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TEMA 5  – INSTAL·LACIONS EN VIVENDES - 1 

 

1- Tipus d’instal·lacions 
2- Instal·lació elèctrica 

a. Escomesa i instal·lació fins a la vivenda 
b. Quadre de protecció i distribució 
c. Components dels quadre general de protecció 
d. Graus d’electrificació i potència controlada 
e. Fase, neutre i presa de terra 
f. Instal·lacions bàsiques a l’interior de la vivenda 
g. Esquemes elèctrics 

3- Instal·lació d’aigua 
a. Captació, emmagatzematge i distribució 
b. Escomesa i distribució fins ala vivenda 
c. Instal·lació a l’interior de la vivenda: distribució i tipus de tuberies i accessoris 

 

 

 

1 – TIPUS D’INSTAL·LACIONS EN VIVENDES 

Es consideren com instal·lacions en un habitatge tots els sistemes de distribució i recollida d'energia o de fluids que 
formen part de l'edificació. 

La majoria de les instal·lacions d'un habitatge s'estructuren d'una manera semblant: parteixen de la xarxa pública 
de subministrament, arriben a les llars passant per un comptador que mesura la despesa de cada servei i es 
distribueix per una xarxa interna fins arribar al punt de consum. 

Les instal·lacions que veurem en aquest tema són: 

 
 

 

 

 

 



               Tecnologia – 4t ESO                                                                     UD 5 INSTAL·LACIONS EN VIVENDES - 1       - 2 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

 

2 – INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: ESCOMESA I DISTRIBUCIÓ FINS A LA LLAR 

La instal·lació elèctrica d'ús domèstic és un 
tipus d'instal·lació destinat a l'ús de l'energia 
elèctrica dins d'un edifici de vivendes. 

El que primer veurem són els elements 
necesssaris per tal de subministrar aquesta 
energia des de la xarxa elèctrica exterior fins 
a les nostres llars. 

Línia d'escomesa: Connecta la xarxa de 

distribució amb la caixa general de protecció. 
Tant la línia d'escomesa com la xarxa de 
distribució pertanyen a les companyies 
elèctriques. 

És el punt de lliurament d'energia elèctrica 
per part de les companyies subministradores. les connexions es realitzen de forma aèria o subterrània, depenent 
de l'origen de la xarxa de distribució a la qual es connecten. 

El nombre de conductors que formen una línia d'escomesa és determinat per l'empresa distribuïdora, sent en 
general 3 conductors (negre, gris i marró) + neutre (blau). 

Caixa general de protecció: És el primer element de distribució amb què 

compta la instal·lació d'un edifici, i els elements que es troben al seu interior 
(fusibles) protegiran la instal·lació completa. 

L'entrada d'aquesta caixa delimita la propietat dels usuaris. Aquesta caixa pertany a 
la comunitat de veïns. 

Línia repartidora: Connecta la caixa general de protecció amb el quadre 

destinat a la centralització de comptadors. 

En els habitatges unifamiliars la línia repartidora no existeix ja que la caixa general de protecció, enllaça 
directament amb el comptador de l'abonat. 

Central de comptadors: És el lloc destinat dins de l'edifici a la 

col·locació dels comptadors de mitjana energia, que ens indicaran el consum 
d'energia. 

L'encarregat de la companyia elèctrica llegeix en el comptador l'energia 
consumida durant un període determinat per anotar la quantitat en el rebut 
de la llum. Les caixes que contenen els comptadors són transparents i tenen 
portes precintades, ja que d'aquesta manera els comptadors no es poden 
manipular i es pot veure la lectura sense necessitat d'obrir-lo. 

La central de comptadors compta a més amb un embarrat on es realitza la 
connexió individual de cada usuari. Aquesta consisteix, en la majoria dels 
casos, en una connexió amb una fase (es reparteixen les tres entre els veïns) i 

el neutre. 
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Derivació individual: Les derivacions individuals uniran el comptador de cada abonat amb l'interruptor de 

control de potència, instal·lat a l'interior de cada habitatge. 

Presa de terra: S'empra en les instal·lacions elèctriques per evitar el pas de corrent a l'usuari per una fallada de 

l'aïllament dels conductors actius. 

La presa a terra és un camí de poca resistència a qualsevol corrent de fugida perquè tanqui el circuit "a terra" en 
lloc de passar a través de l'usuari. 

Consisteix en una peça metàl·lica (pica) enterrada en una barreja especial de sals i connectada a la instal·lació 
elèctrica a través d'un cable. 

En totes les instal·lacions interiors, segons el reglament, el cable de terra s'identifica per ser el seu aïllant de color 
verd i groc. Sol ser única per a tot l'edifici. 

 

 

3 – INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I DISTRIBUCIÓ 

Aquest quadre se situa a l'interior de l'habitatge i hi trobem els elements de control i protecció de la instal·lació 
elèctrica de la nostra llar. 

Aquest quadre és el cor de la instal·lació elèctrica del nostre habitatge. Hi podem trobar elements de protecció 
(protegeixen les persones i les instal·lacions), distribució (agrupen els diferents equips de consum en circuits 
comuns) i control (fonamentalment de la potència contractada a la companyia elèctrica). 

Aquest quadre es composa fonamentalment de dos tipus d'interruptors anomenats: MAGNETOTÈRMIC i 
DIFERENCIAL. 

Magnetotèrmic: Un interruptor magnetotèrmic, és un dispositiu capaç d'interrompre el corrent elèctric d'un 

circuit quan aquesta sobrepassa certs valors màxims. El dispositiu talla el corrent de dos formes diferents, per tant, 
consta de dues parts, un electroimant i una làmina bimetàl·lica. el magnetotèrmic es dissenya per a una intensitat 
nominal (In) disparant-se quan se supera per una sobrecàrrega o per un curtcircuit. Té dues formes de funcionar: 

Funcionament tèrmic: El dispositiu tèrmic està format 
per una vareta bimetàl·lica amb dos metalls amb 
coeficients de dilatació diferents. Aquest dispositiu ens 
protegeix de les sobrecàrregues. 

Funcionament magnètic: El dispositiu magnètic està 
format per un electroimant pel que circula el corrent 
del circuit. Aquest dispositiu ens protegeix dels 
curtcircuits. 

 

 

Diferencial: És un interruptor que té la capacitat de detectar la diferència entre el corrent d'entrada i sortida en 

un circuit. Quan aquesta diferència supera un valor determinat (sensibilitat), per al qual està calibrat (30 mA, 300 
mA, etc), el dispositiu obre el circuit, interrompent el pas del corrent a la instal·lació que protegeix. 
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La utilitat principal d'aquests dispositius és protegir les persones de les derivacions causades per faltes d'aïllament 
entre els conductors actius i terra o massa dels aparells. Vegem com funciona: 

Funcionament sense derivació: La base del diferencial és un nucli toroïdal 
amb tres bobines: Dos per fase i neutre i una que recollirà el diferencial de 
flux magnètic. Si no hi ha derivació, per les dues bobines del nucli toroidal ha 
circulat la mateixa intensitat amb la qual cosa la tercera bobina no ha recollit 
cap variació de flux magnètic. 

Funcionament amb derivació: En l'anell 
toroïdal es produeix una diferència en el flux 
magnètic produït per la bobina de la fase 
(Φe) i la del neutre (Φs) el que produeix un 
flux diferencial (Φr). Aquest flux magnètic 
indueix un corrent elèctric en la bobina 
central que activarà durant un instant 

l'electroimant. Aquest al seu torn, dispararà el diferencial obrint l'interruptor. 

 

 

 
      

4- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: GRAUS D'ELECTRIFICACIÓ I POTÈNCIA CONTRACTADA 

Els habitatges es classifiquen a l'efecte de dissenyar la instal·lació elèctrica pel seu grau d'electrificació (ITC-BT-25); 
aquesta classificació es fa d'acord amb la potència màxima simultània que pot suportar la instal·lació i amb la 
instal·lació elèctrica que com a mínim ha de tenir l'habitatge. 

El grau d'electrificació es calcula sumant les potències de tots els electrodomèstics que té l'usuari i aplicant una 
reducció del 40 per cent, ja que se suposa que no s'utilitzaran tots els aparells a la vegada. 

El grau d'electrificació determinarà la potència màxima que pot consumir l'habitatge (recorda, a efectes de 
disseny). Hi ha quatre graus d'electrificació: 

- El grau mínim (3000 W) permet utilitzar aparells d'enllumenat, petits electrodomèstics, frigorífic i televisor. 

- El grau mitjà (5000 W) a més del permès pel grau mínim, tolera rentavaixelles, rentadora i cuina. 

- El grau elevat (8000 W) a més del permès pel grau mitjà, es poden utilitzar aparells de calefacció i aire 
condicionat, cuines vitroceràmiques, etc. 

- El grau especial no té un valor fix de potència. 

La potència contractada és un valor comercial que nosaltres decidim però has de tenir en compte 
que quan ho sobrepassis l'ICP tallarà el subministrament. 

 

5- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: FASE, NEUTRE I PRESA DE TERRA 
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Tots els circuits que es munten en un habitatge s'alimenten mitjançant dos conductors, la fase i el neutre, que 
transporten corrent altern a una tensió de 220 V: 

FASE: és el conductor pel qual entra el corrent elèctric. 

NEUTRE: és el conductor pel qual el corrent torna a sortir de l'habitatge, després d'haver complert la seva missió 
d'arribar a endolls i lluminàries. 

PRESA DE TERRA: Consisteix en una sèrie de conductors que van des de les preses de corrent, endolls, llums, 
termos, etc. fins el quadre de distribució. D'aquí es connecta a la presa de terra de l'edifici. Com ja vam explicar en 
l'interruptor diferencial, permet la derivació de corrents elèctriques a terra (a través del nostre cos) perquè 
d'aquesta forma sigui detectat pel diferencial i obrint el circuit. Si no existís, aquests corrents passarien pel nostre 
cos sense ser detectat pel diferencial i ens electrocutaríem. 

La major part de la instal·lació elèctrica d'un habitatge està oculta, encastada en les parets, en l'interior de tubs. 

En general, els conductors que s'empren en les instal·lacions ocultes dels habitatges són conductors rígids d'un sol 
fil. Per a instal·lacions vistes o superficials i aparells i electrodomèstics portàtils, s'utilitzen cables flexibles. 

Per poder identificar els diferents conductors de la instal·lació elèctrica oculta d'un habitatge, s'ha adoptat un codi 
de colors: 

- La fase és sempre el conductor que està aïllat amb PVC de color 
negre, marró o gris. Depèn del color de la fase que es va prendre en 
la derivació individual des del quadre de comptadors. 

- El neutre està aïllat amb un PVC de color blau. 

- El conductor de presa de terra és bicolor, a ratlles grogues i verdes. 
Aquests colors tenen l'avantatge de ser fàcilment reconeixibles fins i tot per les persones daltòniques. 

 

6- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BÀSIQUES A L'INTERIOR DE 
L'HABITATGE 

Veurem a continuació algunes de les connexions més comuns que podrem trobar a nostre habitatge. No s'ha 
dibuixat el cable de presa de terra per a més simplicitat. 

Presa de corrent: Les preses de corrent són més conegudes com 

endolls. Es mesuren per la quantitat d'intensitat (ampers) que suporten. 
Un error molt comú és utilitzar un endoll de gran amperatge en un 
circuit no preparat per a això (per exemple el d'il·luminació). 

 

 

Interruptor unipolar: Permet controlar una o més lluminàries des 

d'un únic punt. S'utilitza normalment un interruptor unipolar (només 
talla un cable) aplicat a la fase. Això és molt important ja que si tallem el 
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neutre en lloc de la fase també funcionaria però si toquem la bombeta (part metàl·lica) amb la llum apagada 
podríem tenir una descàrrega. 

 

 

Dos commutadors: Permet controlar una o més lluminàries des de 

dos punts diferents. S'utilitzen dos interruptors commutadors. 
L'aparença externa dels interruptors unipolars, bipolars, commutadors i 
claus d'encreuament és idèntica, encara que lògicament el seu 
mecanisme interior és diferent. Es reconeixen pel nombre de cables que 
arriben a ells. 

 

Dos commutadors i clau de creuament: Permet controlar una 

o més lluminàries des de tres punts diferents. S'utilitzen dos interruptors 
commutadors i un interruptor d'encreuament. Aquesta configuració és 
molt útil en passadissos llargs o per exemple en una habitació de 
matrimoni amb interruptors en cada costat del llit i a l'entrada de 
l'habitació. 

 

Posador: Permet actuar sobre un aparell durant el temps en què es 

troba pressionat el polsador. Aquesta connexió s'utilitza normalment 
en habitatges per accionar el timbre. Per això s'utilitza un polsador NA 
(normalment obert). 

 

 

 

7- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: ESQUEMES ELÈCTRICS 

A més dels esquemes elèctrics vistos fins ara, hi ha altres més utilitzats en l'àmbit del disseny com són: 

Esquema funcional: És un esquema que explica el funcionament de la instal·lació 

sense indicar per on van els conductors. 

Esquema multifilar: Són molt semblants als 

funcionals amb la diferència que les línies 
d'alimentació se situen a la part superior. Igual que 
els anteriors no indiquen el camí dels cables. 
S'utilitzen molt en la indústria. 

Esquema unifilar: Representen en una única línia una agrupació de cables (ex:Fase + Neutre + Terra). Són molt 

utilitzats per a la distribució dels diferents elements elèctrics en un habitatge. Disposen de símbols específics per a 
aquest tipus d'esquemes. A la següent taula es mostra una petita mostra de símbols amb un cas pràctic del seu ús 
(sense cables, només s'indica la distribució encara que es poden incloure) 
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8 – INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

Els éssers humans han emmagatzemat i distribuït l'aigua durant segles. En l'època en què l'home era caçador i 
recol·lector l'aigua utilitzada per beure era aigua del riu. Quan es produïen assentaments humans de manera 
continuada aquests sempre es produeixen prop de llacs i rius. Les primeres instal·lacions d'aigua daten de l'època 
romana, i es van construir com clavegueres i per alimentar les termes que eren banys públics amb piscines d'aigua 
calenta, tèbia i freda. 

Per disposar aigua potable a la nostra vivenda la ciutat ha de disposar d'un sistema de captació, emmagatzematge i 
una xarxa de distribució.  

8.1- CAPTACIÓ 

Hi ha nombroses fonts de captar l'aigua. L'utilització en cada zona depèn de com es presenta aquest recurs en la 
naturalesa. Algunes d'aquestes formes de captar l'aigua són: 

1. Pous subterranis. 
2. Captació directa en rius i llacs. 
3. Dessalació. 



               Tecnologia – 4t ESO                                                                     UD 5 INSTAL·LACIONS EN VIVENDES - 1       - 8 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

 8.2- EMMAGATZEMATGE 

L'aigua s'emmagatzema per poder ser utilitzada posteriorment. L'emmagatzematge es realitza 
normalment mitjançant dipòsits o embassaments. L'emmagatzematge de l'aigua serveix a més 
per donar pressió a la xarxa de subministrament. Per això els dipòsits sempre es construeixen a 
les zones altes. Si les ciutats estan situades en terreny molt pla se solen construir dipòsits elevats 
mitjançant torres. En els dipòsits es realitza a més el tractament de la cloració per evitar 
fonamentalment desenvolupament bacteriològic. 

 

8.3 -DISTRIBUCIÓ 

Perquè l'aigua arribi fins a les nostres vivendes necessitem d'una xarxa de canonades. Aquesta xarxa es realitza 
normalment monitoritzada per evitar que una avaria en un tram suposi la pèrdua de servei d'una zona àmplia de la 
xarxa. Les canonades solen ser de polietilè, PVC, fosa o polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV.). 

 

9- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA: ESCOMESA I DISTRIBUCIÓ FINS A LA LLAR 

 

 

La nostra llar rep l'aigua potable de la xarxa de distribució 
pública. Les instal·lacions que trobem per poder prendre 
l'aigua de la xarxa es divideixen en les següents parts: 

 

 

 

Escomesa: Per subministrar aigua potable al nostre edifici realitzem una 
derivació de la canonada de la xarxa de distribució. La canonada que derivem 
sempre és de diàmetre inferior a la principal. Aquesta canonada sol ser de 
polietilè encara que antigament s'utilitzava molt les canonades de plom que 
es van rebutjar per la seva toxicitat. 

La unió a la canonada principal es realitza normalment amb un collarí de ferro 
fos. Quan es necessita una canonada de connexió d'un diàmetre gran es sol 
utilitzar una peça especial en forma de T. 

Clau de registre: És una vàlvula situada normalment al costat de l'escomesa i dins d'una petita arqueta que permet 
el tall total del subministrament de l'edifici. Aquesta clau s'utilitza fonamentalment en les operacions de 
manteniment de la xarxa de distribució. A vegades s'omet per l'existència de la clau de pas. 

Clau de pas: És una vàlvula situada normalment dins de l'edifici o en una arqueta a la façana. Permet el tall de 
subministrament de l'edifici. Aquesta clau és la que sol utilitzar la companyia subministradora per interrompre el 
subministrament a un habitatge. 
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Grup de bombeig: Aquest és un equip específic d'aquelles 
instal·lacions que no disposen de suficient pressió a la xarxa per 
subministrar l'aigua. A vegades també s'utilitza quan l'edifici és molt 
alt i els habitatges més alts no disposen de prou pressió. 

Per evitar que les bombes estiguin contínuament en funcionament 
se sol disposar d'uns calderins pneumàtics que acumulen la pressió. 

Bateria de comptadors: És un conjunt de comptadors que són 
abastits per una mateixa escomesa. D'aquesta bateria es deriven les 
preses individuals de cada habitatge i la seva finalitat és 
controlar els consums de cadascun. 

Quan només hi ha un habitatge no hi ha bateria de comptadors i en el seu lloc tenim un comptador 
individual. 

Muntants: El muntant és el tub que discorre des del comptador i que ascendeix fins al nivell superior de de cada 
habitatge. 

A l'entrada a la mateixa s'instal·la una vàlvula anomenada Clau de Pas de l'habitatge; des d'aquesta vàlvula 
comença la xarxa de distribució interior que alimenta els artefactes sanitaris. 

En general les muntants se situen en un pas de servei o en els patis interiors i accedeixen a cadascun dels 
habitatges amb la seva corresponent clau de pas. 

 

 

9- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA: INSTAL·LACIÓ A L'INTERIOR DE L'HABITATGE 

9.1 -DISTRIBUCIÓ INTERIOR  

Un cop a l'interior de l'habitatge, el primer element que trobem és una clau de pas que talla per complet el 
subministrament d'aigua. D'aquesta clau es distribueixen la resta de canonades queproporcionen aigua als 
diferents punts de la casa. Aquests circuits d'aigua són oberts, és a dir, tenen una sortida al final i una sola via 
d'arribada de l'aigua. Per tal de generar l'aigua calenta sanitària (ACS) una canonada alimenta un generador o 
intercanviador de calor. Des d'aquest element surt un nou circuit amb l'aigua calenta.  

Les zones humides de l'habitatge (lavabos, i cuina) solen disposar d'una clau de tall independent tant de l'aigua 
freda com de l'aigua calenta. A més, gairebé tots els punts de subministrament porten la seva pròpia clau de tall. 

 

9.2- TIPUS DE CANONADES I ACCESSORIS 

Fins fa ben poc, el material més usat en la instal·lació interior de l'habitatge era el plom. El seu principal avantatge 
era la seva mal·leabilitat i fàcil instal·lació. El plom ha estat prohibit pel fet que desprèn elements contaminants i 
nocius per a l'ésser humà. 

A l'hora de triar un material hem de plantejar alguns aspectes com la durabilitat o la facilitat de la seva instal·lació. 
Alguns d'aquests materials són: 

Acer galvanitzat: Aquest material ha deixat d'usar-se en general a causa de la dificultat de realitzar les rosques i a 
la seva tendència a la corrosió; quedant aquest material per a ús de canonades generals de gran diàmetre. 
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Coure: Aquest és el material més utilitzat en canonades d'aigua. Les unions s'efectuen soldades a 
peces especials a base d'estany. Tenen més resistència a la corrosió que les anteriors. Es fabriquen tubs de fins a 18 
mm de secció, sent més flexibles i adaptant-se així a les corbes en encastaments. 

Polipropilè: Aquestes canonades s'utilitzen en instal·lacions interiors. Són més cares que les de coure però resulten 
de fàcil instal·lació ja que les seves unions s'efectuen mitjançant peces de soldadura tèrmica. Suporten 
temperatures de fins a 90 ºC sense generar condensacions. Aquestes canonades són ideals per encastament 
perquè tenen molt poca pèrdua de càrrega. 

Polietilè: Aquestes canonades s'empren en grans canonades d'aportació per la seva característica flexibilitat. 
Tenen menor resistència que les de polipropilè, i no suporten temperatures elevades. En general s'usen en 
instal·lacions exteriors sota rasa. Estan exemptes de patir corrosió però els afecta la seva exposició als raigs solars, 
debilitant el material. En petits diàmetres disposen d'unions especials i en grans diàmetres es realitza una unió 
tèrmica.  

 


