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kNSTR U. C IQ 912 004, DE 1 0 DE_i1?tAI G , DE LA I]fR ECC IQ G EN ERAL D'ENE RG IA,
M 1N-ES 1C -SFG U RETAT IhJDL1SfR1AL SOBRE CONDICIONS DE SEG Ll RE7ÁT EN L ES
IiVS7A LLAC IOEV S EL EC TR 1Q U ES )D E B,4 I X A TEN S fó D' HA6ITAT C E S

L'entrada en vigor dei Reglar-nent Eleiz~trotécnic per a baixa tensió el 1 8de setembre de
24 0 3 ha suposat un replantejarrren# de I os Condicions de seguretat en les ins4~illacions
receptores d'electricitat, errtre d'aitres . dels habita{ges ,
El govern de la Generaiitat, en exercici de I,--s seves compet¿ncies, ha de fer complir eIs
preceptes que emaner, d-aquQsi nou reg' ;amerst a les noves installacions, a l" seves
rnodificacions i ampiiaciuns : a les rnodificaciu :3s dimpartánci~i, r~bparacions d'importáncia i
an3pllacions d'iristailacians exis[en~s : al régim d'inspeccib d'instafiacians existents, perá
amb els criterÉs técnics de la regla :rrentarid amb Ia qua! van ésser aprovades, i a les
irrstatlacrans existenis que presentin un risc grt:u per apersanes o bérrs oprodueixin
pertorbacions importzints al funcionarnent d'altres instalFac3on~ ,
Dí- mar,era genérica, perá, cal velllar per a que totes les instalFacions receptores d'energia
eléctrica tant les noves com 3es existents sigr,in segures, amb independéncia de !a
reglamentacib amb la qual van ésser aprovades i . en aquesta Iiryia, ef Decfel 2 59J200 3, de
21 d'octubre, sobre requisits rninirns d'FrabitabiEitak en els edific3s d'habitakges i de !a cédula
d'habitabilitat, estableix que aRrrb una periodiciEat de 15 anys caldrá renovar la cédula
cf'habifabilitat deis habitatges situats al territori de Catalunya- essen4 una de les condicions
per a poder-hn fer, Ia justifrcúcfó que la insEalEactó c1cirica de baixa tensib d e 3'hadikatge
reurreixz les corrdicions minimes de segnretat ,
La instruccib 712MI, de 9 de seteFrrbre, de la Direcció General d'energia i Mines, hl
rrrantingut la figura del butlleti de reconeixements aefcáctes de renabilitació de locals en
habitatges, com a instrurrtent que avala unes condícions minlmes de seguretat d`aquestps
instalfacions, en els supósits en eis quals pot ésser emás ,
EI Decret 3 29120 1, de 4 d e desernbre, de subminisErament eléctric> disposa Ja necessitat
d'ernetre aquest butlleti, en els casos que es vulgui infroduir una modificació de contracte,
en ar.uells que tir~quin una arrtiguitat super+or a 20 anys, segons els mateixas supbsitsTanmcikeix, hi ha installacierrs per a€es Quals no es pot estendre I'esrrrentat docurnent en
no trobar-se dins del supásits d'utilitzacib, rnalgrat poder admetre que es troben en
condicions de seguretat satisfactdries per al seu Funcionanient, com poden ser les
d'habitaxges que es kroberr sense subniinistrament eléctrie durant un periode de temps
superior a un any .
En aquest sentit, caí establir per instruccib de E'crgan competent en aquesta matéria, la
IDirecció General d'Energia, Mines i Seguretat IrrdustriaC, una sisfemática que s' .adapti a la
e.asuistica particular del segment de subniinistrament eléctric a9s habitatges i permeti
asso]ir els objectius de seguretat que es pIantegen, ar7ib la utilitzacib deis inséruments que,
a corntinuaciá, es descriuerr,
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Les condicions mirrirnes de seg ;jretat d'una installació e!éctrica de baixa tarssip d'Un
habitatge es podran justificar rnitjaiigant el butlEe[i de recorioixement d`insEalfacions
e:cciriques a efectes de rehabiC3tació de locals_ dr~gudamerrt camplirtier7tzt . a IS efectes
següenis_
1 .1 Míodifcacions de les condicscFns dea contracte d e sut)minislrament eléctric, per
augment de potáncia, quan s'acornp3eixin els requisits seáüenis ;
a) Que la poténcia máxima adrnissib]e després de la modificació sigui inferior o
igual a 20 kW .
b) Que la tensió norninal entre fases no superi els 400 ilolts en corrent alkern
trifásie .
c) Que la poténcia final resulkant no superi en mes ci'un 50% la po#éncia rriáxirna
adn3isssb[e inicial de la ins ;alEació .
1_2 Modi ficacions de contrarte, pel que fa a cortvis de titularitat i1o ciisminucic>rts de
potáncia per instalEacions amb una anEiguikat superior a 20 anys i la potér`cia
máxima admissible és irFferiar o igual a 20 kW .
1 .3Sol3ici#uds de contracte de submirlistrarnent eléctrie, en els supósits que el termini
de temps entre la baixa de[ subrr7rnis'rament eléctric de I'anterior titular del
ccr3tracke i aquesta so€licitud no sigui saperior a un any i s'acomp3eixin els requisits
establerts en e[ pun t 1 , i ,
1 .4 Sofficitud de renovació de la cédula &habitabilita# ,

2_ Les condicions minirnes de seguretat d`una ins#aIfació eléctrica de baix2a terfsíó d'ur<
habitatge que es trobi sense subrniniskfame ;3t elr;c ;ric duran? un periode supeñor a 1
any i que es vulgui posar rovamenl en rnarxa, es podran juskificar de la següerrt
manera ;
2 .1 Fent I'adapkac3~? total de les installaciorrs a les prescripcions d e i Reg[ament
EEectrotécn3c per a baixa tensib, aprovat per Reial Decret 842+2002, de 2 d'agost, i
iramitarrt-ne el certificat d'installació .
2_2 Mitjn%ant la realització d'una inspeccib de cerEificació de condicions de seguretat,
per part d'una Entitat d'Inspecc :ó iControl cancessionária de la Generalitat de
Cataaunya, amb qualificació favorable_ En aquesta inspecció les tar€fes a apliwr per
les E IC seran les G1 i G 2 vigents .
3 . Els criteris técnics aplicables en aquestes inspeccions seran els següents ;
3 _1 Els carresponents al Reg]ament Eleetrotécnic de Baixa Tensib aprovat per Decret
241 311 973 de 2 0 de setembre, quan la data de construccib de I'ediríci es trobi en el
Periode cornprás entre la data d'entrada en v"sgor &aque[ja disposició i el 18 de
setembre de 20D3 . data d'entratSa en vigor de I'actual reglamerrt ,
3 .2 Ouan es tracki d'habitatges coristru'its abarrs de 1'entrada en vigor del reg[ament
aprovat pel Decrel 241 311 973 de 20 de setembre, es considerará el següent :
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3_2 _ 1

Existéncia de mesures de seguretat contra contactes directes (incfou
inlerrupEor, presa de correnl iaparells d'ilEuminació en els volums classii'Geits
en la cambra de bany a dutxa}.
3.2 .2 Exisfáncia de rrresures adequades de segurelat contra conlactes indirectes,
3.2 .3 A"i7larnent de la irkslaliació .
3.2 .4 Protecció adequada contra curtcircuits i sobrec.árregues en eIs canduclors,
d'acord arnb la intensital rrMáxima admissible en eCs . conductors k d'2ac0rd
amb les seves ramcieristiques i condiciorEs ffinstaE3ació _
3, 2 . 5 Existáncia de punis o parts de la insWlació, la defectuosa execució deis
quals pugui ser origen d'avaries o danys .
3 _2 ,6 Interrupcib o valers excess'rus de la reslstáncia de terra . quan s'utllilzi
aquesl sistema de proiecc .ib,
12 , 7 Adequació de [a naturalesa o c.aracteristiques dels conductors utiiit7-aks en I ¿1
irastallació _
En el certiFi cat, arnb resultat favo rab le emés per !'errtit at d'inspecció i conlrol . es fará
constar ne cessári arnent la polé rr cía máxi" adm issible de f a instal lació _
4, Les ernpreses de snbrninistrarnen# d'energia eIéctrica aIs efectes de contractació
tequeriran la segúent documerrtació com a garanlia que la instailació interior clels
>-rabk tatges acompleix amb 3es condicions de seguretat rninirnes exigibles ;
4 _ 1 1r1 bu!llefl d e reConeixemertl d'instafiacions eléclriques a efectes de rehabilitacib de
loe.als, pel que fa a les situ acion s esmentades en els purrts 1 , 1 , 1 .2 1 1 .3, sense q ue
caIgui el seu segeitarnent ni cap aItra trarnilacib davant deCs órgans lécnics
wmpetents del Departarnent de Treba11 i IndUslria o en les seves Entitats
d'Irispecciá i Control _
4 _2 El [ er#iGcat d'in staifacló, pel que fa Ins situaciorws es rnentades en el punt 2, t .
4_3 El certífRr.aE de condicions de segureEat de la ins#aIlació emés per 9 una EI C, pel
que fa les situ2acions esrnentades en el punt 12 .
Quan es tractR de rehabikltacions generals d 'nn edi1'ic í , la Eotajitat de les ir,stallacions
eláctriques s'hanrar7 d-adaptar al Reglarrtent Efect,otécnic per a B aixa Tensió aprovat per
Reial Decret 84212002, de 2 d'agost _
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