Subquadre en la sala de màquines.
L’esquema general de distribució és:
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El SQ1. Disposa de 2 circuits principals, un per a l’enllumenat amb les enceses pertinent i un
altre per a les diferents preses de corrent de la zona de bar.
El SQ2, subquadre situat a la dreta de l’escenari alimenta un base CETAC formada per 2
preses trifàsiques, una de 16A i l’altre de 32A i 3 preses monofàsiques de 16A. I en deriva
una línia que alimenta els subquadre SQ3 situat a l’esquerra de l’escenari. D’aquest surten
dos circuits principals, un per a l’enllumenat d’escenari i l’altre per a les diferent preses de
corrent.
El SQ4 es el subquadre de barra en la zona de sala polivalent, format per 2 circuits principal,
un per la llum i l’altre format per 3 línies independent de preses de corrent de 16 A
monofàsiques.
El SQ5, és el subquadre situat en la sala de màquines de la caldera de biomassa i està
format per 3 circuits principals, un per l’enllumenat i preses de corrent, un segon que
alimenta l’electrònica de la caldera de biomassa, i les dues bombes de recirculació del
primari i secundari. I el tercer alimenta directament l’alimentador d’estella.
5.5. Demandes
5.5.1. Quadre general
- Potencia total instal·lada:
L1-Banys
L2-Passadís ext.
E1-Banys
E2-Vest-sota esc-ma
L3-vest- mag-sota e
L4- Llum PP
E3- Cuina 1
E4- Cuina2
5- Projectors barra
7- Emergències
4- Cuina 2
5- Cuina 3
SQ1- Zona bar
SQ2- Escenari dreta
SQ4- Barra sala
Sala caldera
TOTAL....

43 W
60 W
3450 W
3450 W
239 W
200 W
3450 W
3450 W
60 W
90 W
3450 W
3450 W
29743 W
6300 W
38650 W
10422 W
6594 W
113101 W
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- Potència instal·lada enllumenat(W): 5451
- Potència instal·lada força electromotriu(W): 107650
- Potencia Màxima Admissible (W): 19052
5.5.2. Subquadre SQ1
- Potència total instal·lada:
7-Ext. Marquesina
300 W
8- Ext. Façana
40 W
9- Terrassa
40 W
10-Projectors sala
600 W
11-Sala
900 W
12- Taules bar
173 W
13-Emergències sala
70 W
14-Emergències bar
20 W
6- Bar 1
3450 W
Bar 2
3450 W
8-Bar 3
3450 W
9- Sala 1
3450 W
10- Sala 2
3450 W
11- Sala 3
3450 W
12-Sala 4
3450 W
13- Sala 5
3450 W
TOTAL....
29743 W
- Potència instal·lada enllumenat(W): 2143
- Potència instal·lada força electromotriu(W): 27600
Transformador entremig
- Potència total instal·lada:
Clima
TOTAL....

5000 W
5000 W

- Potència instal·lada força electromotriu(W): 5000
5.5.3.Subquadre SQ2- Escenari dreta
- Potència total instal·lada:
CETAC - III-16A

5000 W
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11000 W
3300 W
3300 W
3300 W
12750 W
38650 W

- Potència instal·lada enllumenat(W): 2400
- Potència instal·lada força electromotriu(W): 36250
5.5.4. Subquadre SQ3-Escenari dreta
- Potència total instal·lada:
Escenari 1
Escenari 2
Escenari 3
Escenari 4
Escenari 5
Escenari 6
Escenari 7
Escenari 8
Escenari 1
Escenari 2
Escenari 3
TOTAL....

300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
3450 W
3450 W
3450 W
12750 W

- Potència instal·lada enllumenat(W): 2400
- Potència instal·lada força electromotriu(W): 10350
5.5.5. Subquadre SQ4- Barra sala
- Potència total instal·lada:
Barra sala
Barra sala 1
Barra sala 2
Barra sala 3
TOTAL....

72 W
3450 W
3450 W
3450 W
10422 W
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- Potència instal·lada enllumenat(W): 72
- Potència instal·lada força electromotriu(W): 10350
5.5.6. Subquadre SQ5-Sala caldera
- Potència total instal·lada:
Sala caldera
Sala calderes
Caldera
Bomba primari
Bomba secundari
Alimentador
TOTAL....

144 W
3450 W
500 W
700 W
700 W
1100 W
6594 W

- Potència instal·lada enllumenat(W): 144
- Potència instal·lada força electromotriu(W): 6450

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.
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.
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- 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 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.
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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
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
MI-BT-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
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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
presentar-se 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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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:
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.
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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.
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
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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
presentar-se 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 fraccionar-se 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.
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
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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 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.
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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.
-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.
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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.
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
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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.
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.
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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:
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.
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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 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
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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.
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,
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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.
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.
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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.
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.
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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 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.
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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.
No necessiten protecció supletòria:
Els conductors proveïts d'una armadura metàl·lic.
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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
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utilitzant 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 cuidarse 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
connectar-se 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 considerar-se 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.
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-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:
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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-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.
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.
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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 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.
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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.
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.
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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.
-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.
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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:
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
produir-se 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.
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-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
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.
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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
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
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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.
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:
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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:
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.
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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 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
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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.
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.
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-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.
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
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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:
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:
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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.
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:
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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.
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
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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:
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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.
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
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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.
-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
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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.
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
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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.
- 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
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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.
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.
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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,
- 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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.
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- 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.
-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:
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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.
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
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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 2017.
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