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COM HA DE SER UNA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MODERNA? 

 

1. Llegeix atentament i respon. 

L'alimentació elèctrica d'una casa es fa mitjançant la línia elèctrica que proporciona la companyia subministradora 

fins a l'entrada de l'habitatge, que és on hi ha situat el quadre de comandament i protecció, que és format per un 

aparell de mesura (el comptador) i una sèrie d'elements de protecció que substitueixen les proteccions tradicionals 

(interruptors i fusibles). Aquests elements de protecció són: 

1. Interruptor de control de potència (ICP) 
2. Interruptor diferencial (ID) 
3. Petits interruptors automàtics (PIA) 

EL COMPTADOR 

És el primer element del quadre i ens mesura l'energia elèctrica consumida. Si es divideix l'energia consumida entre 

el temps que ha funcionat s'obté la potència elèctrica, que es mesura en watts (W) o en quilowatts (kW). 

Per això, a casa nostra, ens convé contractar la potència que millor s'ajusti a les necessitats d'utilització dels 

electrodomèstics de què disposem. També cal tenir en compte aquells electrodomèstics que pensem instal·lar 

properament i que puguin funcionar simultàniament. 

La manera més senzilla d'obtenir aquesta potència és sumant les potències de cadascun dels aparells que s'hagi 

previst utilitzar de forma simultània, incloent-hi també els punts de llum que normalment estiguin connectats i 

comparant el resultat amb les quantitats del quadre següent: 

ELECTRODOMÈSTIC GRAU D’ELECTRIFICACIÓ 

 MÍNIM MITJÀ ELEVAT ESPECIAL 
Enllumenat X X X X 

Televisió X X X X 

Frigorífic X X X X 

Rentadora i termos X X X X 

Rentavaixelles  X X X 

Cuina i forn  X X X 

Petits electrodomèstics X X X X 

Congelador  X X X 

Calefacció  De suport Segons importància x 

Aire condicionat  mínim Segons importància x 

POTÈNCIA A CONTRACTAR 4.4 Kw 6.6 Kw 8.8 Kw A detrerminar 

 

 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP) 

L'ICP és un interruptor magnetotèrmic. Protegeix tota la instal·lació elèctrica davant possibles curtcircuits o 

sobreintensitats que, amb l'augment de temperatura que comporten, podrien cremar la instal·lació.  

Tal com ja hem comentat, un curtcircuit té lloc quan, per una avaria o un error humà, es toquen els dos fils elèctrics. 

La sobreintensitat s'esdevé quan s'utilitzen simultàniament més aparells dels que pugui suportar la potència 

contractada. L'ICP és d'instal·lació obligatòria.   
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INTERUPTOR DIFERENCIAL (ID) 

Protegeix les persones ja que minimitza el perill d'electrocució. Desconnecta la instal·lació de manera instantània 

quan té lloc una fuita de terra. Una fuita de terra es pot ocasionar si una persona toca un fil elèctric per on passa 

corrent (fase), i és especialment perillosa si la persona va descalça o està molla. També pot passar si es toca un 

objecte metàl·lic, per exemple la carcassa d'un electrodomèstic que, per mal aïllament, està en contacte directe amb 

el fil elèctric (fase). En les instal·lacions antigues, per defectes d'aïllament, a causa de la humitat sovint hi ha fuites de 

terra. L'interruptor diferencial també és d'instal·lació obligatòria. 

 

PETITS INTERRUPTORS AUTOMÀTICS (PIA) 

Hi ha tants interruptors automàtics com circuits elèctrics tingui cada habitatge. Cada PIA controla una línia: hi ha un 

PIA per als llums, un altre per a la cuina, un altre per als endolls, … És com si hi hagués un interruptor per a cada 

circuit, i com més n'hi hagi millor.  

Cada PIA desconnecta el seu circuit quan té una sobrecàrrega o s'esdevé un curtcircuit. Els altres PIA continuen 

funcionant, la qual cosa permet utilitzar la resta d'aparells i llums de l'habitatge i localitzar l'avaria o la sobrecàrrega. 

 

 

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ O DE TERRA 

És la línia independent de les d'energia que també s'instal·la com a element de protecció. És senyalitzada de color 

verd i groc. El seu objectiu és eliminar les tensions elèctriques que hi pugui haver per avaria d'algun dels 

electrodomèstics instal·lats, derivant a terra els corresponents corrents de defecte que alhora causarien la 

desconnexió dels diferencial. La seva instal·lació és obligatòria en edificacions noves. 

 

 

2. Quins són els elements de protecció d’instal·lació obligatòria? 

 

3. A quins elements han substituït els actuals elements de protecció? 

 

4. Quina diferència hi ha entre un comptador i un element de protecció? 

 

5. Compara el quadre de commandament i de protecció de casa teva amb l’explicació del text. Quines 
diferències hi trobes? Per què creus que és així 

 

6. Quants PIA hi ha al quadre de commandament i protecció de casa teva? Averigua quina i quines 
zones protegeix cada un l’ells. 

 

7. Com has descobert quin PIA protegeix cada zona? 
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8. Quina és la potència habitual de contractació per a una casa? 

 

9. Què és una fuita de terra? 

 

10. Completa: 

a. A l’entrada de la casa hi ha instal·lat el ... 

b. Els elements de protecció antics eren els .... i els  ..... 

c. Els ICP són els ... 

d. El comptador mesura l’ .... en .... o en .... 

e.  Els ID són els ... 

f.  Un ICP és un interruptor ... 

g.  Quan dos fils elèctrics es toquen es produeix un .... 

h. Els PIA són els ... 

i.  Cada PIA .... controla .... línia. 

j. La presa de terra es senyalitza de color ... i .... 


