
Instal·lacions elèctriques de 
alta tensió



OBJECTIUS

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

• Documentació per la posada en marxa i manteniment 
• Taules per programar el manteniment de la instal·lació 
• Inspeccions periòdiques



Que són les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió?

• Les instal·lacions d'alta tensió són les que tenen tensions 
nominals superiors a 1.000 Volts.



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.



• Instal·lacions privades
• Els titulars de les instal·lacions elèctriques privades han 

de presentar davant les entitats d'inspecció i control una 
sèrie de documentació que recull les variables tècniques
i determina les persones responsables que han 
intervingut en el projecte.



Instal·lacions privades d'alta tensió

• 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 novembre, aquests tràmits es faran a 
través de Canal Empresa.



Posta en marxa

• Documentació de què ha de disposar el titular d’una
línia d’alta tensió o instal·lació d’alta tensió:

• 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 AT)

• Informe de verificacions prèvies efectuades per l’empresa
instal·ladora

• Certificat d’inspecció inicial amb resultat de favorable (només
per línies i instal·lacions de més de 30 kV)

• Certificat d’instal·lació emès per la empresa instal·ladora
• Contracte de manteniment amb empresa mantenidora de 

línies d’alta tensió (o suficiència de mitjans propis per 
efectuar les verificacions)

• Inscripció al RITSIC



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 alta tensió. 

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



Classificació de les instal.lacions

• Totes les línies i instal·lacions d’alta tensió s’han d’inscriure al RITSIC així
com seves les variacions.

• Totes les instal·lacions d’alta tensió han de ser executades per una 
empresa instal·ladora habilitada pel tipus d’instal·lació o línia de què es 
tracti.

• Les línies i instal·lacions d’alta tensió d’alta tensió de més 30 kV han de 
ser inspeccionades abans de la seva posada en marxa per un 
organisme de control i a més a més també han de ser inspeccionades
per un organisme de control cada 3 anys.

• La inspecció periòdica de les línies d’alta tensió de menys de 30 kV pot
ser substituïda per una revisió feta per un tècnic competent qualificat
per fer aquestes verificacions.

• Les línies i instal·lacions que hagin de ser cedides a una empresa 
distribuïdora han de seguir el procediment d’autorització prèvia i es 
tramiten segons el procediment de generació, transport i distribució
d’energia elèctrica.



Per donar d’alta la instal·lació
• 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.


