
Instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió



OBJECTIUS

• Agents que intervenen en la posta en marxa de les 
instal·lacions

• Documentació per la posada en marxa i manteniment 
• Inspeccions periòdiques
• Taules per programar el manteniment de la instal·lació 
• Practica sobre les vostres instal.lacions



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Les instal·lacions de baixa tensió són conjunts d'aparells i 
circuits associats per tal de produir, convertir, transformar, 
transmetre, distribuir o utilitzar l'energia elèctrica, amb 
tensions nominals iguals o inferiors a 1.000 volts per a 
corrent altern i 1.500 volts per a corrent continu.



Normativa aplicable

• Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost pel qual s'aprova el 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió

• BOE 224, de 18 de setembre de 2002
• la Instrucció 1/2014 , de 19 de març, de la Direcció General 

d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aprova
la guia tècnica del reglament electrotècnic de baixa tensió.



Empreses instal·ladores autoritzades

• Les empreses instal·ladores autoritzades són les que estan 
capacitades per fer instal·lacions, ampliacions, 
modificacions i reparacions de les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió. 

• Aquestes empreses, amb la justificació prèvia que 
compleixen els requisits necessaris, estan inscrites en el 
Registre d'Empreses Instal·ladores d'Electricitat

• Les empreses instal·ladores es classifiquen en les categories 
següents:

• Categoria bàsica
• Categoria especialista

• A cadascuna d’aquestes categories li corresponen unes 
competències específiques.







Professionals

• Han d’estar inscrits al Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC)

• REIE Categoria bàsica (IBTB)
• han de conèixer les instruccions (ITC) que fan referència a les instal·lacions 

més usuals en edificis, locals o indústries

• REIE Categoria especialista (IBTE)
• totes les ITC, tant d’instal·lacions usuals com les instal·lacions especials

• sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a 
habitatges i edificis, sistemes de control distribuït, sistemes de supervisió, 
control i adquisició de dades, control de procesos

• línies aèries o subterrànies per a distribució d’energia,
• locals amb risc d’incendi o explosió,
• quiròfans i sales d’intervenció,
• làmpades de descàrrega en alta tensió,
• rètols lluminosos i similars,
• instal·lacions generadores de baixa tensió, que estiguin contingudes en l’àmbit

del REBT i les seves ITC.



Tipus de competència professional Titulació mínima exigida Accés directe a la 
competència professional

Instal·lador/a Elèctric/a (IE) Enginyer Industrial

Si

Categoria Bàsica Enginyer Tècnic Industrial
Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Enginyer de Telecomunicació.
Enginyer en Electrònica
Titulacions de FP i certificats de professionalitat

Instal·lador/a Elèctric/a (IE) Titulacions de FP i certificats de professionalitat No
Categoria Especialista Enginyer Industrial

Si
Enginyer Tècnic Industrial
Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Enginyer de Telecomunicació.
Enginyer en Electrònica

• El carnet es el document mitjançant el qual l'administració reconeix la 
capacitat tècnica per desenvolupar les activitats d'instal·lació i 
manteniment de les instal·lacions de baixa tensió

• Aquest carnet no capacita, per si sol, sinó que l’activitat s’ha d’exercir 
en el sí d’una empresa habilitada

Professionals



Classificació de les instal·lacions

• Les noves instal·lacions elèctriques, segons la seva importància i risc 
d’accident, es classifiquen en les dues classes següents en relació amb 
els tràmits administratius que requereix la seva execució:

a) Instal·lacions amb projecte

Instal·lacions complexes o d’alt risc que necessiten projecte per 
identificar-les i per justificar sense ambigüitats el compliment de la 
reglamentació de seguretat vigent, i també una certificació de direcció i 
acabament d’obra que garanteixi que concorda amb el projecte i que 
s’adapta a l’esmentada reglamentació.

b) Instal·lacions amb memòria tècnica de disseny

Instal·lacions senzilles que necessiten per a la seva identificació una 
memòria tècnica de disseny (MTD) amb l’objecte de proporcionar les 
principals dades i característiques de disseny de les instal·lacions. 
Aquesta memòria que ha de permetre constatar el compliment de la 
reglamentació de seguretat vigent en els aspectes essencials o bàsics.



Grup Lloc on s'instal·la o tipus Potència (*)

a Instal·lacions en indústries en general P>20kW
b En locals humits, amb pols o amb risc de corrosió P>10kW

Bombes d'extracció o elevació d'aigua
c En locals mullats P>10kW

Les instal·lacions de generadors i convertidors, conductors aïllats per a caldejament, amb exclusió d'habitatges
d Instal·lacions de caràcter temporal per alimentació de maquinària d'obres i construcció o les de caràcter temporal en locals o 

emplaçaments oberts
P>50kW

e Instal·lacions en edificis principalment destinats a habitatges, locals comercials i oficines, que no tenen la consideració de locals
de pública concurrència, en edificació vertical u horitzontal

P>100kW per caixa general 
protecció

f En habitatges unifamiliars P>50kW
g En garatges que requereixin de ventilació forçada, qualsevol que sigui la seva ocupació Sense límit inferior de 

potència
h En garatges amb ventilació natural amb més de 5 places d'estacionament Sense límit inferior de 

potència
i En locals de pública concurrència Sense límit inferior de 

potència
j Les instal·lacions corresponents a: Sense límit inferior de 

potènciaLínies de baixa tensió amb suports comuns amb les d’alta tensió

Màquines d’elevació i transport
Les que utilitzin tensions especials
Les destinades a rètols lluminosos, llevat que es considerin instal·lacions de baixa tensió, segons el que estableix la ITC-BT 44

Tanques elèctriques
xarxes aèries o subterrànies de distribució

k Instal·lacions d'enllumenat exterior P>5kW
l En locals amb risc d’incendi o explosió, exceptuant els garatges Sense límit inferior de 

potència

m En quiròfans i sales d’intervenció Sense límit inferior de 
potència

n En piscines i fonts P>5kW
o Totes les que, encara que no constin en cap dels grups anteriors, determini la Generalitat de Catalunya Segons determinació

(*) Potència màxima admissible de la instal·lació

NOVES INSTAL·LACIONS QUE REQUEREIXEN PROJECTE (FITXA 1)





AMPLIACIONS O MODIFICACIONS QUE 
REQUEREIXEN PROJECTE:

• Parlem d'ampliació quan s'afegeixen nous circuits a un 
d'existent, mentre que les modificacions consisteixen a 
modificar els circuits o elements de protecció
d'instal·lacions existents

• Les ampliacions d'instal·lacions que inicialment no van 
requerir projecte ja que no superaven el valor límit de la 
potència màxima admissible, però que després de l'ampliació
ja superen aquell valor. 

• En el cas d'ampliació d'instal·lacions en les que inicialment ja 
es va presentar projecte si en una o més ampliacions es 
supera el 50% de la potència màxima admissible inicial de la 
instal·lació.

• Les modificacions que afectin a línies complertes de 
processos productius amb nous circuits i quadres, encara que 
es tracti de reducció de potència.



MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY

• NOVES INSTA·LACIONS O MODIFICACIONS SENSE PROJECTE
• Les instal·lacions tant si són noves com si són ampliacions o 

modificacions que no estan incloses en els supòsits anteriors
requeriran memòria tècnica de disseny

• Signat per un instal·lador habilitat o per un tècnic titulat competent



Posta en marxa

• Les proves de la instal·lació s'efectuaran per l'empresa
instal·ladora habilitada

• Un cop finalitzades les proves de forma satisfactòria de 
posta en marxa l’instal.lador o el director tècnic de la 
instal.lació emetran un certificat de la instal.lació segons el 
model (el trobarem a canal empresa)

• a) identificació i dades referents a les seves principals 
característiques tècniques de lainstal·lació realment executada;

• b) Identificació de l'empresa instal·ladora, instal·lador habilitat amb 
carnet professional i del director de la instal·lació, quan la 
participació d'aquest últim sigui preceptiva.

• c) els resultats de les proves de posada en servei realitzades.
• d) declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d'acord 

amb el projecte o memòria tècnica i que compleix amb els requisits 
exigits pel REBT.



Posta en marxa (cas projecte)

• L'instal·lador o director tècnic ha de lliurar al titular:
• Projecte de la instal·lació (el seu contingut mínim està

determinat al Reglament)
• Certificat de direcció i acabament d’obra emès per tècnic

competent (model ELEC-4)
• Certificat d’instal·lació emès per la empresa instal·ladora

(model Certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió)
• Prèvia si es el cas
• Contracte de manteniment si es el cas

• el titular o el seu representant legal ha d’efectuar el 
tràmit de declaració responsable de la instal·lació per 
tal d'inscriure-la al RITSIC



Posta en marxa (cas memòria)

• L'instal·lador o director tècnic ha de lliurar al titular:
• Memòria tècnica de disseny de la instal·lació (Model

ELEC-3. Memòria Tècnica)
• Certificat d’instal·lació emès per la empresa instal·ladora

(model Certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió)
• Contracte de manteniment si es el cas

• el titular o el seu representant legal ha d’efectuar el 
tràmit de declaració responsable de la instal·lació
per tal d'inscriure-la al RITSIC



Contracte de manteniment

• Determinades instal·lacions elèctriques s'han de fer revisar 
i inspeccionar. 

• En funció del tipus del local, 
• els titulars han de contractar el manteniment amb

empreses instal·ladores autoritzades i la inspecció
periòdica amb entitats d'inspecció i control.



Inspeccions

• El Reglament de Baixa Tensió estableix l'obligatorietat de realitzar
inspeccions tècniques en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió
per un Organisme de Control acreditat. Les inspeccions tècniques a les 
que es fa referència són:

• Inspecció inicial, realitzada abans de la posada en servei de les instal·lacions. La 
finalitat d'aquestes inspeccions és garantir per un tercer, independent de les 
empreses instal·ladores i constructores, que les instal·lacions elèctriques
compleixen amb les exigències de seguretat mínimes exigides pel REBT en el 
moment de ser lliurades.

• Inspeccions periòdiques: l'objectiu d'aquestes és assegurar que les 
instal·lacions de BT mantenen els nivells de seguretat amb el pas del temps i de 
l'ús.

• Aquests controls verifiquen l'adequació dels materials instal·lats, la 
correcta execució de les proteccions per les persones, els bens i el medi: 
posada a terra, diferencials, proteccions contra contactes directes, etc.



Inspeccions de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió

• Les instal·lacions sotmeses a inspecció inicial es podran 
posar en servei si la inspecció ha estat favorable.

• Condicionada: Quan es detecti l’existència d’almenys, un 
defecte greu o defecte lleu s’han de corregir els defectes
indicats i per obtenir la qualificació de favorable.

• Negativa: Quan s’observi, almenys, un defecte molt greu. En 
aquest cas: les noves instal·lacions no poden entrar en 
servei, mentre no s’hagin corregit els defectes indicats i 
puguin obtenir la qualificació de favorable. Les instal.lacions
en servei s’han de precintar.



Organismes de control

• Les funcions dels organismes de control són les següents:
• Rebre la documentació que estableix la normativa aplicable per a posar en 

funcionament les instal·lacions noves, o les modificacions de les instal·lacions ja 
existents, i també emetre el document que habilita els titulars de les dites
instal·lacions a posar-les en funcionament.

• Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les modificacions
d’instal·lacions ja existents, i també fer la inspecció de les dites instal·lacions en 
els casos que pertoqui.

• Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que requereixen els
reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables.

• Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la inscripció obligatòria i l’anotació del 
resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els
aparells industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de 
seguretat industrial aplicables.

• Ordenar d’interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura 
cautelar, en el cas que aquest comporti un perill imminent.

• Controlar les activitats dels tècnics competents autors dels projectes i els
directors de l’execució dels projectes, i també la dels professionals i les 
empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i 
l’operació d’instal·lacions i de productes industrials.





Inspeccions (FITXA 2)
Grup Instal·lacions Inicial Periodicitat

inspecció
Contracte de 
manteniment

e Instal·lacions comunes d’edificis d’habitatges amb una 
potència total instal·lada superior als 100 kW

no 10 anys si

b Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una 
potència màxima admissible P>100kW

si 5 anys si

i Locals de pública concurrència si 5 anys si
l Locals amb risc d'incendi o explosió, de la classe I, excepte 

garatges de menys de 25 places
si 5 anys si

c Locals mullats amb potència màxima admissible P> 25kW si 5 anys si

n Piscines amb potència màxima admissible P>10 kW si 5 anys si

n Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència 
màxima admissible P> 10kW.

si 5 anys si

m Quiròfans i sales d'intervenció si 5 anys si
k Instal.lacions enllumenta exterior P<=5kW no 5 anys si
k Instal.lacions enllumenta exterior P>5kW si 5 anys si
h Garatges que requereixen ventil. Forçada>=25places si 5 anys si

g Garatges que requereixen ventil. natural>25places si 5 anys si





CONDICIONS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
• Titular de la instal·lació Empresa instal·ladora L'empresa instal·ladora signant, a més de les 

reparacions d 'avaries, com a mínim efectuarà una revisió anyal que inclogui inspeccions
oculars; 

• proves i medicions que garanteixin el bon estat de funcionament de totes les parts
de les instal·lacions i estendrà un Dictamen de Reconeixement en el qual assenyalarà
la conformitat de les instal·lacions a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per 
a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementaries i/o les 
modificacions que s'hagin de realitzar quan, al seu criteri, no ofereixin les degudes
garanties de seguretat. 

• El Dictamen de Reconeixement estès com a resultat de la revisió efectuada serà lliurat al 
titular de la instal·lació i s 'inclourà en el Llibre de Manteniment. 

• En els casos en que s'observi un imminent perill per a persones o coses, l'empresa
instal·ladora haurà d'interrompre el subministrament a la instal·lació. 

• Aquesta interrupció, haurà de comunicar-se immediatament a l'òrgan competent del 
Departament de Treball i Indústria, amb exposició explicitada de les causes que van 
aconsellar la mesura. 



• Serà necessari la renovació anyal del mateix, sense aquest requisit la instal·lació quedarà
sota la responsabilitat del titular. 

• Així mateix, l'empresa de manteniment podrà donar per finalitzat el contracte, comunicant
amb un mes d 'antelació la data i els motius per escrit al titular de la instal·lació i a 
l'entitat d'inspecció i control (EIC). 

• El titular de la instal·lació es compromet a no manipular, ni ell, ni cap instal·lador
electricista no autoritzat cap de les parts de les instal·lacions de les quals el manteniment
es contracta. 

• Tampoc podrà intervenir cap altre instal·lador encara que sigui autoritzat, a no ser que 
amb anterioritat es notifiqui per part del titular o persona autoritzada a l'empresa
instal·ladora responsable del manteniment mitjançant escrit la rescissió del contracte, i a 
la vegada ho comuniqui d'igual manera a l'EIC. 

• L'empresa instal·ladora comunicarà al titular de la instal·lació amb la suficient anticipació, 
la data en que li correspon realitzar la inspecció periòdica que resta obligat a encarregar a 
una EIC legalment autoritzada pel DTI, segons la periodicitat assenyalada a l 'article ITC 
MIE-BT005-4 del Decret 842/2002 i amb una antelació mínima de dos mesos respecte a la 
data establerta per a efectuar-la. 

• Aquest contracte no ha d'ésser impediment per a que el titular de la instal·lació introdueixi
millores en la seguretat de les seves instal·lacions a mesura que s'efectuïn modificacions o 
ampliacions que estaran subjectes als requisits reglamentaris i legals segons sigui la seva
classificació, i que entraran en les futures revisions reglamentaries. 

• El contracte de manteniment no exonera al titular de la instal·lació, de la responsabilitat
d'us, conservació i manteniment de la Instal·lació.

CONDICIONS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT



Exemple de contracte de 
manteniment

• CONTRACTE DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ
D’una part, ………………………………………………………………….., amb NIF …………………………….. amb
domicili social …………………………………. CP ……………… carrer ………………………………………………… núm. 
……….. en el seu nom i representació ………………………………………. DNI …………………… titular de la 
instal·lació elèctrica de baixa tensió del local destinat a ………………………………………, situat a 
………………………………….. CP …………… núm. …………………………….

• D’una altra part, …………………………………………………………., amb NIF ………………………………… amb
domicili social a ……………………………….. CP ……………….. carrer ……………………………………….. núm. 
……………… telèfon ……………………….. en el seu nom i representació D. 
……………………………………………………. DNI ………………………….. empresa inscrita al registre 
d’empreses instal·ladores de baixa tensió, amb DQE vigent núm. ………………….., que reuneix tots
els requisits exigits a l’article 11 de l’Ordre de 14 de maig de 1987 del Departament d’Indústria i 
Energia, amb carnet d’instal·lador núm. ………………………, núm. de registre industrial 
……………………………. i pòlissa de responsabilitat civil. núm. ……………………………………………….

• D’acord amb el que disposa el vigent Reglament electrotècnic de baixa tensió a la Instrucció
MI·BT 042, l’Ordre de 14 de maig de 1987 del Departament d’Indústria i Energia, i la Circular 
11/88 de 21 de juny de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, la 
instal·lació de baixa tensió assenyalada correspon a un local o establiment que, en tenir
instal·lacions elèctriques de baixa tensió de classe C, està subjecte a l’obligació imposada de 
contractar el seu manteniment a una empresa instal·ladora inscrita d’acord l’article 11 de 
l’esmentada Ordre del 14 de maig de 1987 del Departament d’Indústria i Energia.



Exemple de contracte de 
manteniment
• SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
• Potència contractada…………… kW. Tensió……………….. V.
• Número d’expedient de baixa tensió (si se’n disposa) …………………………………………………………..
• Empresa subministradora d’energia elèctrica………………………………………………………………………
• EIC amb la qual l’empresa de manteniment té contracte de control………………………………………..
• Dades addicionals ……………………………………………………………………………………………………………
• Ambdues parts accepten totes i cadascuna de les condicions establertes de comú acord.
• … de … de 20..
• El titular de la instal·lació / Per l’empresa instal·ladora
• Segell / Segell
• Signatura / Signatura
• Aquest contracte finalitza el ……… de ………………… de 20..



Exemple de contracte de 
manteniment
• Condicions del contracte

• El contracte present fa referència únicament i exclusiva a la instal·lació elèctrica de baixa tensió. En cas que per 
les característiques del local es precisin altres contractes de manteniment obligatoris per a altres
reglamentacions o normatives diferents, s’establiran contractes amb independència d’aquest.

• L’empresa instal·ladora signant, a més de les reparacions d’avaries, com a mínim ha de fer una revisió anual 
que inclogui inspeccions oculars, proves i amidaments que garanteixin el bon estat i funcionament de totes les 
parts actives i passives de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, i ha d’estendre un butlletí de 
reconeixement de l’esmentada revisió en què s’hi ha de recollir la conformitat de les instal·lacions als
preceptes del Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions complementàries en la legislació
aplicable de 1999 de la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, i/o 
les modificacions que s’hagin de realitzar quan, a criteri seu, la instal·lació no ofereixi les garanties de seguretat
degudes per a persones i instal·lacions.

• Els conceptes que cal tenir en compte per a la realització de les revisions reglamentàries són els següents:
• Intensitats màximes admeses.
• Estat de les connexions equipotencials.
• Adequades proteccions contra sobretensions i contra contactes directes i indirectes.
• Selectivitat en magnetotèrmics i diferencials.
• Nivell d’aïllament de les línies.
• Temps de desconnexió dels diferencials.
• Mesura de les preses de terra.
• Acompliment de les ITC específiques aplicables al tipus de local de què es tracti.



Exemple de contracte de 
manteniment
• Els butlletins de reconeixements estesos com a resultat de la revisió efectuada s’han de lliurar al titular de la 

instal·lació.

• En els casos en què s’observi un perill imminent per a persones o coses, l’empresa instal·ladora ha 
d’interrompre el subministrament a la instal·lació. Aquesta interrupció s’ha de comunicar immediatament a 
l’òrgan competent del DICT, amb exposició explicativa de les causes que aconsellen la mesura.

• Aquest contracte es realitza per un període d’un any sense que es pugui considerar tàcitament prorrogat. Per a 
això serà necessària la renovació anyal del mateix, sense aquest requisit la instal·lació queda sota la 
responsabilitat del titular. Així mateix, l’empresa de manteniment pot donar per finalitzat el contracte, per a la 
qual cosa ha de comunicar-ne amb un mes d’antelació la data i els motius per escrit al titular de la instal·lació i 
a l’entitat d’inspecció i control (EIC).

• El titular de la instal·lació es compromet a no manipular, ni ell ni cap instal·lador electricista no autoritzat, cap
de les parts de les instal·lacions de què es contracta el manteniment. Tampoc pot intervenir cap altre
instal·lador, encara que sigui autoritzat, a no ser que el titular o persona autoritzada notifiqui amb anterioritat
a l’empresa instal·ladora responsable del manteniment, mitjançant un escrit, la rescissió del contracte, i a la 
vegada ho comuniqui d’igual manera a l’EIC.

• Ambdues parts acorden, si ho consideren oportú, establir i acceptar els pressupostos que originin els treballs
que de qualsevol manera es puguin realitzar, així com els sistemes econòmics que pels serveis de revisions es 
pactin i que s’establiran en contracte a part, que obligatòriament s’haurà d’adjuntar al present.

• L’empresa instal·ladora comunicarà al titular de la instal·lació amb antelació suficient la data en què li 
correspon realitzar la inspecció periòdica que resta obligat a encarregar cada quatre anys a una entitat
d’inspecció i control per tal de comprovar-ne les condicions de seguretat i el manteniment i l’ús correctes, 
menys en aquells casos en què s’hagi detectat l’existència de defectes en la instal·lació, en què la periodicitat
de les inspeccions serà de dos anys, amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data establerta per 
efectuar-la.

• La tarifa i les taxes de l’EIC les ha d’abonar directament el titular de la instal·lació.



Exemple de contracte de 
manteniment
• La tarifa i les taxes de l’EIC les ha d’abonar directament el titular de la 

instal·lació.
• Aquest contracte no ha de ser impediment perquè el titular de la 

instal·lació introdueixi millores en la seguretat de les seves instal·lacions
a mesura que s’efectuïn modificacions o ampliacions, que estaran
subjectes als requisits reglamentaris i legals segons sigui la seva
classificació, i que entraran en les futures revisions reglamentàries.

• El contracte de manteniment no exonera el titular de la instal·lació de la 
responsabilitat d’ús, conservació i manteniment de la instal·lació.

• …. de …. de 20..
• El titular de la instal·lació / Per l’empresa instal·ladora
• Segell / Segell
• Signatura / Signatura



INSCRIPCIÓ RITSIC

• Les altes, modificacions i baixes registrals de les 
noves instal·lacions a les quals s’aplica la Llei
9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els
productes, s’hauran de sol·licitar per via
electrònica. Per tant, a partir del 6 de noviembre de 
2014, aquests tràmits es fan a través de Canal 
Empresa



INSCRIPCIÓ RITSIC

• Per a la posada en funcionament, la modificació o 
la baixa d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes
instal·lacions han de presentar a l’Administració una 
declaració responsable en la qual manifestin que 
compleixen els requisits preceptius.

• http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartame
ntaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-
declaracio-responsable-per-a-installacions-electriques-
de-baixa-tensio-posada-en-servei-modificacions-i-baixa



REGISTRE DE LES INSTAL·LACIONS 
EXISTENTS
• les instal·lacions anteriors al Setembre del 2003
• La instrucció 1/2015 facilita la legalització d’aquestes instal·lacions

establint un procediment per la inscripció de les instal·lacions existents
al RITSIC

• Els titulars necessitaran :
• Documentació justificativa de la data de posada en servei de la instal·lació.
• Una memòria tècnica simplificada, amb els esquemes de la instal·lació, signats

per tècnic titulat competent. La memòria haurà de justificar el compliment de 
la reglamentació d’aplicació, és a dir de les exigències que existien en el 
moment de posada en funcionament de la instal·lació.

• Amb aquesta documentació, caldrà sol·licitar una inspecció a un 
Organisme de Control. La inspecció comprovarà l’acompliment de les 
especificacions tècniques dels reglaments que li eren d’aplicació i que es 
descriuen a la memòria.

• Un cop superada la inspecció, l’organisme de control emetrà una acta 
favorable que servirà per inscriure la instal·lació al registre RITSIC i per 
tant, que quedi legalitzada



Per donar d’alta la instal·lació a la companyia
• Documentació que haureu d'aportar davant les companyies

subministradores/comercialitzadores:
• Nou subministrament:

• certificat d’instal·lació fet per l'empresa instal·ladora
• acusament de rebuda de la Declaració Responsable

• Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS(es produeix després d’una resolució de 
contracte d’accés):

• Justificació del manteniment de les condicions de seguretat
• Canvi de nom(traspàs o subrogació de contracte):

• Si el contracte té una antiguitat superior als 20 anys:
• justificació del manteniment de de condicions de seguretat

• Si el contracte té una antiguitat inferior o igual a 20 anys: no cal fer cap justificació sobre les 
condicions de seguretat de la instal·lació

• Canvi tècnic(Augment o disminució de potència contractada):
• Augment de potència contractada

• Si la potència resultant de l’augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació no cal 
presentar cap document.

• Si la potència resultant de l’augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació: 
Certificat d’instal·lació.

• Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny, i la potència final resultant no supera en més d’un 50% la 
potència màxima admissible de la instal·lació també es pot justificar amb un Butlletí de Reconeixement
d’instal·lacions Elèctriques (BRIE)

• Disminució de potència contractada
No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentàries, llevat que la reducció de 
potència contractada exigeixi fer modificacions en la instal·lació.



Revisió de les instal·lacions
• Els titulars d'instal·lacions elèctriques subjectes a 

inspeccions periòdiques 
• han de contractar el seu manteniment amb una empresa 

instal·ladora de la categoria que correspongui i que estigui 
degudament inscrita, 

• Han de contractar una entitat de control per realitzar les pertinents 
inspeccions periòdiques.

• han de disposar d'un llibre de manteniment que ha de contenir, 
com a mínim, el registre i el resultat de les revisions i inspeccions 
corresponents.

• L'empresa instal·ladora 
• ha d’efectuar una revisió i l’emissió del dictamen de la instal·lació 

quan se signi el contracte.
• Les següents revisions i l’emissió del dictamen de reconeixement 

s’han de fer, com a mínim, anualment.



ESTRATEGIES DE MANTENIMENT
• MANTENIMENT REGRESSIU "usar i llençar“

• MANTENIMENT REACTIU "manteniment correctiu“

• Intervencions pal·liatives: solucions provisionals al problema

• Intervencions curatives: solucions definitives al problema

• MANTENIMENT PREVENTIU intervencions programades periòdicament per conservar el bon estat

• Manteniment sistemàtic: pla establert basat en el temps

• Manteniment de ronda: vigilància regular, a força de "rondes“

• Tècnic-legal: d'actuacions preventives i correctives necessàries per complir amb la normativa legal.

• Conductiu: arrencada, aturada, regulacions, equilibrats, maniobres de verificació del correcte 
funcionament de les instal·lacions i el seguiment de els paràmetres de funcionament dels equips

• MANTENIMENT PREDICTIU seguiment i diagnòstic continu que permet una intervenció correctora immediata 
com a conseqüència de la detecció d'algun símptoma de fallada abans de que es produeixi l'avaria

• MANTENIMENT PROACTIU

• De millora: modificar un equip o subconjunt, després de la constatació d'un defecte, per tal 
d'augmentar la seva seguretat, fiabilitat i mantenibilitat.

• De modernització: Consisteix a reemplaçar els components obsolets i afegir components d'una nova 
generació tecnològica


