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Les instal·lacions de telecomunicacions en un edifici 
plurifamiliar cada vegada prenen més importància, ja 
que en els últims anys ens hem vist immersos en un bum 
de nous serveis i tecnologies. Tothom a de poder tenir 
de bon principi o poder contar amb serveis i tecnologies 
quan es cregui oportú. En vista d’això , de paràmetres 
d’estètica (masses antenes a les teulades) i de la 
competivitat entre operadors (que l’usuari pugui 
decidir qui contractar), ara farà aproximadament uns 
10 anys neix una legislació per poder regular aquestes 
instal·lacions , és l’anomenada legislació 
d’infraestructures comunes de telecomunicacions. I en 
axó hem basat el nostre projecte en les instal·lacions 
segons la legislació espanyola actual d’un edifici 
plurifamiliar de 15 habitatges. 
 

 I. Introducció 
La constant evolució de les tecnologies disponibles 
actualment ha ampliat de manera notable l’oferta de 
programes de televisió i ràdio, i d’altres serveis de 
telecomunicació, com són la connexió a Internet o el servei 
per cable. Per tal de garantir l’accés dels ciutadans a tot 
aquest ventall d’oportunitats, en els darrers anys s’està 
treballant en l’adequació dels habitatges pel que fa a la seva 
infraestructura de telecomunicacions.  
 
Una infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT) 
és una instal·lació privada que, emplaçada al interior dels 
edificis, permet als ciutadans l’accés efectiu, lliure i de 
qualitat als diversos serveis de telecomunicacions com 
ràdio i televisió analògiques i digitals, telefonia fixa i 
Internet i telecomunicacions per cable. En aquest darrer 
cas, sempre que hi hagi un operador de cable que presti els 
seus serveis a la zona.  
Els edificis de nova construcció, o aquells sotmesos a gran 
rehabilitació, han de comptar d’una ICT en el moment del 
lliurament dels habitatges als propietaris i en conseqüència 
han de preveure la recepció dels serveis de 
telecomunicació, com a mínim amb aquestes 
característiques:  
 
-Televisió i ràdio per ones terrestres: 
Ha de preveure la captació, mitjançant l’antena, l’adaptació 
del senyal i la distribució a tots els habitatges dels diferents 
programes de televisió i ràdio que s’emeten lliurement per 
ones terrestres. 
  
-Televisió i ràdio per satèl·lit: 
La llei obliga a preveure la distribució a tots els habitatges 
dels diferents programes que es puguin rebre mitjançant 

una antena parabòlica, la qual haurà de fer instal·lar la 
comunitat de propietaris si així ho vol. 
 
-Telefonia fixa: 
Ha de preveure la instal·lació del cablejat per l’interior dels 
habitatges, per tal que l’operador de telefonia únicament 
hagi de connectar-se al punt d’entrada de l’edifici, quan 
sigui contractat el servei.  
 
-Telecomunicacions per cable: 
S’han de preveure els espais i canalitzacions necessaris per 
una possible futura instal·lació d’aquest servei. 
 

        II. Normativa 
Amb la finalitat de regular la solució a la problemàtica de 
les instal·lacions col·lectives a Espanya, al febrer de 1998 
l'Administració va presentar el Reial decret-Llei 1/98. 
Posteriorment, al febrer de 1999, es va publicar el Reial 
decret 279/99 pel qual s'aprovava el primer Reglament 
regulador de les Infraestructures Comunes per a l'accés als 
serveis de telecomunicació en els edificis i la regulació del 
Registre d'Instal·ladors de Telecomunicació.  
 
A l'abril de 2003 es va publicar el Reial decret 401/2003, 
aprovava una segona versió de les Infraestructures 
Comunes de Telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació en l'interior dels edificis i de l'activitat 
d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicació. 
Aquesta última normativa va derogar l'anterior Reial decret 
279/99.  
 
Les principals novetats d'aquesta segona versió és que es 
contempla l'accés a nous serveis com la televisió digital 
terrestre o els sistemes WMAN abans no contemplats. 
D'altra banda, s'han revisat els paràmetres que s'usaven per 
a dimensionar les instal·lacions (grandària de les caixes i 
dels tubs) a fi de facilitar la seva implantació en els edificis 
comunitaris. Molts enginyers, projectistes i arquitectes no 
estaven gens d'acord amb la grandària de les instal·lacions 
que calia deixar previstes.  
 
La normativa estableix l'obligatorietat de la instal·lació 
d'una ICT en edificis de nova construcció o que sofreixin 
una rehabilitació integral, queden excloses únicament les 
cases individuals sense elements comuns a unes altres. 
 
Des de l’origen de les ICT que es troba en el Reial decret 
1/1998 sobre infraestructures comunes d’accés als serveis 
de telecomunicacions a l’interior dels edificis,la Generalitat 
de Catalunya, gràcies al Reial decret 2625/1982  de 24 de 
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setembre ,que fa referència  a la transferència de les 
competències sobre recepció i distribució dels senyals de 
radiodifusió sonora i de televisió, ha desenvolupat una 
normativa específica regulant les ICT arreu del territori 
català. 
  
Tot i el traspàs de competències la generalitat de moment 
no té competències en telefonia i els decrets que regulen: 
canalització i infraestructura, serveis de telecomunicació 
per cable i ràdio, i TV terrestre o satèl·lit (172/1999, 
116/200 i 117/2000) respectivament, estan pendents de ser 
modificats tal com o va ser la legislació espanyola el 2003. 
ja que han quedat una mica obsolets. Per aquest motiu i per 
que tenim un ventall mes gran e l’àmbit estatal q 
l’autonòmic, nosaltres em treballat amb la legislació del 
Reial decret 401/2003. 
 

II. Drets i Deures 
Drets 

La propietat de l'edifici ha de disposar d'un exemplar del 
projecte tècnic d’Is realitzat per un enginyer de 
telecomunicació o enginyer tècnic de telecomunicació, així 
com dels annexos a aquest projecte que reflecteixin les 
modificacions que s'hi puguin produir.  

Igualment, la propietat de l'edifici ha de disposar d'un 
exemplar del butlletí d'instal·lació emès per l'instal·lador de 
telecomunicacions habilitat i, si s'escau, del certificat de 
l'enginyer que en doni el vistiplau.  

Els propietaris dels habitatges han de gaudir, en el moment 
d'accedir-hi, dels avantatges que suposa la instal·lació de la 
ICE, pel que fa a l'accés lliure i a la qualitat dels serveis de 
telecomunicació, sense haver de fer instal·lacions 
addicionals.  

El propietari o arrendatari de l'habitatge pot reclamar 
davant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació en cas que el promotor de l'edifici no hagi 
complert la normativa d’Is prevista.  

Els propietaris dels habitatges tenen el dret a demanar que 
les persones que hagin de fer tasques d'instal·lació o 
manteniment al seus habitatges s'acreditin degudament. A 
aquest efecte, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació ha editat i distribuït carnets per 
identificar-se com a instal·lador habilitat per la Generalitat 
de Catalunya.  

 Deures 

La propietat de l'edifici és responsable de l'ús, de la 
conservació i del manteniment de la ICE.  

Tant la propietat de l'edifici com l'instal·lador responsable 
de la infraestructura han de facilitar al personal d'Inspecció 
dels Serveis de Telecomunicació de la Generalitat de 
Catalunya la realització de les inspeccions que s'efectuïn i, 

amb aquesta finalitat, permetran l'accés a les instal·lacions i 
a la documentació que els sigui requerida.  

Els propietaris dels habitatges hauran de connectar-se a la 
ICT i no podran efectuar una instal·lació individual per a 
un servei que aquesta ja ofereixi.  

Amb caràcter previ a la modificació o substitució d'una 
instal·lació existent, la comunitat de propietaris està 
obligada a efectuar una consulta per escrit als seus titulars 
perquè declarin, també per escrit, els serveis que reben a 
través d’ella, a fi i efecte que amb la modificació continuï 
sent possible la recepció dels serveis declarats.  

IV. Fonaments Tècnics: 
 
La Infraestructura Comuna de Telecomunicacions per a 
l'accés als serveis de telecomunicació en el nostre edifici té 
com missió:  
 
-Captar i adaptar els senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenals i la seva distribució fins a punts de 
connexió situats en els diferents habitatges, i la distribució 
dels senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit 
fins als citats punts de connexió.  
 
-Proporcionar l'accés al servei de telefonia disponible al 
públic i als serveis que es puguin prestar a través d'aquest 
accés, mitjançant la infraestructura necessària que permeti 
la connexió dels diferents habitatges o locals a les xarxes 
dels operadors habilitats.  
 
-Proporcionar l'accés als serveis de telecomunicacions 
prestats per operadors de xarxes de telecomunicacions per 
cable HFC, operadors del servei d'accés fix sense fil 
(SAFI). 
 

V. Topologia general de la nostra ICT : 
 
La nostra infraestructura es pot desglossar en quatre tipus 
de xarxes, aquestes son:  
 

• Xarxes d'alimentació dels diferents operadors 
s'introdueixen en la ICT, per la part inferior de l'immoble a 
través de l'arqueta d'entrada i de les canalitzacions externa i 
d'enllaç, travessant el punt d'entrada general de l'immoble i, 
per la seva banda superior, a través del passamurs i de la 
canalització d'enllaç fins als registres principals situats en 
els Recintes d'Instal·lacions de Telecomunicacions, on es 
produeix la interconnexió amb la xarxa de distribució de la 
ICT.  
 
• Xarxa de distribució que té com funció principal dur a 
cada planta de l'immoble els senyals necessaris per a 
alimentar la xarxa de dispersió. La infraestructura que la 
suporta està composta per la canalització principal, que 
uneix els Recintes d'Instal·lacions de Telecomunicacions 
Inferior i Superior, i pels registres principals.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=HFC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=SAFI
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ICT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ICT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ICT


 
• Xarxa de dispersió s'encarrega, dintre de cada planta de 
l'immoble, de dur els senyals dels diferents serveis de 
telecomunicació fins als PAU de cada usuari. La 
infraestructura que la suporta està formada per la 
canalització secundària.  
 
• Xarxa interior d'usuari té com funció principal distribuir 
els senyals dels diferents serveis de telecomunicació en 
l'interior de cada habitatge, des de les PAU fins a les 
diferents bases de presa de cada usuari. La infraestructura 
que la suporta està formada per la canalització interior 
d'usuari i els registres de terminació de xarxa i de presa.  

VI. Elements de la nostra ICT. 
Sistema de captació 
És el conjunt d'elements que s'utilitzen per a la captació de 
senyals radioelèctrics. Esta compost pel masteler una 
antena YAGI de 17 dB i un antena FM de 1 dB, tan mateix 
hi ha la previsió per una futura instal·lació de dos antenes 
parabòliques. 
Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior 
(RITS) 
És l’armari o recinte on s’instal·larà els elements necessaris 
per al subministrament dels serveis de RTV i, en el seu cas, 
de possibles elements dels serveis previnents de satèl·lits i 
d’altres possibles serveis. S’hi ha d’allotjar la capçalera  
dissenyada per aquest cas ( una capçalera monocanal) 
necessària per adequar els senyals procedents dels sistemes 
de captació d’emissions radioelèctriques de RTV, per a la 
seva distribució per la ICT de l’edifici, i si preveu,en el cas 
de serveis previnents de satèl·lits i d’altres serveis, els 
elements necessaris per traslladar els senyals rebuts fins al 
RITI la PAU pertinent. 
En el  nostre cas el tenim ubicat a la tercera planta i les 
seves mides seran de (2000x1000x50mm) alt,ample i fons 
respectivament 
 
Registres secundaris 

Connecten la canalització principal i les secundàries. S’han 
ubicat en zona comunitària, de fàcil accés i han s’han dotats 
amb el corresponent sistema de tancament. La clau haurà 
d’estar en possessió de la propietat de l’immoble. 

En e nostre cas en tenim dos un a la primera i segona planta 
de mides 450x450x150mm, alt, ample i profund 
respectivament. 

Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior 
(RITI) 
És l’armari o recinte on s’instal·laran els registres 
principals corresponents als diferents operadors dels serveis 
de telecomunicació de TB+XDSI+xDSL, TLCA, i els 
possibles elements necessaris per al subministrament 
d’aquest serveis. Així mateix, d’aquest recinte comença la 
canalització principal de la ICT de l’edifici. 
 
El registre principal per a TB+XDSI+xDSL és la caixa que 
conté el punt d’interconnexió entre les xarxes d’alimentació 

i la de distribució de l’edifici o conjunt immobiliari 
 
Els registres principals per a TLCA són les caixes que 
serveixen com a suport de l’equipament que constitueix el 
punt d’interconnexió entre la xarxa d’alimentació i la de 
distribució de l’edifici o conjunt immobiliari 
En el nostre cas el tenim ubicat a la planta baixa i les seves 
mides seran de (2000x1000x50 mm) alt,ample i fons 
respectivament 

Punt d’accés d’usuari (PAU) 
Els registres d’accés d’usuari (RAU) són els elements que 
connecten les canalitzacions secundàries amb les 
canalitzacions interiors d’usuari. En aquests registres 
s’allotgen les preses d’accés d’usuari (PAU). Aquest 
registres s’han d’ubicar sempre a l’interior de l’habitatge. 
Els elements del PAU els poden subministrar els operadors 
dels serveis previ acord entre les parts. 
S’ha permès tots els serveis junt en un únic RAU de mides 
300 x 500 x 60 mm (alçada x amplada x fondària) 
 
Registres de Pas 

En el nostre cas son els elements que faciliten l’estesa dels 
cables entre els punts d’accés d’usuari i els punts de presa o 
bases d’accés terminal. Nomes ens ha fet falta  als àtics i les 
seves mides son de 100x160x40mm alt,ample i fons 
respectivament 

Presa d’usuari (PU) o Base d’accés terminal (BAT) 

Permetran a l’usuari efectuar una connexió dels equips 
terminals de telecomunicació o els mòduls de l’abonat amb 
la ICT, per accedir als serveis proporcionats per aquesta. 
S’allotgen als registres de presa. 
S’han ubicat ens estances útils tals com menjadors, 
habitacions i altells amb un minim de dues preses per 
habitatge. 

En total s’ha instal·lat: 

 35 punt de PU per a RTV/SAT  

 36 punt de PU per TB + XDSI + xDSL (1per 
l’ascensor) 

 35 punt de PU per a TLCA 

 
Els punts de presa de TLCA i RTV s’han ubicat propers, i 
també han de tenir propera (màxim 500 mm) una presa de 
corrent alterna o base d’endoll. 

Arqueta d’entrada 

És el recinte on hi conflueixen, per un costat les 
canalitzacions dels diferents operadors i, per l’altre, la 
canalització externa de la ICT de l’edifici.,Es trobarà 
situada el més propera possible a l’edifici ( la vorera). 
Aquesta arqueta és propietat de la comunitat, i l’han 
d’utilitzar tots els operadors per accedir a l’edifici si ho fan 
per la part inferior. En cap cas es pot utilitzar per desplegar 
la xarxa de l’operador. 



Les mides d’aquesta en el nostre cas son de 400x400x600 
alt,ample i fons respectivament. 

Registre d'enllaç 

Armaris o arquetes que s’han de col·locar quan la 
canalització sigui mitjançant tubs, en els següents casos: 

Canalització d’enllaç superior 

És la que suporta els cables que van des dels sistemes de 
captació fins al recinte d’instal·lacions de 
telecomunicacions superior (RITS), entrant a l’edifici o 
conjunt immobiliari mitjançant el corresponent element 
passamur. 

Els cables han d’anar sense protecció entubada entre els 
elements de captació i el punt d’entrada a l’edifici o conjunt 
immobiliari. A partir d’aquí la canalització ha d’estar 
formada per 4 tubs de 40 mm de diàmetre o canals, 
encastats o superficials pel cel obert. 

Canalització principal 

És la que suporta la xarxa de distribució de la ICT de 
l’edifici i connecta el RITI i el RITS entre sí i aquests amb 
els registres secundaris. Esta formada per 6 tubs de 50 mm 
de diàmetre 

En aquesta s’intercalen dos registres secundaris. 

En el cas d’accés radioelèctric de serveis diferents dels de 
radiodifusió sonora i televisió, la canalització principal té 
com a missió afegida la de fer possible el trasllat dels 
senyals des del RITS fins al RITI. 

Canalització secundària 

És la que suporta la xarxa de dispersió de l’edifici i 
connecta els registres secundaris amb els registres d’accés 
d’usuari. 

Aquesta canalització es materialitzarà mitjançant 3 tubs de 
25 mm de diàmetre destinats a: 

1 Radio Televisió 

1 Telefonia  

1 Tele per cable 

Canalització d’interior d’usuari 
És la que suportarà la xarxa interior d’usuari, connectarà 
els registres d’accés d’usuari i els registres de presa. 
Estarà formada per tubs 20mm de diàmetre. I en el cas dels 
àtics si intercalaran els registres de pas. 

 
Canalització d’enllaç inferior 
És la que suporta els cables de la xarxa d’alimentació des 
del punt d’entrada general fins el registre principal ubicat 
en el registre d’instal·lacions de telecomunicacions inferior 

(RITI) 
Formada per 4 tubs de 63mm de diàmetre, igual número 
que la canalització externa. 
 
Canalització externa 

Està constituïda pels conductes que discorren per la zona 
exterior de l’edifici fins al punt d’entrada general de 
l’edifici. És l’encarregada de conduir a l’edifici  les xarxes 
d’alimentació dels serveis de comunicacions electròniques 
dels diferents operadors. 
 
Estarà constituïda per 4 tubs de 63 mm de diàmetre 
exterior. 

VII. Conclusions 
 El projecte a tingut per objectiu les instal·lacions de 
telecomunicacions en un edifici plurifamiliar de 15 
habitatges, agafat com a referència la legislació estatal 
vigent de les Infraestructures Comunes de 
Telecomunicacions.  
Aquest projecte a proporcionat a l’autor  una sèrie de 
coneixements y experiència practica en el desenvolupament 
d’aplicacions basades en la realització de Projectes de 
Infraestructures Comunes de Telecomunicacions.  
Dit projecte s’ha realitzat per us docent i pe departament de 
Expressió Gràfica a l’Enginyeria de Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 
 

VIII. Agraïments. 
Agraïment al departament d’Expressió Gràfica a 
L’Enginyeria, per donar suport aquest projecte,i en especial 
a un dels seus components Helió Antonio De Sousa 
Pinheiro per la seva dedicació i tutorització del projecte. 
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