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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   X Sí    No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 

 

El present projecte presenta el disseny i càlcul de les instal·lacions 

d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions(I.C.T), Aigua Calenta 

Sanitària (A.C.S.), Baixa Tensió (BT) d’un edifici d’habitatges plurifamiliars de 

planta baixa i dues plantes de pisos amb un total de sis habitatges, i la 

legalització d’un aparcament dins del mateix edifici, de dues plantes 

subterrànies, amb una capacitat de 14 vehicles i 12 motocicletes, situat al 

terme municipal de Sant Pere de Ribes, Barcelona.   En tot moment s’han 

tingut en compte tant la normativa vigent com els aspectes medioambientals.  

És per aquest motiu que s’ha optat per muntar una instal·lació solar tèrmica per 

a l’obtenció d’aigua calenta sanitària. 

La conseqüència directa d’aquest punt és, per una banda, l’acompliment de la 

vigent normativa i,  per altra banda, l’estalvi energètic i per tant, la reducció de 

CO2 a l’atmosfera. 

L’objectiu del present projecte és el de crear un document didàctic que serveixi 

de guia i d’ajuda a qualsevol estudiant interessat en l’elaboració de projectes, ja 

sigui projectes finals de carrera com projectes destinats a l’assignatura  optativa 

d’Infrastructura Comuna de Telecomunicacions i , en concret, per a l’elaboració 

de projecte d’I.C.T’s, instal·lacions solars tèrmiques i baixa tensió. Al mateix 

temps l’objectiu final d’aquest projecte és que serveixi de projecte final de 

carrera d’ E.T.T. Sistemes Electrònics. 

El propòsit d’aquest projecte és el de fomentar futurs projectes per a persones 

no iniciades en el camp de projecte d’infrastructures de telecomunicacions,  

projectes d’instal·lacions solars tèrmiques i projectes de baixa tensió. 

Per a la realització del present projecte s’ha tingut en compte la normativa 

vigent corresponent segons el tipus d’instal·lació. 

El present projecte ha estat dirigit pel Departament d’Expressió Gràfica de la 

EPSEVG i concretament pel professor Joan Sangrà Mas. 
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1.1. INTRODUCCIÓ 

1.1.1. OBJECTE DEL PROJECTE TÈCNIC 

L’objectiu d’aquest projecte tècnic serà el de crear un document docent, calcular, justificar i 

establir cadascun dels components de la ICT, d’un edifici d’habitatges plurifamiliars de dues 

plantes subterrànies, planta baixa i dos plantes de pisos amb 6 habitatges, situat al carrer Xarel·lò 

número 17 de Sant Pere de Ribes, Barcelona, seguint com a referència la legislació estatal vigent, 

per tal de garantir als usuaris la prestació dels següents serveis: 

 Captació, adaptació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre. 

 Captació, adaptació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió per 

satèl·lit. 

 Accés al servei de telefonia disponible al públic. 

 El projecte compren la infraestructura necessària, que permetrà l’accés als serveis de 

telecomunicacions de banda ampla. 

 Al mateix temps el projecte contemplarà la possibilitat d’ampliació 

El present projecte ha estat redactat conforme a l’establert en l’Article 8 del Reial Decret 401/2003 

del Ministeri de Ciència i Tecnologia, de 4 d’Abril, i la seva execució haurà de ser d’acord amb el 

model tipus de projecte Tècnic establert pel ministeri de Ciència i Tecnologia, en l’Annex I de 

l’ordre Ministerial CTE/1296/2003 de 14 de maig de 2003. 

Pel que fa a les especificacions tècniques d’aquest document, es dona compliment íntegre a les 

prescripcions de l’annex II, del Reial Decret 401/2003, a la vegada que es compleix les 

prescripcions dictades pels Decrets 117/2000, 116/2000 i 172/1999, de la Generalitat de Catalunya. 

A més dels motius esmentats en el paràgraf anterior, també cal dir que aquest projecte s’ha elaborat 

amb la intenció de crear una guia docent per a la elaboració de projectes, en aquest cas, projectes 

d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT), dins de la titulació d’Enginyeria Tècnica 

de Telecomunicacions especialitat en Sistemes Electrònics pel departament d’Expressió Gràfica a 

l’Enginyeria a Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 
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1.1.2. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE 

La realització d’aquest projecte final de carrera es veu motivada pel departament d’Expressió 

Gràfica a l’Enginyeria de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 

(EPSEVG) i, principalment, al fet de servir com a guia per a la realització i redacció de futurs 

projectes en l’àmbit professional i com no, sense cap dubte, per tal d’obtenir el títol que 

m’acreditarà com a Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, Especialitat en Sistemes Electrònics. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La justificació del present  projecte es troba en el fet de poder adquirir una sèrie de coneixements i 

l’experiència prèvia suficient per al disseny, elaboració i redacció de projectes d’Infraestructures 

Comunes de Telecomunicacions, i completar d’aquesta forma l’experiència com a futur Enginyer 

Tècnic de Telecomunicacions especialitat en Sistemes Electrònics. 

1.1.4. QUÈ ÉS UNA ICT? 

Les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions són les instal·lacions necessàries per captar, 

adaptar i distribuir als habitatges i locals senyals de radiodifusió i televisió terrestre i per satèl·lit, a 

més del servei telefònic bàsic i de telecomunicació de banda ampla. 

1.1.5. EVOLUCIÓ DE LES ICT’S 

La constant evolució de les tecnologies disponibles actualment en el mercat ha ampliat de manera 

notable l'oferta de cadenes de televisió, ràdio i d’altres serveis de telecomunicació, com poden ser 

la connexió a Internet o el servei de  servei de televisió per cable.  

L'evolució en els darrers anys de les tecnologies de la informació i comunicacions, així com el 

procés de liberalització que s'ha dut a terme, ha conduït a l'existència d'una competència efectiva 

que ha fet possible l'oferta i competència per part dels diferents operadors de nous serveis de 

telecomunicacions.  

Els fets esmentats en el paràgraf anterior exigeixen per tal de proveir als ciutadans dels esmentats 

serveis, l’actualització i perfeccionament de la normativa tècnica reguladora de les infraestructures 

comunes de telecomunicacions a l'interior dels edificis.  

Es per aquest motiu que es crea el Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril, pel qual s’aprova el 

Reglament regulador de les ICT per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis 

i de l'activitat de instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.  
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Aquest reglament garanteix el dret dels ciutadans a l'accés a les diferents ofertes de nous serveis de 

telecomunicacions, garantint d’aquesta manera una competència efectiva entre operadors i 

assegurant que els diferents operadors tenen igualtat d'oportunitats per oferir els seus serveis fins 

als habitatges.  

Finalment, aquest reglament, per tal d'evitar que hagin excessius sistemes individuals, s’estableixen 

una sèrie d'obligacions sobre l'ús comú de infraestructures, limitant d’aquesta manera la instal·lació 

d'aquests sistemes quan no existeixi Infraestructura Comuna d'accés als serveis de 

Telecomunicacions, no s'instal·laran una de nova o no s'adapta l'existent, a els termes establerts en 

el Reial Decret Llei 1 / 1998, de 27 de febrer.  

Recentment, es va publicar la Llei 10/2005, de 14 de juny, de Mesures Urgents per a l'Impuls de la 

Televisió Digital Terrestre (TDT), de Liberalització de la Televisió per Cable i de Foment de 

Pluralisme i una sèrie de normatives de la prestació del servei TDT. Aquest servei va formalitzar la 

seva emissió el 12 de desembre de 2005, estant previst el 'Apagada analògica' per a l'any 2010. 

1.1.6. NORMATIVA  VIGENT 

L'objectiu del reglament és establir la normativa tècnica de telecomunicació relativa a l'ICT per a 

l'accés als serveis de telecomunicacions. 

Actualment a Catalunya són vigents dues normatives, la Estatal i la Autonòmica. 

La normativa vigent respecte al Estat és el Real Decreto 401/2003 de 4 d’abril, mentre que la 

normativa vigent respecte a la Generalitat són el Decret 172/1999 de 29 de juny per a les 

canalitzacions i infraestructures, el Decret 116/2000 de 20 de març per als serveis de 

telecomunicacions per cable, i el Decret 117/2000 de 20 de març per als serveis de ràdio, TV 

terrestre i/o satèl·lit. 

El Real Decreto 401/2003 de 4 d’abril consta de 4 annexos en els quals es detallen les normes 

tècniques i especificacions mínimes en l'edificació.  

annex I: estableix la norma tècnica d'ICT per a la captació, adaptació i distribució de senyals de 

radiodifusió sonora i televisió, procedents d'emissions terrenals i de satèl·lit.  

annex II: estableix la norma tècnica d'ICT per a l'accés al servei de telefonia disponible al públic.  

annex III: estableix la norma tècnica d'ICT per a l'accés als serveis de banda ampla prestats per 

operadors de xarxes de telecomunicacions per cable, operadors de servei d'accés fix sense fils 

(SAFI) i altres titulars de llicències individuals.  
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annex IV: Especificacions tècniques mínimes de les edificacions en matèria de Telecomunicacions 

1.1.7. PUNTS QUE FORMEN UN PROJECTE D’UNA ICT 

Els punts que formen un projecte d’una ICT són els següents: 

Memòria:  Dins de la memòria s’especifica com a mínim la descripció de les dades generals, dels 

serveis que formen part de la Infraestructura Comuna de Telecomunicacions, les previsions de 

demanda, els elements que formen part de la Infraestructura Comuna de Telecomunicacions i els 

càlculs dels nivells del senyals en les preses dels diferents habitatges. 

Plànols:  En aquest punt s’inclouen tots els plànols i esquemes necessaris per a la instal·lació de la 

infraestructura objecte del projecte. 

Als plànols s’especificaran : 

 Plànol general de situació de l’edifici 

 Plànol descriptius de la instal·lació dels diversos serveis que constitueixen la ICT. 

o Instal·lacions ICT en planta baixa 

o Instal·lacions ICT en planta tipus 

o Instal·lacions ICT en planta singulars 

o Instal·lacions ICT en planta tipus 

o Instal·lacions ICT en planta àtic 

 Esquemes de principi 

o Esquema general de la infraestructura projectada per a l’edifici, amb les diferents 

canalitzacions i registres identificats per cada servei de telecomunicacions inclòs 

en la ICT. 

o Esquemes de principi de la instal·lació de Radiodifusió Sonora i Televisió, 

mostrant tot el material actiu i passiu i acotacions en metres. 

o Esquema de principi de la instal·lació projectada para qualsevol altre servei de 

telecomunicacions inclòs en la ICT 

o Esquema de principi de la instal·lació de telefonia bàsica disponible al públic, 

mostrant l’assignació de parells per planta i vivenda, així com les característiques 

dels cables, regletes i punts  d’accés als usuaris i acotacions en metres. 
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Plec de condicions: Al plec de condicions es determinaran les qualitats dels materials, equips i les 

seves condicions muntatge. 

Pressupost: Al pressupost s’especificarà el número de unitats i el preu unitari de cadascuna de les 

parts en que es pugui descompondre els treballs realitzats, que haurà de respondre al cost del 

matèria, a la seva instal·lació i connexió si procedeix. 

1.1.8. ESQUMA REPRESENTATIU D’UNA ICT 
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1.1.9. ELEMENTS QUE FORMEN UNA ICT 

  La ICT constarà dels següents elements: 

 Elements de captació 

 Canalització d’enllaç superior 

 RITS 

 Canalització principal 

 RS (Registre Secundari) 

 Canalització secundària 

 Registre de terminació de xarxa  

 Registres de presa 

 Canalització interior d’usuari 

 RITI 

 Canalització d’enllaç inferior 

 Registre d’enllaç 

 Canalització externa 

 Arqueta 

En els registres secundaris de cadascuna de les plantes de l’edifici, els senyals que circulen pel 

cable coaxial passen pels corresponents derivadors , i es aquí on comença la xarxa de dispersió. 

Per tant, la  xarxa de dispersió comença en els derivadors situats en cadascun dels registres 

secundaris de planta, i acaba en els Punts d’Accés d’Usuari (PAU), que estaran allotjats en 

l’interior del registre d’acabament de xarxa de cadascun dels habitatges. 

Equipament de capçalera modular monocanal 

L’equipament de capçalera serà l’encarregat d’amplificar independentment els senyals de cadascun 

dels canals de televisió i de ràdio que siguin captats pels elements de captació (Antenes) 

Una vegada els senyals de radiodifusió sonora  i televisió terrestre han estat amplificats pels 

elements de capçalera, aquests han de ser barrejats amb cadascun dels dos senyals de radiodifusió 

sonora i televisió per satèl·lit.  Aquesta operació de barreja es realitza per mitjà de mescladors 

específics  (FI) en la pròpia capçalera. 
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Sistemes de captació 

Els elements de captació de la ICT o antenes, de radiodifusió sonora i televisió terrestre i 

radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit es situaran a la coberta de l’edifici. El seu 

dimensionament es realitzarà tenint en compte els nivells d’intensitat de camp dels senyals rebuts, 

l’orientació per a la recepció de les mateixes i el possible rebuig a senyals interferents, així com la 

millora de la relació senyal/soroll i els possibles obstacles i reflexions que poguessin produir-se en 

edificis confrontats. 

 

Foto d’una antena de captació de senyal de TV tipus Yagi (esquerra) i d’una antena 

omnidireccional per radio. 

 

Foto d’una antena de captació de senyal de TV –SAT de la marca Televés. 

Aquest tipus d’antenes (antena omnidireccional per a FM-Ràdio i antena de captació de senyal de 

TV tipus Yagi) són antenes directives d’alt guany.   
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Canalització d’enllaç superior 

La canalització d’enllaç superior és la que suporta els cables que van des de el sistemes de captació 

fins al RITS.  Aquesta, estarà composta per 4 tubs de 40 mm de diàmetre  exterior, distribuits de la 

següent forma: 

 1 conducte per RTV terrestre 

 1 conducte per RTV satèl·lit 

 1 conducte per SAFI 

 1 conducte de reserva. 

RITS 

El RITS és l’armari on s’instal·laran els elements necessaris per al subministrament de ràdio i 

televisió, tant terrestre com per satèl·lit. En el nostre cas, seguint el Real Decret 401/2003 tenim 

que les dimensions del RITS del nostre edifici seran de: 

RITS 

Nº de PAU Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

≤ 20 200 100 50 

Per saber el número de PAU’s de la ICT projecte de l’estudi , només fa falta saber de quants 

habitatges  consta l’edifici, ja que el número de PAU’s seran igual al número de vivendes, en 

aquest cas 6 habitatges, 6 PAU’s. 

Canalització principal 

És la que suporta la xarxa de distribució de la ICT del immoble.  Està connectada al RITI i al RITS, 

i aquests dos al registre secundari.  La seva funció és la d’allotjar les xarxes de TB, RTV i 

Telecomunicacions de Banda Ampla fins a les diferents plantes. En el cas pràctic està composta per 

5 tubs de 50 mm de diàmetre exterior, distribuïts de la següent forma: 

 1  per TB +RDSI 

 2  per TLCA/SAFI 

 1  per RTV 
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 1  de reserva. 

Per saber el número exacte de conductes per a cadascuna de les xarxes, m’he basat en el Real 

Decret 401/2003 de 4 d’abril, de manera que sabent que el número total de PAU’s de tot l’edifici 

que en aquest cas com ja s’ha comentat és de 6, podré saber el número de tubs per a cada xarxa. 

Registre secundari 

El registre secundari està connectat per mitjà de la canalització principal, al RITS i al RITI. Es 

tracta d’armaris que s’intercal·len en la canalització principal en cada planta i en els canvis de 

direcció. En el cas objecte del projecte, les dimensions del registre secundari seran de: 

Registre secundari 

Nº de PAU Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

6 450 450 150 

Canalització secundària 

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

registres de terminació de xarxa.  La canalització secundària estarà formada per tres tubs de 25 mm 

de diàmetre exterior, distribuïts de la següent forma: 

 1  per TB +RDSI 

 1 per TLCA/SAFI 

 1  per RTV 
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Registre de terminació de xarxa 

Són els encarregats de connectar la xarxa de dispersió amb la xarxa interior de l’usuari.  En aquests 

registres es troben els PAU’s o Punts d’Accés a l’usuari. Segons la normativa vigent, estaran 

constituïts per caixes encastades i les seves dimensions seran: 

Registre de terminació de xarxa 

Tipus Longitud

(mm) 

Amplada

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

TB+RDSI 100 170 40 

RTV 200 300 60 

TLCA/SAFI 200 300 40 

Registres de presa 

Són les caixes encastades a la paret on s’allotgen les bases d’accés terminal (BAT) o preses 

d’usuari, que són les que permeten a l’usuari la connexió dels diferents sistemes de 

telecomunicacions. Les mesures en centímetres dels registres de presa seran de 6,4x6,4x4,2. 

Canalització interior d’usuari 

És la que suporta la xarxa interior d’usuari.  Està connectada entre el PAU i els registres de presa. 

Quan sigui necessari, per existir un canvi de direcció, s’empraran registres de pas. 

La topologia de les canalitzacions serà en estrella. 

En les estades, excepte banys i trasters, en les quals no s’instal·lin inicialment preses pels serveis 

bàsics de telecomunicació, es disposarà d’una canalització adequada que permetrà l’accés a la 

connexió de com a mínim un dels serveis citats. 

El diàmetre exterior dels tubs serà de 20mm per a tots els serveis de telecomunicacions. 

RITI 

El RITI és l’armari on s’instal·laran els registres principals corresponents als diferents operadors 

del serveis de telecomunicacions de TB, RDSI, TLCA i els possibles elements necessaris per al 

subministrament d’aquests serveis. És a partir d’aquest punt que comença la canalització principal 
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de la ICT de l’edifici. En cas que ens ocupa, seguint el Real Decret 401/2003 de 4 d’abril, tenim 

que les dimensions del RITS del nostre edifici seran de: 

RITS 

Nº de PAU Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

≤ 20 200 100 50 

Per saber el número de PAU’s de la ICT projecte de l’estudi ,com j s’ha comentat anteriorment, 

només fa falta saber de quants habitatges  consta l’edifici, ja que el número de PAU’s seran igual al 

número de vivendes, en aquest cas 6 habitatges, 6 PAU’s. 

Canalització d’enllaç inferior 

Es troba situada a l’entrada de l’immoble per la part inferior.  La canalització d’enllaç inferior és la 

que suporta els cables des del registre d’enllaç fins al RITI. Estarà formada per 5 tubs de 40 mm de 

diàmetre exterior distribuïts de la següent forma: 

 1  per TLCA 

 2  de reserva. 

 1 per TB + RDSI 

Registre d’enllaç 

El registre d’enllaç té la funció d’ interconnectar les canalitzacions externa i d’enllaç inferior per on 

corren els serveis de TB + RDSI i de telecomunicacions de Banda Ampla. 

Canalització externa 

Es troba situat a la part exterior del immoble i va des de l’arqueta d’entrada fins al punt d’entrada 

general de l’immoble.  Estarà formada per 5 tubs de 63 mm de diàmetre exterior distribuïts de la 

següent manera: 

 1  conducte per TLCA 

 2  conductes de reserva. 

 2 conductes per TB + RDSI 

 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
17

Arqueta 

És el recinte on conflueixen per un costat les canalitzacions dels diferents operadors i, per l’altre, la 

canalització externa de la ICT de l’edifici. En el cas d’estar a la zona exterior de l’ edifici , es 

trobarà situada el més a prop possible.  

1.2. LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE I L’ADAPTACIÓ DELS EDIFICIS 

1.2.1. QUÈ ÉS LA TDT? 

Primer de tot cal dir que les sigles TDT responen a Televisió Digital Terrestre. 

La televisió Digital Terrestre és el resultat dels estudis realitzats per tal de trobar una solució als 

problemes  presenta la televisió analògica i fer un ús més eficient de l’espectre radioelèctric. 

Per  tant la TDT és el resultat de l’aplicació de la tecnologia digital al senyal de televisió, de 

manera que la senyal es rep per l’atmosfera sense necessitat de cable o satèl·lit, i evidentment, és 

rep per mitjà d’antenes UHF especialment indicades per a la recepció de TV digital terrestre. 

Un exemple d’aquestes antenes, és per exemple, l’antena de la marca Televés model DAT 45 UHF 

 

Antena Televés model DAT 45 UHF especialment indicada per TDT i taula de característiques 
tècniques 

 

L’estàndard utilitzat en la Unió Europea, i en especial a Espanya, per a la transmissió de les senyals 

de TDT és el DVB-T, que respon a les sigles Digital Vídeo Broadcasting. Terrestre. 

L’estàndard DVB-T utilitza la modulació COFDM, que ofereix una senyal més robusta així que 

també soluciona al mateix temps les reflexions del senyal degudes als múltiples camins que pren el 

senyal en la seva propagació, permetent reutilitzar les mateixes freqüències en antenes veïnes. 

Per tots aquests motius, la TDT està cridada a substituir la Televisió analògica Terrestre, que és la 

que s’està rebent avuí en dia en la majoria de les llars espanyoles. La substitució total es produirà 
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després de la data de cessament de les emissions en tecnologia analògica terrestre, fixada en 

Espanya el 3 d’Abril del 2010. 

1.2.2. AVANTATGES DE LA TELEVISIÓ DIGITAL EN FRONT DE L’ANALÒGICA 

Alguns dels avantatges de la Televisió Digital Terrestre en front de la Televisió Digital Analògica 

són: 

 El telespectador té accés a una àmplia oferta de canals, ja que per cada canal rep entre 

quatre i cinc serveis digitals de televisió, en comptes d’un que és el que es rep actualment 

amb la Televisió Analògica Terrestre 

 Millor qualitat d’imatge i soroll 

 Més servei´, com serveis interactius i multimèdia com poden ser correu electrònic, 

videotelèfon, teletext avançat, banca a casa... 

1.2.3. QUÈ ES NECESSITA PER PODER REBRE EL SENYAL DE TDT? 

1. Comprovar si ja es té cobertura en la zona objecte del projecte. 

 

Mapa de cobertura de TDT a Catalunya 

En el cas que ens ocupa i segons el mapa de cobertura de TDT a Catalunya, a la zona del Garraf és 

té cobertura de TDT des del primer semestre del 2008.  

Per tal de consultar la disponibilitat de cobertura del senyal TDT en la zona objecte del projecte, 

una opció molt vàlida és la de consultar la web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

on et mostra la disponibilitat una vegada has introduït  el codi postal i la zona objecte del projecte . 
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La cobertura de la TDT es va a anar incrementant progressivament fins a arribar, abans del 

cessament de les emissions analògiques del 3 d'abril de 2010, els objectius fixats en el Pla Tècnic 

Nacional de la Televisió Digital Terrestre, aprovat per Reial Decret 944/2005 de 29 de juliol, i que 

es corresponen amb el 96% de la població espanyola per a les cadenes privades i el 98% per a les 

públiques. 

2. Adaptació de l’antena, ja sigui individual o bé col·lectiva 

Per tal de rebre el senyal de TDT es pot seguir utilitzant l'antena UHF convencional, individual o 

col·lectiva,utilitzada per la captació del senyal de TV analògica terrestre o bé com s’ha comentat en 

un punt anterior un sistema de captació especialment indicat per a la recepció de TV digital 

terrestre. No obstant això, és necessari realitzar una sèrie d'adaptacions en la instal·lació. Les 

modificacions a realitzar dependran de l'estat de la instal·lació existent en cas que n’hi hagi. En 

general aquestes consistiran en la instal·lació d'uns mòduls amplificadors de senyal per a les 

freqüències del senyal de TDT. 

3. Disposar d'un equip receptor de TDT. 

Aquest equipament serà el que ens permetrà rebre el senyal digital a l’habitatge ja sigui a través 

d'un dispositiu extern connectat directament al seu televisor, o bé a través d'un televisor que disposi 

d'un receptor integrat. 
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1.2.4. OPERADORS DE TDT 

En virtut del que disposa el Pla Nacional de la Televisió Digital Terrestre, aprovat per Reial Decret 

944/2005 de 29 de juliol, que establia que el Govern podria ampliar als operadors de televisió 

l'àmbit de la seva concessió, el Consell de Ministres del 25 novembre 2005 aprova l'acord pel qual 

s'amplien els canals digitals concedits a aquests operadors, així com la seva ubicació en els 

múltiples disponibles: 

Xarxa de 

cobertura de 

TDT estatal 

Canal 66 Canal 67 Canal 68 Canal 69 

RTVE RTVE SOGECABLE TELECINCO ANTENA 3 

RTVE VEO TV SOGECABLE TELECINCO ANTENA 3 

RTVE VEO TV SOGECABLE TELECINCO ANTENA 3 

RTVE NET TV LA SEXTA NET TV LA SEXTA 

Actualment, l'oferta de canals dels operadors d'àmbit nacional és la següent: 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA 

 TVE1: La Primera Cadena de RTVE en format digital. 

 TVE2: La 2 de RTVE en format digital. 

 CLAN TV: Canal temàtic dirigit al públic infantil. 

 TELEDEPORTE: Canal temàtic centrat en informació i esdeveniments esportius. 

 CANAL 24 HORAS: Canal temàtic basat en la emissió de notícies i programes 

d’actualitat, en els que es dóna cobertura a la actualitat nacional, internacional, la economia 

i l’esport, entre d’altres. 

ANTENA 3 TV 

 ANTENA 3: Canal generalista que es  correspon amb l’analògic del mateix nom. 

 ANTENA NEOX: Canal destinat al públic jove y urbà, amb sèries infantils i juvenils i 

programes de entreteniment. 

 ANTENA NOVA: Canal d’oci i estil de vida on els espais de salut, qualitat de vida, 

cuines o viatges, comparteixen espai amb les telenovel·les i el cinema. 
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TELECINCO 

 TELECINCO: Canal generalista que es  correspon amb l’analògic del mateix nom. 
 LA SIETE: Canal temàtic on es dóna cobertura a espais informatius, realities, butlletins 

esportius i competicions de primer nivell. 

 FDF TELECINCO: Canal temàtic dedicat als programes de ficció i sèries d’èxit. El 

cinema també realitzarà acte de presència en la programació al migdia. 

 CINCO SHOP: Canal comercial per satisfer necessitats de l’espectador a través del 

telèfon i Internet. Permet la televenta de productes les 24 horas del dia i els set dies de la 

setmana. 

SOGECABLE 

 CUATRO: Canal generalista amb una programació variada i enfocada principalment al 

públic jove, basada en l'entreteniment, l'humor, les sèries, els documentals i la informació. 

 CNN+: Canal temàtic d'informació 24 hores i 365 dies l'any, l'objectiu és ser un referent en 

el camp de l'actualitat informativa 

 40 LATINO: Canal temàtic de programació musical en què la música llatina ocupa el 

paper principal. 

 CANAL PROMO: Canal temàtic dedicat a l'emissió d'espais de televenda i concursos 

telefònics. A través de la nova senyal es difonen de forma contínua anuncis comercials de 

televenda, intercalats per concursos telefònics de tarifació especial. 

LA SEXTA 

 LA SEXTA: Canal generalista l'oferta, basada sobretot en l'humor i l'entreteniment, està 

orientada al públic familiar. 

 GOL TV: Canal temàtic de futbol. Gol TV va emetre en obert des del 14 d'agost de 2009. 

Des de l'1 de setembre ja només podran veure els abonats. 

NET TV 

 INTERECONOMÍA TV: Canal generalista especialitzat en continguts econòmics i 

informatius. 

 DISNEY CHANNEL: Canal temàtic dedicat a la programació infantil. 

VEO 

 VEO TV: Canal generalista disponible en TDT que, en una línia d'informació i divulgació, 

combina programes d'actualitat general i esportiva amb sèries d'animació i entreteniment. 

 SET en VEO: Aquest canal ofereix, fruit d'un acord de llicència de continguts amb Sony 

Entertainment TV, una àmplia programació dirigida a l'entreteniment de tota la família, 
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basada en sèries i cinema, cobrint una àmplia varietat de gèneres, des de la comèdia, 

drama, l'acció, el reality, juvenil, etc. 

 BOTIGA en VEO: Aquest canal ofereix de forma contínua anuncis comercials de 

televenda. 
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1.1. DADES GENERALS 

1.1.A DADES DEL PROMOTOR 

 Peticionari: EPSEVG 

 NIF: 23.456.789-J 

 Adreça: Avinguda Víctor Balaguer s/n 

 Població: 08800, Vilanova i la Geltrú 

 Telèfon:  93 896 77 26 

1.1.B DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

L’edifici objecte del present projecte es troba ubicat al C./ Xarel·lò nº 17, de Sant Pere de Ribes, 

08810, Barcelona.   

 

APARCAMENT 

L’aparcament en qüestió està constituït per dues plantes subterrànies amb una capacitat de 14 

vehicles i 12 motos.  

Per sobre de les plantes soterrani hi ha hi ha una planta baixa, una planta primera, una planta 

segona i una planta terrat. Les tres primeres plantes destinades a habitatges, amb un total de sis.  

Tres habitatges a la planta baixa, dos a la primera planta i un a la segona planta. A la planta terrat hi 
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hauran els captadors solar i sistemes de captació, tant de televisió com de ràdio. L’edifici 

d’habitatges comunicarà a l’aparcament per mitjà d’un aparell elevador, mitjançant un vestíbul 

previ i d’un accés per vianants, exclòs de l’activitat, també proveït de vestíbul previ.  

A l’aparcament s'hi accedirà a través d’una porta per vehicles de 3,50 metres d’amplada, a través  

d’una porta per escala interior del edifici i per les vies mencionades en l’anterior paràgraf. 

La superfície útil total del l’aparcament és de 505,80 m
2
, desglossada de la següent manera: 

DENOMINACIÓ 
Superfície 

(m
2
) 

Alçada 

(m) 

Volum 

(m³) 

Planta subterrània -1 106,90 2,60 277,94 

Vestíbul 1 2,40 2,60 6,24 

Vestíbul 2 1,80 2,60 4,68 

Escala 10,00 2,60 26,00 

Planta Subterrània -2 367,00 2,60 954,20 

Vestíbul 1 2,40 2,60 6,24 

Vestíbul 2 1,80 2,60 4,68 

habitació 3,50 2,60 9,10 

Escala 10,00 2,60 26,00 

TOTAL: 505,80 

L’alçada útil de l’aparcament serà de 2,60 metres. 

El terra no presentarà solucions de discontinuïtat i serà de fàcil neteja. 

Tots els elements motrius de treball estaran perfectament assentats sobre sabates o plafons 

antivibratoris, per evitar qualsevol incidència al respecte. 

La resistència al foc dels diferents elements serà de: 

 La resistència al foc de l’estructura portant serà de R120 

 La resistència al foc dels sostres que separen la zona de la resta de l’edifici seran de REI 

120. 
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 La resistència al foc de les parets que separen la zona de la resta de l’edifici seran de EI 

120. 

 La resistència al foc de les portes de comunicació amb la resta de l’edifici seran EI2 45-

C5 

 El màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida del l’aparcament serà de com a 

màxim de 25 metres. 

L’aparcament constarà de 23 detectors termovelocimètrics connectats amb una central i 

dotada de sirena òptico-acústica a l’exterior. 

EDIFICI 

L’edifici consta d’un sol bloc i està format per 6 pisos d’alt estanding, dues zones exteriors 

comunitàries i un aparcament de dos nivells. 

L’edifici consta d’un únic portal al qual s’accedeix des del carrer i a través de les zones 

comunitàries de jardí i esbarjo. 

La superfície de les plantes  és de 819,10 m2 distribuïda de la següent manera: 

Sistema/Zona Superfície 

(m²) 

Alçada 

(m) 

Volum 

(m³) 

Planta Baixa PB1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 

Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,910 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 
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Planta Baixa PB2: 93,1 m² 

Distribuïdor 13,0 2,70 35,10 

Habitació 1 9,6 2,70 25,92 

Habitació 2 13,2 2,70 35,64 

WC 1 4,2 2,70 11,34 

Habitació 3 8,0 2,70 21,60 

Menjador 26,4 2,70 71,28 

Cuina 10,0 2,70 27,00 

Safareig 4,4 2,70 11,88 

WC 2 4,3 2,70 11,61 

Planta Baixa PB3: 93,90 m² 

Menjador 28,7 2,70 77,49 

Distribuïdor 3,9 2,70 10,53 

Safareig 2,4 2,70 6,48 

Cuina 10,4 2,70 28,08 

Rebedor 3,90 2,70 10,53 

Habitació 1 14,9 2,70 40,23 

WC 1 4,0 2,70 10,80 

Habitació 2 12,3 2,70 33,21 

Habitació 3 9,3 2,70 25,11 

WC 2 4,1 2,70 11,07 

Planta Primera PP1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 
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Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,91 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 

Planta Primera PP2: 185,50 m² 

Habitació 1 24,1 2,70 65,07 

WC 1 4,4 2,70 11,88 

Habitació 2 7,0 2,70 18,90 

WC 2 2,4 2,70 6,48 

Menjador 1 38,4 2,70 103,68 

Cuina 14,2 2,70 38,34 

Rebedor 9,4 2,70 25,38 

Safareig 12,2 2,70 32,94 

WC 3 4,3 2,70 11,61 

Habitació 3 15,0 2,70 40,50 

WC 4 4,0 2,70 10,80 

Habitació 4 22,0 2,70 59,40 

Menjador 2 28,1 2,70 75,87 

Planta Segona PS1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 
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Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,910 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 

Planta Segona PS2 

Zona comunitària 117,5 2,70 317,25 

Per tant, la superfície total de tot l’edifici, tenint en compte la superfície destinada a aparcament és 

de : 

DENOMINACIÓ m
2
 

Planta baixa 296,70 

Primera planta 295,20 

Segona planta 227,20 

Pàrquing 505,80 

Total 1.324,90 

1.1.C APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL 

L’edificació descrita en el punt anterior estarà acollida al règim de propietat horitzontal regulat per 

la Llei 49/1960, de 21 de Juliol, de Propietat Horitzontal, modificada per la Llei 8/1999, de 6 

d’Abril. 

En la instal·lació d’aquesta ICT, no es preveu la utilització d’elements comuns del immoble, 

excepte en aquells elements constituents de la xarxa interior de l’usuari, i la arqueta d’entrada i 

canalització externa que es col·locaran a l’exterior de l’edifici, en la zona de domini públic. 
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No existiran en l’edifici servituds de pas a cap de les vivendes, per tal de fer la instal·lació ni el 

manteniment de la ICT. 

1.1.D OBJECTE DEL PROJECTE TÈCNIC 

L’objecte d’aquest projecte tècnic serà el de crear una document docent, calcular, justificar i 

establir cadascun dels components de la ICT, d’un edifici d’habitatges plurifamiliars de dues 

plantes subterrànies, planta baixa i dos plantes de pisos amb 6 habitatges, situat al carrer Xarel·lò 

número 17 de Sant Pere de Ribes, Barcelona, seguint com a referència la legislació estatal vigent, 

per tal de garantir als usuaris la prestació dels següents serveis: 

 Captació, adaptació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre. 

 Captació, adaptació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió per 

satèl·lit. 

 Accés al servei de telefonia disponible al públic. 

 El projecte compren la infraestructura necessària, que permetrà l’accés als serveis de 

telecomunicacions de banda ampla. 

 Al mateix temps el projecte contemplarà la possibilitat d’ampliació 

El present projecte ha estat redactat conforme a l’establert en l’Article 8 del Reial Decret 401/2003 

del Ministeri de Ciència i Tecnologia, de 4 d’Abril, i la seva execució haurà de ser d’acord amb el 

model tipus de projecte Tècnic establert pel ministeri de Ciència i Tecnologia, en l’Annex I de 

l’ordre Ministerial CTE/1296/2003 de 14 de maig de 2003. 

Pel que fa a les especificacions tècniques d’aquest document, es dona compliment íntegre a les 

prescripcions de l’annex II, del Reial Decret 401/2003, a la vegada que es compleix les 

prescripcions dictades pels Decrets 117/2000, 116/2000 i 172/1999, de la Generalitat de Catalunya. 

A més dels motius esmentats en el paràgraf anterior, també cal dir que aquest projecte s’ha elaborat 

amb la intenció de crear una guia docent per a la elaboració de projectes, en aquest cas, projectes 

d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT), dins de la titulació d’Enginyeria Tècnica 

de Telecomunicacions especialitat en Sistemes Electrònics pel departament d’Expressió Gràfica a 

l’Enginyeria a Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 
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1.2  ELEMENTS QUE CONSTITUEIXEN L’ESTRUCTURA COMUNA DE 
TELECOMUNICACIONS 

La ICT destinada per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió i de televisió 

procedents d’emissions terrenals i de satèl·lit, estarà formada pel conjunt d’elements de captació de 

senyals, l’equipament de capçalera i les xarxes de distribució, dispersió i interiors. 

1.2.A CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ 

TERRESTRE 

1.2.A.a CONSIDERACIONS SOBRE EL DISSENY 

Després d’analitzar l’entorn electromagnètic de la zona on es construirà l’edifici i de realitzar les 

corresponents mesures de camp, s’han seleccionat les antenes necessàries per rebre el senyal amb 

un nivell adequat.  Una vegada s’ha identificat els corresponents portadors s’ha estudiat el millor 

procediment per la seva correcta distribució. 

Pel que fa als serveis de radiodifusió digital sonora i digital terrestre, la instal·lació objecte del 

present projecte es troba orientada cap al repetidor que es troba situat al “Puig Montgrós” . 

Els elements de captació de la ICT de radiodifusió sonora digital i televisió digital terrestres s'han 

ubicat a la planta coberta, en els emplaçaments que figuren en el plànol corresponent. 

Els canals analògics de televisió terrestre i ràdio seran amplificats de forma independent en la 

capçalera per mitjà d’amplificadors monocanals amb l’objectiu d’evitar la intermodulació entre 

ells. La sortida de capçalera s’injectarà a un element de mescla que permeti la incorporació 

posterior dels senyals de TV per satèl·lit. 

La seva figura de soroll, guany i nivell màxim de sortida s’ha  seleccionat per tal de garantir en les 

preses d’usuari els següents valors per ràdio i TV analògica: 

AM-TV Mínim Màxim 

Nivell de senyal 57 dBµV 80 dBµV 

Relació portadora/soroll ≥43 dB 

Relació senyal/intermodulació ≥54 dB 
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FM-Ràdio Mínim Màxim 

Nivell de senyal 40 dBµV 70 dBµV

Relació portadora/soroll ≥38 dB 

Els canals de TV digital terrestre s’amplificaran per mitjà d’amplificadors TDT, aconseguint 

complir els següents valors: 

COFDM-TV Mínim Màxim 

Nivell de senyal 45 dBµV 70 dBµV 

Relació portadora/soroll ≥25 dB 

Relació senyal/intermodulació ≥30 dB 

Els canals de ràdio DAB digital s’amplificaran per mitjà d’un amplificador per la banda III (195-

223MHZ) aconseguint complir  els següents valors: 

DAB Mínim Màxim 

Nivell de senyal 30 dBµV 70 dBµV 

Relació portadora/soroll ≥18 dB 

Relació senyal/intermodulació ------------- 

Les xarxes de distribució i de dispersió s’han calculat tenint present en tot moment els nivells 

d’intensitat de camps de les senyals rebudes, l’orientació dels elements de captació, el possible 

rebuig a possibles senyals interferents i, s’ha dissenyat per a obtenir el major equilibri possible 

entre les diferents presses d’usuari.  

Els senyals captats pels diferents elements de captació, arriben per mitjà de cables coaxials de 75 

Ohms d’impedància a través dels pasamurs pertinents, fins els equips de capçalera que estan a 

l’interior del recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior (RITS) en la segona planta.  
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La sortida de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre obtingudes una vegada han estat 

amplificades pels amplificadors monocanals de la capçalera, són mesclades amb els senyals de 

radiodifusió sonora i televisisió per satèl·lit. 

Aquesta operació de mescla es fa per mitjà dels amplificadors FI de satèl·lit en la capçalera.. 

De manera que la capçalera lliurarà a la xarxa de distribució dues sortides coaxials, en les quals 

estaran presents els senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre, i una de FI de radiodifusió 

sonora i televisió per satèl·lit. 

  La ICT constarà dels següents elements: 

 Elements de captació 

 Canalització d’enllaç superior 

 RITS 

 Canalització principal 

 RS (Registre Secundari) 

 Canalització secundària 

 Registre de terminació de xarxa  

 Registres de presa 

 Canalització interior d’usuari 

 RITI 

 Canalització d’enllaç inferior 

 Registre d’enllaç 

 Canalització externa 

 Arqueta 

En els registres secundaris de cadascuna de les plantes de l’edifici, els senyals que circulen pel 

cable coaxial passen pels corresponents derivadors , i es aquí on comença la xarxa de dispersió. 

Per tant, la  xarxa de dispersió comença en els derivadors situats en cadascun dels registres 

secundaris de planta, i acaba en els Punts d’Accés d’Usuari (PAU), que estaran allotjats en 

l’interior del registre d’acabament de xarxa de cadascun dels habitatges. 
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Equipament de capçalera modular monocanal 

L’equipament de capçalera serà l’encarregat d’amplificar independentment els senyals de cadascun 

dels canals de televisió i de ràdio que siguin captats pels elements de captació (Antenes) 

Una vegada els senyals de radiodifusió sonora  i televisió terrestre han estat amplificats pels 

elements de capçalera, aquests han de ser barrejats amb cadascun dels dos senyals de radiodifusió 

sonora i televisió per satèl·lit.  Aquesta operació de barreja es realitza per mitjà de mescladors 

específics  (FI) en la pròpia capçalera. 

Sistemes de captació 

Pel que respecta als sistemes de captació s’ha optat per una antena omnidireccional per a FM-Ràdio 

,una antena de captació de senyal de TV tipus Yagi, una antena parabòlica de TV-SAT  de guany 

39,5 dB i una antena parabòlica de TV-SAT  de 41,5 d B de guany. 

Aquest tipus d’antenes (antena omnidireccional per a FM-Ràdio i antena de captació de senyal de 

TV tipus Yagi) són antenes directives d’alt guany.   

 

Foto d’una antena de captació de senyal de TV tipus Yagi (esquerra) i d’una antena 

omnidireccional per radio. 
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Foto d’una antena de captació de senyal de TV –SAT de la marca Televés. 

Els elements de captació de la ICT de radiodifusió sonora i televisió terrestre i radiodifusió sonora i 

televisió per satèl·lit es situaran a la coberta de l’edifici. El seu dimensionament s’ha realitzat tenint 

en compte els nivells d’intensitat de camp dels senyals rebuts, l’orientació per a la recepció de les 

mateixes i el possible rebuig a senyals interferents, així com la millora de la relació senyal/soroll i 

els possibles obstacles i reflexions que poguessin produir-se en edificis confrontats. 

Canalització d’enllaç superior 

La canalització d’enllaç superior és la que suporta els cables que van des de el sistemes de captació 

fins al RITS.  Aquesta, estarà composta per 4 tubs de 40 mm de diàmetre  exterior, distribuits de la 

següent forma: 

 1 conducte per RTV terrestre 

 1 conducte per RTV satèl·lit 

 1 conducte per SAFI 

 1 conducte de reserva. 
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RITS 

El RITS és l’armari on s’instal·laran els elements necessaris per al subministrament de ràdio i 

televisió, tant terrestre com per satèl·lit. En el nostre cas, seguint el Real Decret 401/2003 tenim 

que les dimensions del RITS del nostre edifici seran de: 

RITS 

Nº de PAU Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

≤ 20 200 100 50 

Per saber el número de PAU’s de la ICT projecte de l’estudi , només fa falta saber de quants 

habitatges  consta l’edifici, ja que el número de PAU’s seran igual al número de vivendes, en 

aquest cas 6 habitatges, 6 PAU’s. 

Canalització principal 

És la que suporta la xarxa de distribució de la ICT del immoble.  Està connectada al RITI i al RITS, 

i aquests dos al registre secundari.  La seva funció és la d’allotjar les xarxes de TB, RTV i 

Telecomunicacions de Banda Ampla fins a les diferents plantes. En el cas pràctic està composta per 

5 tubs de 50 mm de diàmetre exterior, distribuïts de la següent forma: 

 1  per TB +RDSI 

 2  per TLCA/SAFI 

 1  per RTV 

 1  de reserva. 

Per saber el número exacte de conductes per a cadascuna de les xarxes, m’he basat en el Real 

Decret 401/2003 de 4 d’abril, de manera que sabent que el número total de PAU’s de tot l’edifici és 

de 6, podré saber el número de tubs per a cada xarxa. 

Registre secundari 

El registre secundari està connectat per mitjà de la canalització principal, al RITS i al RITI. Es 

tracta d’armaris que s’intercal·len en la canalització principal en cada planta i en els canvis de 

direcció. En el cas objecte del projecte, les dimensions del registre secundari seran de: 
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Registre secundari 

Nº de PAU Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

6 450 450 150 

Es col·locarà un registre secundari en la primera planta de l’edifici, de manera que tindrem un total 

d’ un registre secundari i tres plantes.  L’esquema de canalització es pot veure a l’apartat de plànols 

en el plànol corresponent. 

Canalització secundària 

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

registres de terminació de xarxa.  La canalització secundària estarà formada per tres tubs de 25 mm 

de diàmetre exterior, distribuïts de la següent forma: 

 1  per TB +RDSI 

 1 per TLCA/SAFI 

 1  per RTV 

Registre de terminació de xarxa 

Són els encarregats de connectar la xarxa de dispersió amb la xarxa interior de l’usuari.  En aquests 

registres es troben els PAU’s o Punts d’Accés a l’usuari. Segons la normativa vigent, estaran 

constituïts per caixes encastades i les seves dimensions seran: 

Registre de terminació de xarxa 

Tipus Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

TB+RDSI 100 170 40 

RTV 200 300 60 

TLCA/SAFI 200 300 40 
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Registres de presa 

Són les caixes encastades a la paret on s’allotgen les bases d’accés terminal (BAT) o preses 

d’usuari, que són les que permeten a l’usuari la connexió dels diferents sistemes de 

telecomunicacions. Les mesures en centímetres dels registres de presa seran de 6,4x6,4x4,2. 

Canalització interior d’usuari 

És la que suporta la xarxa interior d’usuari.  Està connectada entre el PAU i els registres de presa. 

Quan sigui necessari, per existir un canvi de direcció, s’empraran registres de pas. 

La topologia de les canalitzacions serà en estrella. 

En les estades, excepte banys i trasters, en les quals no s’instal·lin inicialment preses pels serveis 

bàsics de telecomunicació, es disposarà d’una canalització adequada que permetrà l’accés a la 

connexió de com a mínim un dels serveis citats. 

El diàmetre exterior dels tubs serà de 20mm per a tots els serveis de telecomunicacions. 

RITI 

El RITI és l’armari on s’instal·laran els registres principals corresponents als diferents operadors 

del serveis de telecomunicacions de TB, RDSI, TLCA i els possibles elements necessaris per al 

subministrament d’aquests serveis. És a partir d’aquest punt que comença la canalització principal 

de la ICT de l’edifici. En cas que ens ocupa, seguint el Real Decret 401/2003 de 4 d’abril, tenim 

que les dimensions del RITS del nostre edifici seran de: 

RITS 

Nº de PAU Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

≤ 20 200 100 50 

Per saber el número de PAU’s de la ICT projecte de l’estudi ,com j s’ha comentat anteriorment, 

només fa falta saber de quants habitatges  consta l’edifici, ja que el número de PAU’s seran igual al 

número de vivendes, en aquest cas 6 habitatges, 6 PAU’s. 
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Canalització d’enllaç inferior 

Es troba situada a l’entrada de l’immoble per la part inferior.  La canalització d’enllaç inferior és la 

que suporta els cables des del registre d’enllaç fins al RITI. Estarà formada per 5 tubs de 40 mm de 

diàmetre exterior distribuïts de la següent forma: 

 1  per TLCA 

 2  de reserva. 

 1 per TB + RDSI 

Registre d’enllaç 

El registre d’enllaç serà del tipus registre en paret i  contarà amb unes dimensions de: 

Registre d’enllaç 

Tipus Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

Registre en paret 450 450 120 

El registre d’enllaç té la funció d’ interconnectar les canalitzacions externa i d’enllaç inferior per on 

corren els serveis de TB + RDSI i de telecomunicacions de Banda Ampla. 

Canalització externa 

Es troba situat a la part exterior del immoble i va des de l’arqueta d’entrada fins al punt d’entrada 

general de l’immoble.  Segons el que marca la taula de l’apartat 5.2 del Real Decret 401/2003 de 4 

d’abril, per un número total de 6 PAU’s estarà constituïda per 4 conductes de 63 mm de diàmetre. 

Aquests conductes seran: 

 1 conducte per TB+RDSI 

 1 conducte per TLCA 

 2 conductes de reserva 
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Arqueta 

És el recinte on conflueixen per un costat les canalitzacions dels diferents operadors i, per l’altre, la 

canalització externa de la ICT de l’edifici. En el cas d’estar a la zona exterior de l’ edifici , es 

trobarà situada el més a prop possible. L’arqueta d’entrada contarà amb les següents mesures: 

Registre d’enllaç 

PAU Longitud 

(mm) 

Amplada 

(mm) 

Profunditat 

(mm) 

<20 400 400 600 

1.2.A.b SENYALS DE RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ TERRESTRES QUE ES REBEN A 

L’EMPLAÇAMENT DE L’ANTENA 

A continuació es mostren els nivells d’intensitat de camp rebuts en l’emplaçament de les antenes, 

per tots les senyals de radiodifusió i televisió terrestre. 

Les mesures han estat realitzades per mitjà d’un mesurador d’intensitat de camp i una antena de 17 

dB de guany.  Les  mesures s’han realitzat a ras de terra del solar on està ubicat l’edifici el qual es 

objecte aquest projecte. 

No existeixen edificis confrontats dels quals puguin esperar-se senyals reflectits que facin crític el 

posterior emplaçament de les antenes. 

Per poder passar el nivell de la senyal mesurada a intensitat de camp, s’aplica la següent expressió: 

IC=ME+K

On: 

IC= Intensitat de camp 

ME= Nivell mesurat 

K= Factor de l’antena, s’obté del fabricant 

 

 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
46

Cadena/Programa Canal/Banda
Freqüència 
portadora 

(MHz) 

Nivell de 
senyal 

(dBµV) 

Intensitat de 
camp 

(dBµV/m) 

TV ANALÒGICA 

Ràdio Analògica 
Terrestre FM/II 87,50 46,35 70,00 

 25/IV 503,25 57,0 82,80 

 36/IV 591,25 56,80 83,00 

 
38/IV 607,25 60,50 87,80 

 52/V 719,25 51,60 79,30 

 
54/V 735,25 61,30 89,30 

 
59/V 775,25 56,70 85,00 

 62/V 799,25 46,00 74,90 

TV DIGITAL 

DAB Ràdio Digital 
Terrestre 8-11/III 195,00 46,10 70,70 

 61/V 791,25 50,20 76,50 

 61/V 791,25 50,20 76,50 

 
61/V 791,25 50,20 76,50 

 
64/V 815,25 48,10 74,30 

 64/V 815,25 48,10 74,30 

Clan TVE 64/V 815,25 48,10 74,30 
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 LA 2 64/V 815,25 48,10 74,30 

 TVE 1 64/V 815,25 48,10 74,30 

RNE 1 (Ràdio) 64/V 815,25 48,10 74,30 

RNE 3 (Ràdio) 64/V 815,25 48,10 74,30 

RNE C (Ràdio) 64/V 815,25 48,10 74,30 

 
66/V 831,25 49,80 75,90 

 
66/V 831,25 49,80 75,90 

VEO TV1 66/V 831,25 49,80 75,90 

VEO TV2 66/V 831,25 49,80 75,90 

 
67/V 839,25 47,20 71,80 

 67/V 839,25 47,20 71,80 

 67/V 839,25 47,20 71,80 

 
67/V 839,25 47,20 71,80 

 
68/V 847,25 48,90 74,60 

 
68/V 847,25 48,90 74,60 

 68/V 847,25 48,90 74,60 

 68/V 847,25 48,90 74,60 

 
69/V 855,25 47,60 72,30 

 2 
69/V 855,25 47,60 72,30 
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 69/V 855,25 47,60 72,30 

 
69/V 855,25 47,60 72,30 

L’emplaçament final dels elements de captació serà a la coberta, per tant, elevats respecte el nivell 

del terreny.  La conseqüència directa d’aquest fet serà un increment dels nivells d’intensitat de 

camp que s’ha estimat en 4 dB. 

Tant els nivells de senyals mesurats a nivell del terreny com els nivells dels senyals que s’esperen 

en l’emplaçament definitiu dels elements de captació, fan que no sigui necessària la manipulació ni 

la conversió de freqüència dels senyals. 

A la instal·lació definitiva de la ICT s’incorporaran aquells senyals que compleixin amb 

l’especificat en l’apartat 4.2 de l’annex I del Reial Decret 401/2003, del 4 d’Abril, del Ministeri de 

Ciència i Tecnologia. 

1.2.A.c SELECCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT I PARÀMETRES DE LES ANTENES RECEPTORES 

L’emplaçament definitiu dels elements de captació per als serveis de radiodifusió sonora i de 

televisió, es situaran a la coberta, en la zona comunitària.  Aquestes es col·locaran el més pròxim 

possible a la vertical del RITS.  La seva ubicació exacta es mostra als plànols. 

El conjunt de captació dels senyals de radiodifusió i televisió terrestre estarà format pels següents 

elements: 

 1 antena omnidireccional per a FM-Ràdio d’1 dB de guany 

 1 antena de captació de senyal de TV tipus UHF/TDT de 17 dB de guany nominal 

 1 màstil d’antena de 3 metres. 

 1 antena DAB multicanal per la banda B-III 

 suports, ancoratges i riostes 
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Antena UHF especialment indicades para la recepció de TV digital terrestre. 
 

 

Taula de característiques de l’antena per la recepció de TV digital terrestre.(model DAT 45 UHF de 
Televés) 

 
 

 
 

Antena FM, antena de dipol plegat circulant, per la qual cosa s’obté un diagrama de radiació 

omnidireccional 
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Taula de característiques de l’antena per la recepció de senyals FM.(model Circular FM de 
Televés) 

 
Antena DAB, antena especialment dissenyada per a la captació de senyals de ràdio digital 

 

Taula de característiques de l’antena per la recepció de senyals DAB(referència 1050 de Televés) 

 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
51

L’antena per a la captació de senyals de televisió es col·locarà en la part superior del màstil i estarà 

orientada cap al repetidor més pròxim, en aquest cas el repetidor que es troba emplaçat al Puig 

Montgrós. Per l’ajust final d’aquesta orientació s’emprarà un mesurador de camp.  Pel que respecta 

a l’antena de ràdio, es situarà sota de l’antena de TV UHF a 1.25 m d’aquesta, sense importar 

l’orientació degut a que es tracta d’una antena omnidericcional. 

Els elements de captació es fixaran als elements d’obra per mitjà de suports en paret de 300 mm de 

longitud tipus “garra” i perfil en “U” reforçada. 

A mitja alçada de separació entre la cúspide del màstil i el suport superior, es dotarà la instal·lació 

del màstil d'un joc de tres riostes de cable d'acer de 3 mm de diàmetre .Aquestes riostes es fixaran 

al pal mitjançant una placa de brida de vents de 45 mm i unions dobles  per a cable d'acer de 3 mm. 

La fixació en els elements d'obra circumdants de l'altre extrem de les riostes, es realitzarà 

mitjançant tacs d'acer de doble expansió tipus "Hilti" de com a mínim 16 mm de diàmetre, i cargol 

amb cap de argolla de 30 mm, dotat a l'extrem final de les riostes dels corresponents tensors de 3 / 

8, i unions dobles per cable d'acer de 3 mm. 

La disposició de les riostes guardarà una configuració el més simètrica possible pel que fa a l’angle 

d'obertura (120 º) i pel que fa als angles d'inclinació de les mateixes. 

Tant els elements de captació com tots els accessoris emprats per la seva col·locació i fixació 

suportaran velocitats de vent de fins a 130 km/h i seran materials resistents a la corrosió.  

En l’edifici objecte del projecte s’emprarà un màstil de la marca Televés de 3 metres de longitud, 

45 m de diàmetre i 2mm de gruix.  Al final de la memòria s’adjunta en un annex les especificacions 

tècniques del màstil. 

El màstil d’antena i tots els elements accessibles que puguin ser manipulats estaran connectats a la 

presa a terra de l’edifici amb un cable de 25 mm2 de secció i al mateix temps estarà fixat a elements 

resistents. 

El màstil d’antena estarà col·locat de manera que complirà sempre: 

 La distància a les línies elèctriques serà de com a mínim 1,5 vegades la longitud del màstil 

 Es col·locarà a una distància mínima de 5 metres de qualsevol obstacle pròxim. 

La part superior del màstil s’haurà de tapar permanentment de forma que no entri l’aigua en cap 

moment.  Tots els elements es protegiran de la corrosió per mitjà de silicona no àcida. 
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Els elements de captació estaran connectats al RITS per mitjà de cable coaxial de 75 Ohms 

d’impedància per exteriors. 

1.2.A.d .CÀLCULS DELS SUPORTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES ANTENES 

RECEPTORES 

Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, el conjunt d’elements de captació ha de suportar 

velocitats de vent de fins a 130 Km/h. 

En aquests tipus d’instal·lacions l’element més crític en quant a esforços és el màstil que suporta 

les antenes. 

Sabent que el màstil que s’utilitzarà és el model 3010 de la marca Televés, i partir de les dades 

donades pels fabricants, es poden extreure el moment flector i les dimensions del màstil 

comentades anteriorment. 

Aquestes són: 

Referència 3010 

Longitud 3 metres 

Diàmetre 45 mm 

Gruix 2 mm 

Moment flector màxim 656,75 Nxm

Les dades de càrrega al vent per a les antenes són per l’antena omnidireccional per a FM-Ràdio d’1 

dB de guany de 27 N (Fo) mentre que per l’antena de captació de senyal de TV UHF/TDT de 17 

dB de guany nominal és de 109,5 N (Fy). Aquesta dada la dona el fabricant, es pot trobar al final 

d’aquesta memòria a l’annex corresponent. 

Aquestes dades de càrrega del vent estan preses per a valors de velocitat del vent de 130 Km/h i 

una pressió del vent de 800 N/ m2 

Prenent el pitjor dels casos en el que la pressió del vent no només exerceix força sobre les antenes, 

sinó també sobre tota la superfície del màstil que queda per sobre de les riostes, la càrrega del vent 

que produeix el màstil serà de: 
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Fm= Pv· Sm

On: 

 Sm: Superfície del màstil que queda per sobre de les riostes. 

 Pv: Pressió del vent 

De manera que tenim: 

Fm = 800 x 2 x 0.045 = 72 N

La longitud del masteler exposada al vent serà de 2 m (distancia de l’últim riosta fins a la punta del 

màstil)  

Prenent altra vegada el pitjor dels casos, es adir, suposant que les forces degudes a la pressió del 

vent a 130 Km/h s’apliquen a l’extrem superior del màstil, el mòdul del moment de la força en el 

punt on es fixen les riostes ve donat per: 

φ= (Fy+Fo+ Fm)·L

On: 

 Fy: dades de càrrega al vent per l’antena de captació de senyal de TV UHF 

 Fo: dades de càrrega al vent per l’antena omnidireccional per a FM-Ràdio 

De manera que : 

φ= (Fy+Fo+ Fm)·L = (27+109,5+72)·2= 417 Nxm

Com es pot observar, aquest moment calculat és inferior al moment flector màxim del màstil de 

656,75 Nxm donat pel fabricant. 
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1.2..A..e PLA DE FREQÜÈNCIES 

A continuació es detalla el pla de freqüències a seguir en la ICT de l’edifici objecte del projecte, 

d’acord amb els canals rebuts a l’emplaçament. 

Banda Canals utilitzats Canals utilitzables Servei recomanat

Banda I 

 
Cap   

Banda II 

 
FM  FM-Ràdio 

Banda S 

(Alta i baixa) 
Cap Tots excepte S1 TV SAT A/D 

Banda III 

(174-230) 

8-11 Tots 
Ràdio D terrestre 

Hiperbanda 

(302-446) 

Cap Tots 
TV SAT analògic 

Banda IV 

(470-606) 
25,36,38 Els restants TV A/D terrestre 

Banda V 

(606-862) 
52,54,59,61,62,64,66,67,68,69. Els restants TV A/D terrestre 

950-1,446 MHz  Tots TVSAT A/D (FI) 

1.452-1.492 MHz  Tots Ràdio D satèl·lit 

1.494-2.150 MHz  Tots TVSAT A/D (FI) 

Nota 1: Sempre que sigui possible, els canals utilitzables s’establiran de tal forma que no quedin 

canals adjacents 

Nota 2: No s’utilitzaran els canals reservats per TV Digital Terrestre, establerts en el Real Decret 

2169/1998 de 9 d’octubre (C57 a C69) 

No es realitzarà en cap cas conversió d’una banda a una altra en els serveis de radiodifusió sonora i 

televisió terrestre, ni dins de la mateixa banda de freqüències. 
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En les bandes de freqüència a distribuir en la ICT, no es podrà reclamar protecció contra 

interferències si aquestes provenen de senyals distribuïdes en les bandes 195 a 223 MHz i 470 a 

862 MHz, i corresponguin als serveis de radiodifusió sonora terrestre i televisió digital terrestre 

respectivament, ja que aquestes bandes estan assignades a aquests serveis amb caràcter prioritari. 

Això serà així encara que a l’inici de l’emissió de les citades senyals s’hagi produït amb 

posterioritat al disseny i construcció de la ICT. 

1.2.A. f  NOMBRE DE PRESES 

La presa és el dispositiu que permet a l’equip d’usuari la connexió a la xarxa per accedir als serveis 

que aquesta proporciona. 

Les preses s’instal·laran a l’interior dels habitatges.  Aquestes es connectaran mitjançant la xarxa 

interior amb configuració estrella als PAU (Punt d’Accés a l’Usuari) en cada habitatge. 

A continuació es mostra la relació de preses d’usuari per pis del immoble. 

Planta Pis Nº de estades Nº de preses 

Planta Baixa PB1 8 4+ 1 previsió 

Planta Baixa PB2 8 4+ 1 previsió 

Planta Baixa PB3 8 4+ 1 previsió 

1ª planta PP1 8 4+ 1 previsió 

1ª planta PP2 9 6 

2ª planta PS1 8 4+ 1 previsió 

Total de preses  31 

El nombre total de preses a instal·lar serà de 31 

Pel cas de vivendes amb un número d’estances, exclosos banys i trasters, majors a quatre, es 

col·locarà a la sortida del PAU un distribuïdor capaç d’alimentar una presa en cada estada de la 

vivenda, exclosos banys i trasters. 
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1.2.A.g AMPLIFICADORS, DERIVADORS/DISTRIBUÏDORS, PAU 

Segons el punt 4.5 de l’annex I del Real Decret 401/2003, de 4 d’abril, els senyals distribuits a cada 

presa d’usuari hauran de tenir les següents característiques: 

 Nivell AM-TV: 57-80 dBµV 

 Nivell FM-Ràdio: 40-70 dBµV 

 Nivell COFDM-TV : 45-70 dBµV 

 Nivell DAB-Ràdio: 30-70 dBµV 

 Nivell QPSK-TV: 45-70 dBµV 

A l’hora de realitzar els càlculs s’haurà de tenir en compte que el resultat del senyals haurà d’estar 

entre els valors marcats per la normativa, ja que si són inferiors als valors marcats per la normativa 

es considera que falta senyal i, si són superiors als marcats per la normativa es considera que hi ha 

saturació del senyal. 

En primer lloc s’haurà de calcular el número de preses a instal·lar per habitatge. Com ja s’ha 

comentat en l’apartat anterior, depenent del número d’estades s’haurà de col·locar un distribuïdor 

capaç d’alimentar una presa en cada estada de la vivenda, exclosos banys i trasters. Es el cas que 

ens ocupa, ja que l’habitatge de menys estades és de 8.  Això si, s’ha de tenir en compte que mentre 

més gran sigui el número de sortides, més grans seran les pèrdues en el distribuïdor. 

A partir d’aquí s’ha de dissenyar la xarxa de distribució de televisió, que tal com s’ha comentat en 

el punt de “DISTRIBUCIÓ DEL SENYAL” serà única, vertical i alimentarà a tots els registres 

secundaris de l’edifici.  El nombre total de registre secundaris serà d’un a la primera planta, per tant 

tindrem un total d’un registre secundari. 

Com és evident, el nivell màxim de senyal el trobarem a la capçalera, motiu pel qual s’hauran de 

col·locar els derivadors amb majors atenuacions de derivació a les plantes superiors i anar 

comprovant els nivells en els habitatges. 

Per tant s’optarà per col·locar els derivadors de majors pèrdues a les plantes superiors i, anar 

disminuint el seu valor a mesura que la planta sigui més baixa, de manera que es compensaran les 

pèrdues produïdes en la instal·lació. 

Segons les pèrdues dels senyals, de vegades és necessari fer ús d’amplificadors de banda ampla, de 

manera que es pot amplificar per separat els senyals de TV terrestre digital i satèl·lit. 

Consideracions a tenir en compte en cas d’utilitzar amplificadors intermitjos són: 
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 No superar el nivell de sortida de la capçalera, i intentar que sigui inferior a 105 dBµV. 

 No superar nivells d’entrada a l’amplificador de més de 90 dBµV per tal d’evitar 

problemes de saturació del senyal. 

En l’edifici objecte del projecte , a causa del bon  nivell dels senyals de radiodifusió sonora i 

televisió terrestres rebudes en l’emplaçament de l’edifici, no és necessària l’amplificació 

intermitja entre les antenes receptores i la capçalera.  La capçalera estarà allotjada en el RITS, i 

estarà composta pels següents mòduls amplificadors: 

 Amplificador per a la BII, amb un nivell màxim de sortida de 108 dBµV, amb un 

guany de 30 dB. 

 Amplificador per a la BIII, amb un nivell màxim de sortida de 114 dBµV en digital, 

amb un guany de 45 dB. 

 Amplificadors monocanals per a les BIV iBV d’UHF analògic amb un nivell màxim 

de sortida de  119 dBµV i  120 dBµV respectivament, amb un guany de 50 dB. 

 Amplificadors monocanals per a TV digital terrestre en la BV d’UHF amb un nivell 

màxim de sortida de 117 dBµV, amb un guany de 50 dB. 

El sistema d’amplificadors de capçalera fa ús de demultiplexador Z a l’entrada i multiplexador Z a 

la sortida, lliurant una sortida amb el senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestres 

amplificades.  Les pèrdues distingides per a cadascun dels amplificadors en el multiplexador 

Z i l’obtenció de les dues sortides es xifren en 6 dB.  

La barreja dels senyals terrestres amb les satèl·lit es produeix en els mòduls d'amplificació 

FI, que reben les dues sortides de radiodifusió sonora i televisió terrestres (5-862 MHz).  

Aquests mòduls a més d'amplificar els senyals procedents dels LNB del servei de radiodifusió 

sonora i televisió per satèl·lit (950-2150 MHz), faran la barreja amb els senyals procedents dels 

elements de captació terrestre, les pèrdues s'estimen en 2 dB. 

A la sortida de la capçalera s'obtindran dos cables, en els quals estaran presents els senyals 

de radiodifusió sonora i televisió terrenal i un senyal de FI 1 i en l’altre estarà present un senyal de 

radiodifusió sonora i televisió terrenal i un senyal de FI 2. Es a dir, per una banda tenim el senyal 

de radiodifusió sonora i televisió terrestre mesclat amb el senyal procedent d’una de les antenes 

parabòliques i, per l’altra banda, tenim el senyal de radiodifusió sonora i televisió terrestre mesclat 

amb el senyal procedent de l’altra antena parabòlica. 
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Els dos parells de cables coaxials que parteixen de la capçalera, van per mitjà de la canalització 

principal fins als registres secundaris (els quals contenen els derivadors) situats a cadascuna de les 

plantes. 

Per al càlcul de la instal·lació s’ha optat per emprar un derivador DE1-18 d’una sortida per 

la segona planta, un derivador DE2-18 de dues sortides per la primera planta i un tercer 

derivador model DE4-14 de 4 sortides, tots tres de la marca Fracarro. A les entrades de cada 

un d'ells es connectaran els cables de la xarxa de distribució. En les sortides es connectaran els 

cables de la xarxa de dispersió, finalitzant en els diferents PAU’s, instal·lats un a cada habitatge. 

Els PAU estan dotats de dues entrades per als dos cables coaxials provinents de la xarxa de 

dispersió, de forma que l’usuari pugui manualment seleccionar una d’elles per mitjà d’un 

commutador. 

A cada PAU es connecta un element distribuïdor de com a mínim tantes vies com preses estigui 

previst d’instal·lar a l’habitatge.  

S’ha optat per utilitzar elements distribuïdors de  6 vies de la marca Fracarro.   

A la sortida de cadascun dels elements distribuïdors es connectaran els cables coaxials de la xarxa 

interior d’usuari, que transcorre fins a les BAT.   Les sortides no utilitzades dels PAU o dels seus 

elements distribuïdors quedaran convenientment carregats amb càrregues de 75 Ohms 

d’impedància. 

L’estructura de la xarxa de distribució i dispersió des de la capçalera fins als PAU es pot veure de 

forma més detallada en el plànol corresponent, on estan els esquemes de principi de les 

instal·lacions de radiodifusió sonora i televisió per a aquesta instal·lació de la ICT. 

CÀLCUL DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE 

Per tal de poder determinar el nivell màxim i mínim dels senyals del sistema de distribució, 

s’hauran de tenir sempre presents les pèrdues degudes als elements passius.  

Per calcular el número de derivadors per planta de l’edifici: 

1. Suma de metres de cable des de la capçalera fins a la presa d’usuari de la planta 

baixa. 

RITS a 2ª planta (0m)+2ª planta a 1ªplanta (3.05m)+1ª planta a planta baixa(3.05m)+planta 

baixa a PAU(3.5m)+PAU a presa usuari més llunyana(19m) 

TOTAL: 28,6 metres 
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2. Estimació de pèrdues per derivadors, des de la capçalera fins a la planta baixa. 

Pèrdues d’inserció en 2ª planta (1.5 dB)+ pèrdues inserció 1ªplanta (1.5 dB)+ pèrdues de 

derivació en planta baixa( 10 dB) 

TOTAL: 13 dB 

3. Atenuació al PAU més llunyà. 

Att de cable (0,186dB/m·28,6m) +pèrdues dels derivadors(13dB) 

TOTAL: 18,31 dB 

4. Càlcul dels derivadors de la 2ª planta 

Per tal de calcular els derivadors de la 2ª planta aplicarem la següent equació lògica. 

Att PAU més llunyà = Att cable capçalera fins a 2ª planta + derivadors+Att PAU més llunyà de 

la 2ª planta 

18,31 dB=0m +derivador+0,186·4= 17,56 dB~18 dB 

5. Càlcul del derivadors de la 1ª planta 

Att PAU més llunyà = Att cable capçalera fins a 1ª planta + pèrdua per inserció en 2ª planta + 

derivadors+Att PAU més llunyà de la 1ª planta 

18,31 dB=3,05m·0,186dB/m +1,3dB+derivador+0,186·4,5= 16,606 dB~17 dB 

6. Càlcul del derivadors de la planta baixa 

Per tal de calcular el derivadors de la planta baixa aplicarem la següent equació lògica. 

Att PAU més llunyà = ATT cable capçalera fins a  planta baixa + pèrdua per derivació en 2ª 

planta+ pèrdua de derivació en 1ª planta+ derivadors+Att PAU més llunyà de la  planta baixa 

18,31 dB=6,10m·0,186dB/m +1,3dB+1,3dB+derivador+0,186·4,5= 13,73 dB~14 dB 

Per al càlcul de la instal·lació s’ha optat per emprar un derivador DE1-18 d’una sortida 

per la segona planta, un derivador DE2-18 de dues sortides per la primera planta i un 

tercer derivador model DE4-14 de 4 sortides, tots tres de la marca Fracarro. En l’annex 

corresponent al final d’aquesta memòria s’especifiquen les característiques tècniques de 
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cadascun del derivadors emprats en la instal·lació objecte del projecte, amb especial rellevància 

en els paràmetres de pèrdues per derivació i pèrdues per inserció. 

A continuació s’anomena la relació de derivadors, distribuïdors i PAU’s per planta: 

PLANTA ELEMENTS QUANTITAT 

Derivadors d’una sortida 1 

PAU 1 2ª Planta 

Distribuïdor de 6 vies 1 

Derivadors de 2 sortides 2 

PAU 2 1ª Planta 

Distribuïdor de 6 vies 2 

Derivadors de 4 sortides 3 

PAU 3 Planta baixa 

Distribuïdor de 6 vies 3 

S’ha optat per 6 distribuïdors de 6 sortides cadascun per a la instal·lació d’ICT. 

Concretament seran el model PA 6 de la marca Fracarro. En l’annex corresponent al final 

d’aquesta memòria s’especifiquen les característiques tècniques de cadascun del distribuïdors 

emprats en la instal·lació objecte del projecte. 

1.2.A.h.- CÀLCUL DELS PARÀMETRES BÀSICS DE LA INSTAL·LACIÓ 

 Continuació es detallen els càlculs dels paràmetres bàsics de la ICT per a la captació, adaptació i 

distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió, procedents d’emissions terrestres. 

1.2.A.H.1.-NIVELLS DE SENYAL A LA PRESA D’USUARI EN EL MILLOR I PITJOR CAS 

Es tracta de les atenuacions màximes i mínimes de la xarxa, tenint sempre pressent que estem 

parlant de la xarxa en general, des de la capçalera fins a la presa d’usuari.  
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La determinació dels valors de la senyal mínima i màxima que han de proporcionar a la sortida 

cadascun dels amplificadors de la capçalera s’hauran de realitzar sempre tenint en compte el senyal 

màxim i mínim de la presa d’usuari segons el tipus de senyal i els valors d’atenuació en la millor i 

pitjor presa.        

El valor màxim i mínim del senyal en la presa d’usuari, ve marcat per l’apartat 4.5 de L’annex I del 

Real Decret 401/2003, de 4 d’abril i és: 

NIVELL DE SENYAL BANDA DE FREQÜÈNCIA 

Nivell COFDM-TV 

(TV Digital) 
45-70 dBµV 

Nivell DAB-Ràdio 

(Ràdio digital) 
30-70 dBµV 

Nivell FM Ràdio 

(Ràdio analògica) 
40-70 dBµV 

Nivell AM-TV 

(TV analògica) 
57-80 dBµV 

La determinació de les atenuacions per cada freqüència s’ha realitzat tenint present, que la 

atenuació total és: 

At (total) = At (Z) + At (mescla FI) + At (cables) + At (derivadors anteriors) + 

At (derivadors) + At (PAU) + At (BAT) 

On: 

At (total), atenuació fins a la presa d’usuari. 

At (Z), pèrdues per la multiplexació Z en la capçalera. 

At (mescla FI), pèrdues per la mescla de senyals terrestres i satèl·lits. 

At (cable), pèrdues dels trams totals de cable fins a la presa d’usuari. 

At (derivadors anteriors), pèrdues de pas en els derivadors de plantes superiors. 
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At (derivadors), pèrdues de derivació en derivadors de planta. 

At (PAU), pèrdues de pas del PAU de cada vivenda. 

At (BAT), pèrdues de pas de BAT. 

De manera que la millor i pitjor presa d’usuari serà: 

FREQÜÈNCIES 
ATENUACIÓ MÍNIMA

(dB) 

ATENUACIÓ MÀXIMA 

(dB) 

Banda II (88-108 MHz) 38,16 41,6 

Banda III(195-223 MHz) 40,80 44,65 

Banda IV (470-606 MHz) 39,72 44,26 

Banda V (606-862 MHz) 40,01 44,85 

TDT 40,01 44,85 

 

Els nivells de senyal que cal esperar en la millor i en la pitjor presa d’usuari seran els següents: 

SENYAL EN LA PRESA D’USUARI 

FREQÜÈNCIES 
PITJOR PRESA

(dB) 

MILLOR PRESA 

(dB) 

Banda II (88-108 MHz) 53,28 56,72 

Banda III(195-223 MHz) 57,39 65,83 

Banda IV (470-606 MHz) 66,23 70,77 

Banda V (606-862 MHz) 66,08 70,92 

TDT 58,58 63,42 
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Com es pot observar i tenint en compte que s’ha calcular el nivell del senyal rebut en la millor i 

pitjor presa, en tots els casos el senyal en la presa d’usuari s’adequa al que marca l’apartat 4.5 de 

L’annex I del Real Decret 401/2003, de 4 d’abril. 

Per tant, queda d’aquesta manera demostrat que s’acompleix la normativa mencionada 

anteriorment en aquest mateix punt. 

Al final d’aquesta memòria es troba un annex on es mostren tots els càlculs obtinguts.  Per tal de 

conèixer els valors màxims i mínims del sistema d’amplificació de la capçalera s’haurà de tenir en 

compte les pèrdues produïdes pels elements passius.  Això si, com ja s’ha comentat anteriorment, 

les pèrdues hauran d’estar entre els valor compresos que marca la normativa. 

A continuació es determinen els valors límits màxims i mínims a la sortida dels amplificadors de la 

capçalera per a cada servei són: 

FREQÜÈNCIES 
SENYAL CAPÇALERA  MÍNIMA

(dB) 

SENYAL CAPÇALERA  MÀXIMA

(dB) 

Banda II 

 (88-108 MHz) 
81,60 108,16 

Banda III 

(195-223 MHz) 
70,80 114,65 

Banda IV  

(470-606 MHz) 
101,26 119,72 

Banda V  

(606-862 MHz) 
101,85 120,01 

TDT 89,85 117,01 

 

A partir dels valor obtinguts, es fixaran els valors  definitius fent el promig entre els valors màxim i 

mínim de capçalera per cadascuna de les freqüències. 
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FREQÜÈNCIES 
PROMIG 

(dB) 

Banda II (88-108 MHz) 95 

Banda III(195-223 MHz) 93 

Banda IV (470-606 MHz) 110 

Banda V (606-862 MHz) 111 

TDT 103 

1.2. A. H.2 RESPOSTA EN AMPLITUD/FREQUÈNCIA 

En tota la  xarxa, la resposta amplitud/freqüència de canal no superarà el següents valors,que són 

els valor marcats per l ’apartat 4.5 de L’annex I del Real Decret 401/2003, de 4 d’abril: 

BANDA DE FREQÜÈNCIA 
PARÀMETRE UNITAT 

47-862 MHz 950-2.150 MHz 

FM-Ràdio dB 

±3 dB en tota la banda; 0,5 

dB en un ample de banda d’1 

MHz 

 

AM-TV dB 

±3 dB en tota la banda; 0,5 

dB en un ample de banda d’1 

MHz 

 

COFDM-

TV/COFDM-DAB dB ±3 dB en tota la banda  

QPSK-TV/FI-SAT dB  

±4dB en tota la banda; ±1,5 

dB en un ample de banda d’1 

MHz 
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La resposta en amplitud/ freqüència en banda de la xarxa, per a la millor i pitjor presa en cadascuna 

de les instal·lacions, dins de la banda de 15 a 862 MHz, és la següent: 

AMPLITUD/FREQÜÈNCIA UNITAT VALOR 

En la millor presa dB 1,85 

En la pitjor presa dB 3,25 

 
Per tant, queda d’aquesta manera demostrat que s’acompleix la normativa mencionada 

anteriorment en aquest mateix punt. 

Al final d’aquesta memòria es troba un annex on es mostren tots els càlculs obtinguts. 

1.2.A.H.3 CÀLCUL DE L’ATENUACIÓ DES DELS AMPLIFICADORS DE CAPÇALERA FINS A LES PRESES 

D’USUARI, EN LA BANDA 15-862 MHZ 

A continuació es relacionen els valors calculats d’atenuació en cadascuna de les preses d’usuari de 

tota la xarxa, des dels amplificadors de capçalera fins a la pròpia presa. 

Tots els valor han estat obtinguts per mitjà de la següent fórmula: 

At (total) = At (Z) + At (mescla FI) + At (cables) + Ad (distribuïdor)+Ai (derivadors 

anteriors) + Ad (derivador) + Ai (PAU) + Ai (BAT) 

Els càlculs obtinguts es presenten al final d’aquesta memòria en l’annex corresponent. 

1.2.A.H.4 RELACIÓ SENYAL/SOROLL 

La relació senyal/soroll en la presa d’usuari, indica en aquest punt un dels paràmetres de la qualitat 

del senyal una vegada aquesta ha estat desmodulada.  La relació senyal/soroll obtinguda, depenent 

del tipus de modulació utilitzada, és funció dels nivell de la portadora del senyal modulat, pel que 

fa al nivell de soroll en el punt on es realitzi la mesura, en aquest cas la presa d’usuari.  D’aquesta 

manera, l’obtenció d’una relació portadora/soroll (C/N) determinada en la presa d’usuari, garanteix 

una determinada relació senyal/soroll (S/N) de la senyal desmodulada en aquest punt. 

Per tal de facilitar els càlculs, el nivell de soroll en la presa d’usuari, sol referir-se al nivell de soroll 

a la sortida de l’antena.  D’aquesta forma la potència de soroll ve donada per la següent expressió: 

N= K To fsis B

On: 
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 N: Potència de soroll referida a la sortida de l’antena 

 K: Constant de Boltzman ; k =  1.38 x 10-23 W/HzºK 

 B: Amplada de banda considerada 

 Fsis: Factor de soroll del sistema 

 To: Temperatura d’operació del sistema en ºK 

A continuació es representa un esquema de la instal·lació de la ICT objecte del projecte. 

 

El factor de soroll del sistema ve determinat per la fórmula de FRIIS, la qual correspon a la següent 

expressió: 

fsis = a1 + (f2 -1) a1 + [(a3- 1)a1] / g2 

On: 

 a1: Atenuació del cable d’antena 

 f2: Factor de soroll de l’amplificador de capçalera 

 a3: Atenuació de la xarxa 

 g2: Guany de l’amplificador de capçalera 

Una vegada els valors de potència de soroll ja són coneguts,referida a la sortida de l’antena, la 

relació portadora soroll en la presa d’usuari val: 

C = C / K To B fsis

 
Tenint en compte que es treballa amb 75 Ohms d’impedància en tots els punts, aquesta expressió 

en dB’s vindrà donada per: 
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C/N (dB) = C (dBμV) – Fsis (dB) – 10log [0,303255 x B (MHz)] 

 

C(dBµV)=E(dBµV/m)-20 logF(MHz) +Ga (dBi)+31,54 per 75 Ohms. 

On: 

 Fsis: 10 log fsis (Figura de soroll del sistema) 

C: Nivell de portadora en antena per al canal més desfavorable en cada banda 

E(dBµV): Intensitat de camp del senyal 

Ga (dBi): Guany de l’antena respecte l’antena isotròpica 

F(MHz) :Freqüència del senyal 

En la taula descrita a continuació, es mostra la relació C/N segons els diferents tipus de 

modulacions utilitzats en la instal·lació: 

BANDA DE FREQÜENCIES 
Relació portadora / Soroll aleatori (dB) 

15-862 MHz 950-2150 MHz 

C/N FM-TV ≥15 dB 

C/N FM-Ràdio ≥38 dB 

C/N AM-TV ≥43 dB 

C/N QPSK-TV ≥11 dB 

C/N 64 QAM-TV ≥28 dB 

C/N COFDM-DAB ≥18 dB 

C/N COFDM-TV ≥25 dB 

Els càlculs s’han realitzat tenint en compte l’ample de banda propi del canal del servei, sent de 

8MHz com tots els de  TV-A/D. 

Els  càlculs s’han realitzat per els pitjors dels casos, considerant la pitjor presa a nivell d’atenuació 

de tot l’edifici i els senyals més desfavorables que es reben a l’emplaçament de l’edifici. 
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Relació senyal/soroll C/N FM-Ràdio C/N AM-TV C/N COFDM-TV 

C/N(dB) 62,08 dB 51,64 dB 48,11 dB 

Valors segons normativa ≥38 dB ≥43 dB ≥25 dB 

Així mateix la instal·lació garanteix que la instal·lació proposada compleix la normativa. 

1.2.A.H.5 INTERMODULACIÓ  

Els productes d’intermodulació de tercer ordre es poden estimar de manera teòrica per als senyals 

de modulació AMTV, no existint expressions contrastades per a altres tipus de modulació com per 

exemple FMTV, 64 QAMTV, QPSKTV o COFDMTV. 

En AMTV es defineix la intermodulació simple, quan la capçalera està formada per amplificadors 

monocanals, cas del projecte en qüestió,com la relació en dB entre el nivell de la portadora d’un 

canal (la de vídeo), i el nivell dels productes en el canal (vídeo, àudio i color). Aquesta relació ve 

donada per la següent expressió:  

lC / simple(dB)=(C/lsimple)amp+2(V0màx-V0)

On: 

 (C/Isimple)amp: Nivell d’intermodulació simple de l’amplificador. 

Vo: Nivell de tensió real a la sortida de l’amplificador. 

Vo màx: Nivell de referència de sortida màxima de l’amplificador, obtingut pel mètode de 

dues portadores. 

En tots els amplificadors de capçalera que s’utilitzen en la ICT del projecte en qüestió, tenen els 

següents valors: 

 (C/Isimple)amp=54 Db 

 Vo màx= 120 dBµV 

 Vo= 108 dBµV per al cas pitjor dels amplificadors de FM monocanals de la ICT. 

Per tant, substituint en l’expressió anterior, tenim un total de 78 dB. 

Valor que es troba per sobre dels 54 dB  que marca l’apartat 4.5 de l’Annex I del Reial Decret 

401/2003 de 4 d’abril.  

No s’estimen els efectes d’intermodulació múltiple en la capçalera de la ICT ja que els 

amplificadors utilitzats en aquesta instal·lació per al servei de TV són amplificadors monocanals. 

Per la resta de senyals presents en la instal·lació de TV terrestre, la modulació dels quals és 

COFDM-TV, no es poden estimar mitjançant càlculs dels valor d’intermodulació, però aquests 
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estaran dins dels marges establerts a l’apartat 4.5 de l’Annex I del Reial Decret 401/2003 de 4 

d’abril al utilitzar-se amplificadors monocanals pels canals de TV digital terrestre, i estar el seu 

punt d’operació dins de les característiques i límits establerts pel fabricant. 

1.2.A.i DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.2.A.I.1 ELEMETS CAPTADORS 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

1 
Antena DAT 45 UHF /TDT de 17 dB de guany per la televisió digital terrestre de 

la marca Televés 

1 1 antena omnidireccional per a FM-Ràdio d’1 dB de guany marca Televés 

1 1 antena DAB per la banda III multicanal 

1 
1 màstil d’antena de 3 metres model 3010 de la marca Televés amb 45 m de 

diàmetre i 2mm de gruix 

1 Joc de cargols per a unió de màstil 

1 Suport empotrable en paret tipus U reforçada 

1 Tub de silicona no àcida per a segellat de claus 

30 metres Cable coaxial de 75 Ohms per a exteriors 

30 metres Cable de Cu aïllat per a connexió a terra de 25 mm2 
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1.2.a.i.2 AMPLIFICADORS 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

1 Suport muntatge capçalera 

1 Amplificador monocanal FM per a la BII 

1 Amplificador monocanal VHF DAB per la B III 

6 Amplificadors monocanals UHF per a la BIV 

10 Amplificadors monocanals UHF per a la BV 

10 Cable coaxial de 75 Ohms per interiors 

1 Font d’alimentació 

5 Càrregues connector 75 Ohms 

1.2.A.I.3 MESCLADORS 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

1 Mesclador entrada terrestre i satèl·lit 

1.2.A.I.4 DISTRIBUIDORS/DERIVADORS 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

6 Distribuïdor  6 sortides model PA6 de la marca Fracarro 

1 Derivador de 4 sortides model DE4-14 de la marca Fracarro 

1 Derivador de 2 sortides model DE2-18 de la marca Fracarro 

1 Derivador de 1 sortides model DE1-18 de la marca Fracarro 

6 Punt d’Accés al Usuari 
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1.2.A.I.5 CABLES 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

500 Cable coaxials de 75 Ohms per interiors 

250 Cable coaxials de 75 Ohms per la xarxa de distribució 

1.2.A.I.6 MATERIALS COMPLEMENTARIS 

No serà necessària la utilització de materials complementaris. 
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1.2.B DISTRIBUCIÓ DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ PER SATÈL·LIT 

Les instal·lacions a realitzar en l’edifici objecte del projecte, incorporen la captació i distribució en 

FI de les senyals de radiodifusió sonora i per satèl·lit.  Es detallen a continuació, en els apartats 

següents, els càlculs de les instal·lacions i els elements necessaris per a la realització de les 

mateixes, tenint en compte que l’objectiu principal serà la distribució a les vivendes, de les senyals 

procedents dels satèl·lits Hispasat o Astra, que suporten les plataformes digitals de televisió per 

satèl·lit autoritzades actualment.  

Amb la finalitat comentada en el paràgraf anterior, s’instal·laran dues antenes parabòliques a la 

zona del terrat de l’edifici, juntament amb les de recepció terrestre, el més aprop possible de la 

vertical del RITS i direccionades correctament tal i com mostraran els següents apartats. Aquestes 

antenes hauran d’estar lliures d’obstacles que impedeixin l’orientació directa amb els satèl·lits. 

1.2.B.a SELECCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT I PARÀMETRES DE LES ANTENES RECEPTORES 

DE LA SENYAL SATÈL·LIT 

Per a la determinació dels principals paràmetres de les antenes receptores, s’ha de tenir present la 

qualitat desitjada en les senyals rebudes des del satèl·lit.  Els satèl·lits Hispasat i Astra mantenen 

plataformes de TV digital amb la transmissió de senyals modulades en QPSK-TV (ample de banda 

36 MHZ), i a més transmeten senyals analògiques de TV amb modulació FM-TV (ample de banda 

de 27 MHz) 

Els paràmetres i expressions a tenir en compte per al càlcul són els següents 

( )
Φ

ε-Φ
sen
cosarctg

=El
 χ

δ180
sen
tgarctgAc +=

 
δ = β – α 

Ф = arcos( cos χ · cos δ ) ε = 0,15127 )cos1(41999,0+1·35786=D Φ-  
On: 

El (°) és la elevació de la antena receptora. 

Ac (°) és l’Azimut de la antena receptora. 

α (°) és la longitud de la òrbita del satèl·lit 

χ (°) és la longitud del emplaçament. 

β (°) és la latitud del emplaçament. 

ε és la relació del radi terrestre i l’òrbita del satèl·lit. 

D (Km) és la distancia entre el satèl·lit i el emplaçament. 

El criteri de signes a seguir pels angles és el següent:  

 Longitud est (E) signe + 
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 Longitud oest (W) signe - 

 Latitud  nord (N) signe + 

 Latitud  sud (S) signe - 

Aplicant les expressions anteriors per les possibles orientacions, segons al satèl·lit que es vulgui 

orientar, calculem que per Sant Pere de Ribes amb coordenades geogràfiques: 

 Longitud: 41,13º N 

 Latitud 1,43º E 

I orientades als satèl·lits Hispasat i Astra amb: 

 ASTRA: 19,2º E 

 HISPASAT: 30º W 

les possibles orientacions de les antenes receptores seran les següents: 

EMPLAÇAMENT Sant Pere de Ribes 

Coordenades 
geogràfiques: 

β = 1,43° χ = +41,13° 

Satèl·lit 
HISPASAT 

α = -30° 

ASTRA 

α = +19,2° 

ORIENTACIÓ ANTENA RECEPTORA 

Elevació 34,16° 42,35° 

Azimut 222,89° 154,02° 

Distància 38.377,21 Km 37.851,00 Km 

 

Pel càlcul de les antenes receptores es tindrà present que: 

TIPUS DE SENYAL AMPLE DE BANDA

Senyal Analògica: FM-TV 27 MHz 

Senyal Digital: QPSK-TV 36 MHz 

 

El principal paràmetre de qualitat és la relació senyal/soroll en la presa d’usuari.  Com ja s’ha donat 

en les senyals terrestres, la relació senyal soroll en la presa d’usuari, indica en aquest punt, la 
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qualitat del senyal una vegada ja ha estat desmodulat.  La relació obtinguda, depenent del tipus de 

modulació utilitzada, és funció del nivell de la portadora de la senyal modulada, respecte al nivell 

de soroll en el punt on es realitza la mesura, en aquest cas la presa d’usuari.  D’aquesta manera 

l’obtenció d’una relació portadora/soroll (C/N) determinada en la presa d’usuari, assegura una 

determinada relació senyal/soroll (S/N) de la senyal desmodulada en aquest punt. 

Segons el que s’especifica en  l’apartat 4.5 de l’Annex I del Reial Decret 401/2003 de 4 d’abril, els 

nivells de relació (C/N) mínims en la presa d’usuari són: 

BANDA DE FREQÜÈNCIA 
PARÀMETRE UNITAT 

15-862 MHz 950-2.150 MHz 

C/N FM-TV dB ≥ 15 

C/N QPSK-TV dB ≥ 11 

 

La determinació dels guanys de les antenes e la instal·lació de la ICT, està basada en la superació 

d’aquests valors de la relació de soroll en les preses d’usuari. 

A més, es fixa un marge de seguretat de 3 dB sobre aquests valors mínims, de forma que els valors 

dels nivells de C/N en la presa d’usuari seran els següents: 

 

BANDA DE FREQÜÈNCIA 
PARÀMETRE UNITAT 

15-862 MHz 950-2.150 MHz 

C/N FM-TV dB ≥ 18 

C/N QPSK-TV dB ≥ 14 

 

Com en el cas de les senyals de radiodifusió sonora i TV terrestres, per comoditat a l’hora de 

realitzar els càlculs, el nivell de soroll en la presa d’usuari es refereix al nivell de soroll obtingut a 

la sortida de l’antena.  D’aquesta manera, la potència de soroll referida a la sortida en l’antena, ve 

donada per la següent expressió: 
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N=K·Tsis·B

 

On: 

N: Potència de soroll referida a la sortida de l’antena. 

K: Constant de Boltzman ; k = 1.38 x 10-23 W/HzºK 

B: Ample de banda considerat 

Tsis: Temperatura de soroll del conjunt del sistema en ºK 

La temperatura de soroll del conjunt  Tsis, ve donada per l'expressió: 

Tsis = Ta + To x (fsis-1)

On: 

Ta = temperatura equivalent de soroll de la antena en °K 

To = temperatura de operació del sistema en °K 

fsis = factor de soroll del sistema 

Per a una instal·lació com la mostrada en la figura següent, l'esquema de la qual respon al de les 

instal·lacions de la  ICT tractada: 

 

El factor de soroll del sistema ve donat per l'expressió de Friis: 

( )
21

2

2

12

1

1
1 g×g

1-a
+

g
a×1-f

+
g

1-a
+f=fsis

Dins de la expressió de Friis els termes de [(a1-1)/g1],[(f2-1)·a1/g2] i (a2-1)/g1·g2, són 

menyspreables respecte a f1, degut a que els valors de g1 i de g2 són valors molt alts que estan 

dividint. Sabent això, la fórmula de Friss quedarà de la següent manera: 
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fsis = f1

En el cas que ens ocupa, la figura de soroll LNB és F = 0,7 dB, i per tant: 

FLNB = 0,7 dB on F = 10 log (f1), i f1 = 1,174 

D’aquesta manera: 

Tsis = Ta + To (fsis - 1) = 35 + 298 (1,174 - 1) = 86,85 °K 

On: 

Ta = temperatura equivalent de soroll de la antena = 35 °K 

To = temperatura de operació del sistema (25 °C) = 298 °K 

La temperatura de soroll de l’antena Ta, és un factor que depèn de les característiques tècniques de la 

pròpia antena, del seu lloc d’emplaçament i de la elevació sobre el terreny on està ubicada.  S’ha pres 

un valor tipus per al tipus d’antenes utilitzades en instal·lacions TVSAT, amb un angle d’elevació de 

40º.   Aquest valor con s’ha marcat en el paràgraf anterior és de 35ºK. 

Es pot determinar, per tant, el valor de la potència del soroll en la presa referida a la sortida de 

l'antena, pels dos tipus de senyals que estem tractant. 

Aplicant la fórmula:   N=K·Tsis·B 

ANALÒGICA/DIGITAL 
TIPUS 

DE 
SENYAL 

CÀLCUL 
RESULTAT  

(dB) 

RESULTAT 

(dBW) 

Senyals Analògiques 
FM-TV 
(B = 27 
MHz) 

(1.38 x 10exp-
23)·86,85·(27x10exp6) 3,23 exp-4 -134,899  

Senyals Digitals 
QPSK-

TV (B = 
36 MHz): 

(1.38 x 10exp-
23)·86,85·(36x10exp6) 4,31exp-4 -133,650  
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Per saber el resultat en dBw: 

N(dBw)=10·log(K·Tsis·B) 

Una vegada ja s’ha determinat el valor de la potència de soroll en la presa d’usuari, referida a la 

sortida en antena, ja es pot determinar el valor de la potència de la portadora en la sortida d’antena a 

partir de la següent expressió: 

C (dBW) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4·π·D) – A (dB) 

On: 

PIRE: potència isotròpica radiada aparent del satèl·lit fins a l’emplaçament de l’antena en 

dBW.  Pels conjunts de satèl·lits dels que estem tractant i tenint en compte la ubicació de 

l’antena receptora, aquests valors són de 52 dBW per l’Hispasat i de 51 dBW per l’Astra. 

 Ga: Guany de l'antena receptora  

20 log (λ/4•π•D) : És l’ atenuació del senyal corresponent al trajecte entre el satèl·lit i 

l'antena  receptora en dB.  

λ: Longitud d’ona dels senyals.(0,025) 

D: Distància de l’emplaçament als satèl·lits. 

A : factor d'atenuació provocat per les condicions meteorològiques. El seu valor es 

determina de manera aproximada i és de 1,8 dB pel 99% del temps en que el valor de la 

portadora calculat serà superat. 

Conegudes les potències a la sortida de l’antena portadora i del soroll, la relació entre elles ve 

donada per la següent expressió: 

C/N (dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4·π·D) – A (dB) – 10 log (k·Tsis·B) 

A partir d’aquesta expressió s’obté el guany de l’antena. 
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HISPASAT ASTRA 

Paràmetre Valor Paràmetre Valor 

PIRE 52 dBW PIRE 51 dBW 

20 log (λ/4·π·D) -205,706dB 20 log (λ/4·π·D) -205,586dB 

A 1,8 dB A 1,8dB 

FM-TV FM-TV 

10 log (k Tsis B) -134,909 dBW 10 log (k Tsis B) -134,909 dBW 

C/N 18dB C/N 18dB 

Ga 38,597dBi Ga 39,477dBi 

QPSK-TV QPSK-TV 

10 log (k Tsis B) -133,660 dBW 10 log (k Tsis B) -133,660 dBW 

C/N 14dB C/N 14dB 

Ga 39,846dBi Ga 40,726dBi 

Els valors de  20 log (λ/4πD) s’han determinat per a  un valor de λ = 0,025 m corresponents al cas 

més desfavorable, freqüència 12 GHz. 

Una vegada calculat el guany de l’antena, es pot calcular el diàmetre de l'antena receptora 

mitjançant les següents expressions: 

e××4
×Gveces

=S
2

π
λ

  i     

π
S

×2=d
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On: 

S = superfície del receptor parabòlic 

Gveces = guany de la antena en cops 

λ = longitud de ona de la senyal emes = 0,028m 

e = factor de eficiència de la antena = 0,6 (entre 0,5 i 0,75 normalment) 

d = dímetre del receptor parabòlic 

Com es pot observar en la taula anterior, els valors més restrictius de relació portadora/soroll en la 

presa d’usuari per la recepció de senyals analògiques FM-TV, són els que fixen el mínim guany de 

les antenes parabòliques, tant en l’Hispasat com l’Astra. 

A continuació es passa a determinar les dimensions de les antenes.  Per a realitzar aquest càlcul 

s’haurà de tenir present que el guany haurà de ser constant en tot l’ample de banda de les senyals a 

rebre (10,75 i 12GHz). 

Per al càlcul s’empra una λ = 0,025 m i una eficiència de l’antena del 60%. 

HISPASAT ASTRA 

Paràmetre Valor Paràmetre Valor 

Ga 38,597dB Ga 39,477dB 

Ga 7214,24cops Ga 10959,26cops 

λ 0,025m λ 0,025m 

e 0,6 e 0,6 

S 0,598 m2 S 0,908 m2 

d 0,872m d 1,075m 

Diàmetre antena 0,90m Diàmetre antena 1,10 m 

Per tant, les antenes escollides per a la instal·lació ICT en l’edifici són les següents: 
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HISPASAT 

Antena de 0,90 metres de diàmetre amb alimentació tipus off-set (focus desplaçat), i guany 

nominal a 11,7GHz de 39,5 dB. 

ASTRA 

Antena de 1,10 metres de diàmetre amb alimentació tipus off-set (focus desplaçat), i guany 

nominal a 11,7 GHz de 41,5 dB 

Ambdues antenes seran de la marca Televés. Al final d’aquesta memòria a l’apartat d’annexes es 

fixen quines són les característiques tècniques de les antenes. 

A partir d’aquí es pot determinar el factor de mèrit de l’estació G/T donada per la següent 

expressió: 

G/T (dB) = Ga (dB) – 10 log (Tsis)

 De manera que per la instal·lació receptora Hispasat serà de : 

G/T (dB) = 38,597-10log(86,85) = 19,21 

 Per a la instal·lació receptora Astra serà de: 

G/T (dB) = 39,477-10log(86,85) = 20,09 

Les dues instal·lacions superen els valors de 11 dB que és el recomanable per a aquests tipus 

d’instal·lacions. 

1.2.B.b CÀLCUL DELS SUPORTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES ANTENES RECEPTORES 

DEL SENYAL SATÈL·LIT 

Les antenes receptores per la captació dels senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit 

s’emplaçaran en els llocs indicats en el plànol corresponent. Per aquestes s’ha previst un suport de 

tipus “T” per terra. 

Tant els elements de captació com tots els accessoris emprats per la seva col·locació i fixació 

suportaran velocitats de vent de fins a 130 km/h i seran materials resistents a la corrosió. Tots els 

elements de ferralla es protegiran de la corrosió per mitjà de silicona no àcida. 

Els elements de captació i tots els elements accessibles que puguin ser manipulats estaran 

connectats a la presa a terra de l’edifici amb un cable de 25 mm2 de secció i al mateix temps estarà 

fixat a elements resistents. 
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Les dades del fabricant de la carga al vent per cada una de les antenes, amb una pressió de vent de 

800 N/ m2 a una velocitat de 130 km/h, són les següents: 

 

En el cas de la ICT objecte del projecte s’ha optat per: 

 Antena de 0,90 metres de diàmetre amb alimentació tipus off-set (focus desplaçat), i guany 

nominal a 11,7GHz de 39,5 dB, per HISPASAT. 

 Antena de 1,10 metres de diàmetre amb alimentació tipus off-set (focus desplaçat), i guany 

nominal a 11,7 GHz de 41,5 dB, per ASTRA. 

En un annex al final de la memòria s’adjunten les característiques tècniques dels elements de 

captació. 

La part superior dels tubs de suport s’obturaran permanentment de forma tal que s’impedeixi el pas 

d’aigua a l’interior del mateix, si és que aquesta obturació no fos ja prevista de fàbrica.  Tots els 

elements de l’aigua a l’interior del mateix.   

Per la fixació dels suports de les antenes s’haurà de fer unes bases de formigó a la coberta amb les 

següents dimensions: 30cm d’alt, 40 d’ample i 40 de llarg. Aquestes bases hauran d’armar-se 

mitjançant varilles de ferro de 16mm de diàmetre. Els farratges per encastar els suports quedaran 

embotits en la pròpia base de formigó, que haurà de ser construïda amb la suficient antel·lació 

perquè el formigó de la base s’hagi compactat abans de la instal·lació de les antenes. 

1.2.B.c.-PREVISIÓ PER A INCORPORAR ELS SENYALS DE SATÈL·LIT 

Com ja s’ha comentat en els apartats corresponents a la descripció de la ICT per a la captació, 

adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre, en la instal·lació de 

la ICT, la xarxa de distribució, la de dispersió, així com la xarxa d’usuari,estan dissenyades per 

permetre la distribució de senyals dins de la banda de 5 a 2150 MHz de forma transparent, de  la 

capçalera fins a les BAT d’usuari.  Això permet la distribució de les senyals de FI-SAT de 950 a 

2150 MHz des de la capçalera fins a les preses d’usuari. 
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En la capçalera, els senyals de satèl·lit de 10,75 a 12 GHz (banda KU) prèviament convertits a FI-

SAT pel LNB allotjat en l’antena parabòlica, són amplificats amb els senyals dels serveis de 

radiodifusió sonora i televisió terrestres (5 a 862MHz), per a ser distribuïdes des d’aquest punt fins 

a les preses d’usuari de les vivendes. 

1.2.B.d BARREJA DELS SENYALS DE RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ PER SATÈL·LIT 

AMB ELS TERRESTRES 

La mescla dels senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit amb els terrestres es realitzarà 

per mitjà de mòduls amplificadors/mescladors de FI de satèl·lit de dues sortides. 

Aquests mòduls seran independents per als dos satèl·lits, Astra i Hispasat, de manera que pel parell 

de coaxials que arriben fins als PAU de cada habitatge , en un arriba els senyals de radiodifusió 

sonora i televisió terrestre i a més el de Hispasat en banda FI-SAT, i per l’altre arriben els senyals 

de radiodifusió sonora i televisió terrestre i la senyal del satèl·lit Astra, també per la banda FI-SAT. 

Seguint aquest mètode, l’usuari podrà escollir la plataforma de satèl·lit que desitgi. 

1.2.B.e AMPLIFICADORS NECESSARIS 

Els nivells d’amplificació màxima necessaris en els senyals de radiodifusió sonora i televisió per 

satèl·lit, amb la finalitat que el nivell de la senyal sigui l’adequat en totes i cadascuna de les preses 

d’usuari, hauran de ser ajustats en els amplificadors FI-SAT (950-2150MHz) de la capçalera, ja que 

els mòduls que converteixen la senyal  dels satèl·lits (10,7-12 GHz) a la freqüència intermitja tenen 

un guany fix de 58 dB. 

Aquests amplificadors de FI-SAT són mòduls amplificadors de banda ampla, amb la possibilitat de 

regular el guany de forma que el senyal lliurat a la sortida s'adapti a les característiques de la 

instal·lació objecte del projecte. 

La normativa especifica els següents valors a les preses d’usuari: 

BANDA DE FREQÜÈNCIES
PARÀMETRE

950-2150MHz 

FM-TV 47-77 

QPSK-TV 45-70 
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Els valors obtinguts de resposta amplitud-freqüència són de: 

BANDA DE FREQÜÈNCIES Millor presa 40,93 dB 

2150 MHz Pitjor presa 48,72 dB 

BANDA DE FREQÜÈNCIES Millor presa 36,56 dB 

950 MHz Pitjor presa 43,53 dB 

Partint dels valors obtinguts anteriorment, es fixen els nivells de sortida.  Aquests nivells de sortida 

són els nivells als que els amplificadors de capçalera s’hauran d’ajustar. 

Els nivells de sortida de l’amplificador de FI s’hauran d’ajustar a: 

 Sortida mínima = 90,53 dBμV 

 Sortida màxima = 117,93 dBμV 

Per tal d’obtenir un bon senyal, s’ha optat per ajustar els amplificadors de FI de la capçalera 

per obtenir un nivell de senyal de 104 dBµV. 

Per altra banda una vegada ja s’ha determinat quin és el nivell de senyal a la sortida dels 

amplificadors de FI-SAT, es pot determinar el seu guany, si es coneixen els nivells dels senyals a 

l’entrada dels mateixos. 

Per a les senyals de satèl·lit, tal com ja s’ha indicat anteriorment es té: 

C (dBW) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4·π·D) – A (dB) 

On: 

PIRE: potència isotròpica radiada aparent del satèl·lit fins a l’emplaçament de l’antena en 

dBW.  Pels conjunts de satèl·lits dels que estem tractant i tenint en compte la ubicació de 

l’antena receptora, aquests valors són de 52 dBW per l’Hispasat i de 51 dBW per l’Astra. 

 Ga: Guany de l'antena receptora  

20 log (λ/4•π•D) : És l’ atenuació del senyal corresponent al trajecte entre el satèl·lit i 

l'antena  receptora en dB.  

λ: Longitud d’ona dels senyals.(0,025) 

D: Distància de l’emplaçament dels satèl·lits. 
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A : factor d'atenuació provocat per les condicions meteorològiques. El seu valor es 

determina de manera aproximada i és de 1,8 dB pel 99% del temps en que el valor de la 

portadora calculat serà superat. 

I tenint present que: 

HISPASAT ASTRA 

Paràmetre Valor Paràmetre Valor 

PIRE 52 dBW PIRE 51 dBW 

20 log (λ/4·π·D) -205,706dB 20 log (λ/4·π·D) -205,586dB 

A 1,8 dB A 1,8dB 

Ga 38,597dBi Ga 39,477dBi 

S’obté que: 

 Per al satèl·lit Hispasat: 

C(dBW)=-116,909 dBW 

 Per al satèl·lit Astra: 

C(dBW)=-116,909 dBW 

Per tant, com es pot observar a simple vista, els senyals són idèntics.  Aquest fet era previsible, ja 

que per al càlcul de les antenes s’ha partit d’idèntiques premisses en quant a relació C/N en la presa 

d’usuari. 

A la sortida dels LNB( amb guany de 57dB), la potència del senyal té un valor de -58,90 dBw 

Que passada a Watts és de 1,28·10-6 Watts 

En aquest punt, es resta la atenuació que introdueix el cable de baixada que va des de l’antena fins 

a la capçalera a 2.150 Mhz,( 2,5 metres a 1,86 dB) obtenint una potència del senyal a l’entrada de 

l’amplificador de -63,559 dBw, que passada a Wats és de 4,40·10-7 Watts 

Tenint en compte que en tota la instal·lació s’està treballant amb 75 Ohms resistius d’impedància, i 

que tots els elements estan adaptats,  la tensió a l ‘entrada de l’amplificador FI-SAT té un valor de: 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
85

( )2
1

RPV ∗=

On: 

 V: Tensió a l’entrada de l’amplificador FI 

 P: Potència dels senyal a la sortida del LNB 

 R: Impedància 

El resultat de la fórmula és: 

( )2
1

RPV ∗= = (4,40·10-7·75) -1/2 =5,75 mV 

Que passats a dBµV dóna:  75,19 dBµV 

Per tant, s’arriba a la conclusió que els amplificadors  FI-SAT de la capçalera, s’hauran d’ajustar 

als següents valors, per mitjà de la regulació abans esmentada. 

G= 100- 75,19 = 24,80 dB 

1.2.B.f  CÀLCUL DE PARÀMETRES BÀSICS DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.2.B.F.1 NIVELLS DE SENYAL A LA PRESA D’USUARI EN EL MILLOR I PITJOR CAS 

El següent quadre detalla els nivells a la millor i pitjor presa d’usuaris. 

SENYAL QPSK-TV/FI-SAT

Freqüència 950-2.150Mhz 

Pitjor presa d’usuari 51,28 dB 

Millor presa d’usuari  63,44 dB 

Per als càlculs s’han tingut en compte els valors de senyal a la sortida dels dos amplificadors de FI-

SAT (tant pel satèl·lit Astra com per l’Hispasat), i les atenuacions de la xarxa en la millor i pitjor 

preses d’usuari. S’han desestimat les lleugeres variacions degudes a la resposta en freqüència de les 

antenes i dels cable coaxial entre els LNB i els amplificadors FI-SAT, ja que a més de no ser 

significatives , aquestes tenen un efecte contrari i tendeixen a la compensació.  D’altra banda, els 
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amplificadors de FI-SAT estaran dotats d’un sistema d’equalització ajustable de 0 a 20 dB tal i com 

marca la normativa vigent. 

L’ajust d’equalització dels amplificadors de FI-SAT es realitzarà de forma tal que els nivells de 

senyal en la millor i pitjor presa d’usuari sigui el més semblant possible a la freqüència més baixa, 

en aquest cas de 950 MHz, i a la més alta, de 2.150MHz. 

El valor mig de sortida de l’amplificador, quedarà ajustat a un valor el més aprop possible als 

valors de sortida indicats anteriorment. 

1.2.B.F.2 RESPOSTA AMPLITUD FREQÜÈNCIA A LA BANDA DE 950 A 2150 MHZ 

A tota la xarxa , la resposta amplitud freqüència del canal no superarà els següents valors: 

PARÀMETRE 950-2.150 MHz 

QPSK-TV/FI-SAT
±4dB en tota la banda 

±1,5 dB en un ample de banda d’1 MHz 

Aquests valors són els que marca l’apartat 4.5 de l’annex 1 del Real Decret 401/2003, de 4 d’Abril, 

del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

En el cas que ens ocupa la resposta amplitud freqüència per a la millor i pitjor presa dins de la 

banda de 950 a 2150 MHz és la següent: 

Amplitud/freqüència (dB) millor presa 4,37

Amplitud/Freqüència (dB) pitjor presa 5,19

Per a trobar el resultat final, s’ha tingut en compte els valors d’atenuació en la millor i en la pitjor 

presa. 

D’aquesta forma, la característica Amplitud freqüència de la banda 950-2.150 MHz, compleix amb 

l’establer segons la normativa, en concret amb l’apartat 4.5 de l’annex 1 del Real Decret 401/2003, 

de 4 d’Abril, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 
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1.2.B.F.3 CÀLCUL DE L’ATENUACIÓ DES DELS AMPLIFICADORS DE CAPÇALERA FINS A LES PRESES 

D’USUARI A LA BANDA DE 950 A 2150 MHZ 

Els valors s’han obtingut per mitjà de la següent fórmula: 

At ( total ) = Σ At (cables)+ Ad (distribuïdor)+ Ai (derivadors anteriors)+ Ad (derivador)+ 

Ai (PAU)+ Ai(BAT) 

S’ha de tenir sempre present que per a les freqüències compreses entre 950 MHz i 2.150 MHz no 

intervenen els valors d’atenuació introduïts per la mescla en Z de la capçalera ni els produïts per la 

mescla dels senyals terrestres i de satèl·lit. 

Al final d’aquesta memòria s’adjunta un annex amb tots els càlculs. 

1.2.B.F.4 RELACIÓ SENYAL – SOROLL 

La relació senyal – soroll a la presa d’usuari referida a l’antena ve determinada per l’expressió: 

C/N (dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4πD) – A (dB) – 10 log (k Tsis B) 

On: 

PIRE: potència isotròpica radiada aparent del satèl·lit fins a l’emplaçament de l’antena en 

dBW.  Pels conjunts de satèl·lits dels que estem tractant i tenint en compte la ubicació de 

l’antena receptora, aquests valors són de 52 dBW per l’Hispasat i de 51 dBW per l’Astra. 

 Ga: Guany de l'antena receptora  

20 log (λ/4•π•D) : És l’ atenuació del senyal corresponent al trajecte entre el satèl·lit i 

l'antena  receptora en dB.  

λ: Longitud d’ona dels senyals.(0,025) 

D: Distància de l’emplaçament dels satèl·lits. 

 D Hispasat: 38.377,21 km 

 D.Astra: 37.851,00 Km 

A : factor d'atenuació provocat per les condicions meteorològiques. El seu valor es 

determina de manera aproximada i és de 1,8 dB pel 99% del temps en que el valor de la 

portadora calculat serà superat. 

B: Ample de banda considerat 

FM-TV (B=27MHz) 
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QPSK-TV(B=36MHz) 

Tsis= Temperatura del soroll del conjunt del sistema en ºK 

N= Potència de soroll referida a la sortida de l’antena 

Aplicant la fórmula: 

N(dBw)=10·log(K·Tsis·B) 

S’obté: 

ANALÒGICA/DIGITAL 
TIPUS DE 
SENYAL 

CÀLCUL 
RESULTAT

(dBW) 

Senyals Analògiques 
FM-TV  

(B = 27 MHz) 

(1.38 x 10exp-
23)·86,65·(27x10exp6) -134,909  

Senyals Digitals 
QPSK-TV  

(B = 36 MHz): 

(1.38 x 10exp-
23)·86,65·(36x10exp6) -133,660  

Les instal·lacions que es realitzin compliran els valors indicats segons l’apartat 4.5 de l’annex 1 del 

Real Decret 401/2003, de 4 d’Abril, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 
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Aplicant la següent fórmula : 

C/N (dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4πD) – A (dB) – 10 log (k Tsis B)

 

HISPASAT ASTRA 

Paràmetre Valor Paràmetre Valor 

PIRE 52 dBW PIRE 51 dBW 

20 log (λ/4·π·D) -205,706dB 20 log (λ/4·π·D) -205,586dB 

A 1,8 dB A 1,8dB 

FM-TV FM-TV 

10 log (k Tsis B) -134,909 dBW 10 log (k Tsis B) -134,909 dBW 

C/N 19,41 C/N 19,52 

Ga 40dBi Ga 41dBi 

QPSK-TV QPSK-TV 

10 log (k Tsis B) -133,660 dBW 10 log (k Tsis B) -133,660 dBW 

C/N 18,15 C/N 18,27 

Ga 40dBi Ga 41dBi 

En aquest cas es pot veure que la instal·lació sobrepassa allò indicat a l’apartat 4.5 de l’Annex I del 

Real Decret 401/2003 de 4 d’abril, 

C/N (dB) FM-TV ≥ 15 dB 

C/N (dB) QPSK-TV ≥ 11 dB
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1.2.B.F.5  INTERMODULACIÓ 

Tal com ja s’ha indicat en l’apartat 1.2.B.e, els valors finals d’ajust escollits per la sortida dels 

amplificadors FI-SAT, han estat escollits de manera adequada, de forma que es minimitzen els 

efectes de intermodulació simple de tercer ordre.  Aquests senyals, tal com ja s’ha dit en l’apartat 

abans esmentat, tenen un valor de 104 dBµV. 

En la actualitat,no existeixen expressions de càlcul contrastades que permetin calcular el nivells 

d’intermodulació de tercer ordre, produïts en l’amplificació en banda ampla de diverses senyals, 

amb modulació digital del tipus utilitzat en les senyals de satèl·lit: QPSK-TV,FM-TV...El que si 

existeixen són expressions de càlcul aproximades d’aquests efectes per senyals de TV analògiques( 

AM-TV) Aquestes expressions són les que s’empraran pel càlcul del nivell d’interferència dels 

productes d’intermodulació en els senyals de satèl·lit. 

El valor de relació entre qualsevol de les portadores i els productes d’intermodulació múltiple 

produïts per “n” canals a un amplificador de banda ampla, ve donat per la següent expressió: 

      C/XM = C/XMref + 2 (Smax amp – S amp) – 15 log (n-1) 

On: 

C/XM = relació portadora – productes de intermodulació múltiple 

C/XMref = Valor de  referència de la relació portadora- productes d’ intermodulació  

múltiple a la sortida de amplificador, per el nivell de sortida màxim del mateix, quan  

només s’amplifiquen dos canals. 

Smax amp = nivell màxim de sortida del amplificador pel qual s’especifica C/XMref 

S amp = valor de la senyal  de la portadora a la sortida del amplificador. 

n = numero de canals 

En tot cas, sempre s’ha d’acomplir amb l’indicat a l’apartat 4.5 de l’Annex I del Real Decret 

401/2003 de 4 d’abril, on: 

FM-TV ≥ 27 dB 

QPSK-TV ≥ 18 dB



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
91

1.2.B.g.- DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.2.B.G.1 SISTEMES CAPTADORS 

Quantitat Descripció 

1 Antena parabòlica TV-SAT,off-set , 0,90 m de 
diàmetre, G=39,5 dB a 11,7 GHz 

1 Antena parabòlica TV-SAT,off-set , 1,10m de 
diàmetre, G=41.5 dB a 11,7 GHz 

1 Conversor universal LNB-SATde dues sortides 

2 Suport tubular d’antena al terra de tipus “T” 

2 Ferratges per a encastar per al suport de tipus “T” 

25 Metres de cable coaxial de 75 ohms per a exteriors 

25 Metres de cable de Cu aïllat per a presa de terra 

1.2.B.G.2 AMPLIFICADORS 

Quantitat Descripció 

1 Amplificador de FI-SAT  

1.2.B.G.3 MATERIALS COMPLEMENTARIS 

En aquest cas no serà necessària la utilització de materials complementaris. 
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1.2.C ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC 

En aquest punt, es dimensiona i detalla el disseny i topologia de la ICT d’accés i distribució al 

servei de telefonia disponible al públic, per a l’edifici descrit en el punt 1.1.B d’aquesta memòria. 

Es considera únicament l’accés dels usuaris de vivendes al servei de telefonia bàsic.  No es 

considera per tant, l’accés dels usuaris a la RDSI. 

Introducció 

S’ha optat per una instal·lació amb 4 i 5 preses telefòniques per habitatge.  Per cada presa 

s’utilitzarà cable d’un parell. 

La instal·lació serà de tipus modular i permetrà l’ampliació del nombre de línies independents per 

habitatge per mitjà de la connexió del parell escollit a la regleta corresponent 

1.2.C.a ESTABLIMENT DE LA TOPOLOGIA I INFRAESTRUCTURA DE XARXA 

La xarxa interior de l’edifici és el conjunt de tots els conductors, tots els elements de conducció i 

equips actius, que són necessaris instal·lar per tal de poder establir la connexió entre les BAT i la 

xarxa exterior d’alimentació del servei de telefonia disponible al públic. 

S’ha optat per utilitzar una topologia de xarxa en estrella, de manera que permet als usuaris 

disposar de portadors físics exclusius entre el punt d’interconnexió i el punt d’accés a l’usuari 

(PAU). El punt d’interconnexió estarà situat al RITI, en la planta baixa, mentre que els PAU’s com 

ja s’ha comentat anteriorment estaran situats als habitatges.  Dels PAU’s partiran els portadors 

físics pertinents, per a l’interior de la vivenda dels usuaris, fins a cada BAT, que és on es 

connectaran els equips telefònics d’abonat. 

La xarxa compren els següents punts: 

 Xarxa d’alimentació 

 Xarxa de distribució 

 Xarxa de dispersió 

 Xarxa interior d’usuari 

Xarxa d’alimentació 

S'introdueix a la ICT de l'immoble a través de l'arqueta d'entrada i de la canalització externa, fins al 

registre d’enllaç on es troba el punt d’entrada general, i d’on comença la canalització d’enllaç, fins 

a arribar al registre principal ubicat al RITI. 
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Xarxa de distribució 

És la part de la xarxa formada pels cables multiparells i altres elements que prolonguen els parells 

de xarxa d’alimentació, distribuint per l'immoble, deixant disponibles una certa quantitat d'ells en 

diversos punts estratègics, per poder donar servei a cada possible usuari. 

Part del punt d'interconnexió situat al registre principal que es troba en el RITI i, a través de la 

canalització principal, enllaça amb la xarxa de dispersió en els punts de distribució situats en els 

registres secundaris de cada planta. La xarxa de distribució és única independentment del nombre 

d’operadors que donin servei a l’edifici. 

Xarxa de dispersió 

És la part de la xarxa, formada pel conjunt de parells individuals (cables d'escomesa interior) i 

altres elements, que uneixen la xarxa de distribució amb cada habitatge.  

Comença des punts de distribució situats en els registres secundaris, i a través de la canalització 

secundària enllaça amb la xarxa d'usuari en els PAU. 

Xarxa interior d’usuari 

És la part de la xarxa formada pels cables i altres elements que transcorren per l'interior de cada 

domicili d'usuari. 

Comença en els punts d'accés d'usuari (PAU) i, a través de la canalització interior d' usuari, 

finalitza a les bases d'accés de terminal (BAT) situades en els registres de presa. 

Elements de connexió 

Per tal d’unir o de finalitzar els trams de xarxa definits anteriorment, s’utilitzen els següents 

elements de connexió: 

 Punt d'Interconnexió (PTX) 

 Punt de Distribució 

 Punt d'Accés d'Usuari (PAU) 

 Base d'Accés de Terminal (BAT) 

Punt d’interconnexió 

Realitza la unió entre les xarxes d'alimentació dels Operadors del servei i la distribució de la ICT 

de l'immoble, i delimita les responsabilitats pel que fa a manteniment entre l'operador del servei i la 

propietat de l'immoble. 
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Els parells de les xarxes d'alimentació acaben en les regletes d’entrada que seran independents per 

a cada operador de servei.  

Els parells de la xarxa de distribució acaben en les regletes de sortida. 

El nombre total de parells (per a tots els operadors del servei) de les regletes d'entrada, serà 2 

vegades el nombre de parells de la regleta de sortida, per ser un edifici de menys de 10  

PAU. 

La unió entre les dues regletes es realitza mitjançant fils-pont, tal com s'indica en els  

apartats 2.5 i 3.3 de l'Annex II, del Reial Decret 401/2003, del 4 d'abril, del Ministeri d'  

Ciència i Tecnologia. 

Punt de Distribució 

Realitza la unió entre les xarxes de distribució i dispersió de la ICT l'immoble. Està format per 

regletes de connexió, en les quals acaben, per un costat els parells de la xarxa de distribució, i per 

altra banda els cables d’escomesa interior de la xarxa de dispersió. 

PAU 

Realitza la unió entre la xarxa de dispersió i la xarxa interior d'usuari de la ICT de l'immoble. 

Permet la delimitació de responsabilitats pel que fa a la generació, localització i reparació d'avaries 

entre la propietat de l'immoble o la comunitat de propietaris i el usuari final del servei. 

S'ubicarà a l'interior de cada domicili d'usuari. Pel que fa a les seves característiques tècniques 

s'ajustarà al que disposa l'annex I (Apartat 1.8) del Reial Decret 2304/1994 del 2 de desembre. 

Base d'Accés de Terminal 

Efectua la unió entre la xarxa de telefonia d'usuari i cada un dels terminals telefònics instal·lats als 

habitatges. 

1.2.C.b CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DE LA XARXA I TIPUS DE CABLES 

El dimensionament de la xarxa i del tipus de cables necessaris, es realitzarà de forma tal que la 

xarxa interior de l’edifici sigui capaç d’atendre a la demanda telefònica a llarg termini.  S’aplicarà 

per determinar el número de línies necessàries els criteris següents: 

 Dos línies per vivenda 

 Dos línies per ascensor (1 de reserva i 1 útil)  
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De manera que aplicant els punts comentats en el paràgraf anterior i sabent que tenim un total de 6 

habitatges i d’un ascensor, el número total de línies serà de 14 línies. 

PLANTA Nº VIVENDES Nº DE LÍNIES

Planta baixa 3 6 

Primera planta 2 4 

Segona planta 1 2 

Ascensor 1 2 

Per tal de cobrir un dimensionament que cobreixi el 70 % de demanda bé per avaria o bé per 

ocupació massiva, la xifra de demanda prevista abans calculada es multiplicarà per un factor de 1,4.  

D’aquesta manera s’obté una demanda prevista de 20 línies o parells. 

Xarxa d’alimentació 

El disseny i dimensionament de la xarxa d’alimentació així com la seva realització, seran 

responsabilitat dels operadors del servei de telefonia disponible al públic. 

Xarxa de distribució 

Es tracta d’una única vertical.  Per tal de preveure la demanda per avaria o bé per demanda 

massiva, s’ha optat per dotar la xarxa de distribució amb un total de 20 parells. A partir del moment 

que es conegut el número de parells amb el que es dimensionarà la xarxa, s’ha de determinar el 

cable normalitzat de capacitat igual o superior al valor trobat, o bé combinacions de cables 

utilitzant el menor número de cables possibles.  Així doncs, tal com indica la taula de l’apartat 3..3  

de l’Annex II del Real Decret 401/2003 de 4 d’abril, la xarxa de distribució estarà formada per un 

únic cable multiparell de 20 parells, el parells dels quals estaran tots connectats a les regletes de 

sortida dels punt d’interconnexió del RITI. 

En el moment que un operador subministri el servei de telefonia disponible al públic a l’edifici 

haurà d’instal·lar les regletes d’entrada en el registre principal i connectar els parells del cable 

d’alimentació. 

En el cas objecte del projecte, degut a que es tracta d’una instal·lació amb un número de 20 

parells,es realitzarà per mitjà d’un cable d’un parell des del punt de distribució instal·lat al registre 
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principal. D’aquí sortiran els cables d’escomesa interior que pujaran planta per planta fins a acabar 

als PAU de cada habitatge. 

Els punts de distribució estaran formats per regletes de connexió en quantitat suficient per a esgotar 

la demanda de la planta corresponent.  

Les connexions a l’excés sobre la demanda de les regletes de distribució, es connectaran a 

l’excedent de parells del cable de distribució, quedant aquests parells com parells de reserva de 

planta.  L’excedent de parells del cable de la xarxa de distribució, una vegada ja s’han realitat les 

connexions esmentades anteriorment, quedaran lliures sense connectar als punts de distribució, 

però disponibles per a la seva possible utilització en qualsevol de les plantes. 

Xarxa de dispersió 

La xarxa de dispersió horitzontal de cada planta està composta pels cables de 2 parells que 

cobreixen la demanda prevista d'aquesta planta. 

Xarxa de Telefonia d'usuari 

Els cables (d'un sol parell) d'aquesta xarxa es prolongaran fins a la Base d'Accés Terminal (BAT), 

deixant la longitud suficient per al seu posterior connexió al mateix. 

La connexió de les BAT amb el PAU tindrà configuració en estrella a cada un dels habitatges. 

1.2.C.c.-ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓ I CONNEXIÓ DE PARELLS 

La distribució i connexió de cada un dels parells s'ha de realitzar mitjançant el "Registre 

d'Assignació de Parells". 

Aquest registre permetrà la realització de la instal·lació de la xarxa i el seu posterior manteniment. 

Qualsevol canvi posterior a l'assignació de parells ha de reflectir-se en el mateix, seguint el format 

que a continuació es presenta. A més haurà d'existir una còpia de l'esmentat registre d'assignació, 

tant en el interior de l'armari del Punt d'Interconnexió com en tots i en cada un dels registres 

secundaris de la xarxa interior d'edifici. 

Cada cable corresponent quedarà perfectament identificat per mitjà d’etiquetes, evitant d’aquesta 

manera la possible confusió entre parell d’igual numeració i diferents cables.   

Tant en el Punt d'Interconnexió com en els punts de distribució, cada regleta de connexió quedarà 

perfectament identificada, així com el parell dins de la regleta. 
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Es detalla a continuació en les pàgines següents, el "Registre d' Assignació de Parells "de la ICT de 

l'edifici. 

PUNT D’INTERCONNEXIÓ PUNT DE DISTRIBUCIÓ HABITATGE 

Nº DE REGLETA POSICIÓ Nº PARELL Nº DE REGLETA POSICIÓ PIS 

1 1 1 1 1 Ascensor 

1 2 2 1 2 Ascensor 

1 3 3 1 3 PB1 

1 4 4 1 4 PB1 

1 5 5 1 5 PB2 

1 6 6 2 1 PB2 

1 7 7 2 2 PB3 

1 8 8 2 3 PB3 

1 9 9 2 4 Reserva 

1 10 10 2 5 Reserva 

2 1 11 3 1 PP1 

2 2 12 3 2 PP1 

2 3 13 3 3 PP2 

2 4 14 3 4 PP2 

2 5 15 3 5 Reserva 

2 6 16 4 1 PS1 

2 7 17 4 2 PS1 
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2 8 18 4 3 Reserva 

2 9 19 4 4 Reserva 

2 10 20 4 5 Reserva 

1.2.C.d NOMBRE DE PRESES 

El número de BAT’s (Bases d’Accés Terminal) s’ha establert d’acord amb el que marca en 

l’apartat 3,6 de l’annex II, del Real Decret 401/2003, del 4 d’Abril, del Ministeri de Ciència i 

Tecnología.   

En el cas d'habitatges, el mínim nombre de preses de la xarxa interior d’usuari serà d'una BAT per 

cada dos estances o fracció, exclosos banys i trasters, amb un mínim de dos. 

A continuació s'especifica el nombre de BAT per cada habitatge, així com el nombre total 

d'aquestes a la ICT objecte del projecte. 

Planta Pis Nº de estades Nº de preses 

Planta Baixa PB1 8 4 

Planta Baixa PB2 8 4 

Planta Baixa PB3 8 4 

1ª planta PP1 8 4 

1ª planta PP2 9 5 

2ª planta PS1 8 4 

Total de preses  25 

1.2.C.e DIMENSIONAMENT 

1.2.C.E.1 PUNT D’INTERCONNEXIÓ 

A continuació es mostra de forma orientativa, la disposició dels elements del punt d’interconnexió 

en el registre principal de telefonia bàsica 
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Com ja s’ha explicat en un punt anterior en aquesta memòria,el punt d’interconnexió realitza la 

unió entre les xarxes d'alimentació dels Operadors del servei i la distribució de la ICT de 

l'immoble, i delimita les responsabilitats pel que fa a manteniment entre l'operador del servei i la 

propietat de l'immoble. 

Els parells de les xarxes d'alimentació acaben en les regletes d’entrada que seran independents per 

a cada operador de servei.  

Els parells de la xarxa de distribució acaben en les regletes de sortida, instal·lades per la propietat 

de l’edifici. 

El nombre total de parells (per a tots els operadors del servei) de les regletes d'entrada, serà 2 

vegades el nombre de parells de la regleta de sortida, per ser un edifici de menys de 10  

PAU. 

Les regletes del Punt d'Interconnexió s'allotjaran a l'interior d'un armari metàl·lic per encastar, de 

dimensions mínimes: 25 cm d'alt, 20 d'ample i 10 de fons.  

El fons de l'armari serà de material ignífug i hidròfug, sobre el qual es fixaran els suports metàl·lics 

per regletes de sortida de 10 i 5 parells, tenint aquest suport capacitat per a deu regletes.  

La porta de l'armari estarà dotada de tancament de seguretat per evitar la manipulació de persones 

no autoritzades.  
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Les regletes seran dues de 10 parells. Seran de tall i prova, i connexió per desplaçament d'aïllant. 

Aquestes regletes es fixaran en el fons de l'armari, tenint en compte que posteriorment a la seva 

instal·lació, els operadors del servei hauran instal·lar les regletes d'entrada.  

L'espai que quedarà disponible per a la instal·lació de les regletes d'entrada, per part dels operadors 

del servei serà de 3 / 5 parts de l'espai total.  

La unió entre les dues regletes es realitzarà posteriorment mitjançant fils pont, segons la demanda 

de servei dels usuaris, tal com s'especifica en l'esmentat apartat de l' Reial decret.  

A les regletes de sortida hauran de conectar-se els cables de connexió per a la vertical de la xarxa 

de distribució / dispersió.  

Tots els elements esmentats compliran amb les especificacions tècniques indicades en el Plec de 

Condicions. 

S’ha de preveure la instal·lació per a dos operadors diferents. 

1.2.C.E.2 PUNT DE DISTRIBUCIÓ DE CADA PLANTA 

Els cables de distribució van passant pels punts de distribució de cada planta, on es van segregant 

els parells necessaris i els de reserva, indicats en el “Registre d’assignació de parells”, per tal 

d’atendre la demanda de la corresponent planta. Aquests parells es connecten a un dels extrems de 

les regletes de tall i prova de 10 parells cada una, amb connexió de desplaçament per aïllant. A 

l’altre extrem d’aquestes regletes es connectaran els parells d’escomesa interior de la xarxa de 

dispersió.  Les regletes es fixaran al fons del registre secundari per mitjà del corresponent suport 

metàl·lic. 

Tots els elements del punt de distribució compliran amb les especificificacions tècniques indicades 

al plec de condicions d’aquest projecte. 

Un exemple de la disposició del punt de distribució seria el següent esquema: 
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En el cas que ens ocupa, el punt de distribució coincideix amb el punt d’Interconnexió. 

1.2.C.f. RESUM DELS MATERIALS NECESSARIS PER LA XARXA DE TELEFONIA 

1.2.C.F.1 CABLES  

QUANTITAT 

(metres) 
DESCRIPCIÓ 

500 Cable d’un parell trenat de 0.51 mm de diàmetre

30 
Cable de dos parells trenat de 0.51 mm de 

diàmetre 

15 
Cable multiparell trenat de 20 parells de 0.51 

mm de diàmetre 
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1.2.C.F.2 REGLETES DEL PUNT D’INTERCONNEXIÓ 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

1 Armari metàl·lic d’encastar de 25x20x10 cm 

2 Regletes de tall i prova de 10 parells 

2 Suports metàl·lics per  2 regletes de 10 parells 

2 Rètols de marcatge per regletes de 10 parells 

1 Bossa de 100 brides plàstiques 

1.2.C.F.3 REGLETES DEL PUNT DE DISTRIBUCIÓ 

Coincideix amb el punt d’interconnexió. 

1.2.C.F.4 PUNTS D’ACCÉS A L’USUARI (PAU) 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

6 PAU telefònic per a 2 línies 

1.2.C.F.5 BASES D’ACCÉS DE TERMINAL (BAT) 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

25 BAT de telefonia RJ-11 
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1.2.D  ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE BANDA 
AMPLA. 

 

En aquest projecte, no s'inclourà inicialment el cablejat de la xarxa de distribució per a serveis  

de banda ampla, però s'ha de preveure la infraestructura necessària per la seva futura instal·lació  

per part de l'operador del cable (TLCA) o Operador de Servei d'Accés Físic sense fil (SAFI) 

autoritzat.  

Les canalitzacions habilitades a l'efecte es realitzaran considerant, que des del repartidor ( registre 

mestre) de cada operador, situat en qualsevol dels Recintes d’Instal·lació de Telecomunicació 

(RIT), sortirà un cable per cada usuari que vulgui accedir als serveis facilitades per l'operador de 

TLCA o SAFI, és a dir, s'habilitaran les canalitzacions suficients per possibilitar una xarxa de 

distribució en estrella a l'interior de l'immoble.  

En totes les canalitzacions previstes, es deixarà instal·lat un fil guia que serà de filferro d' acer 

galvanitzat de 2 mm de diàmetre, o una corda plàstica de 5 mm de diàmetre sobresortint 20 cm dels 

extrems de cada canalització, per facilitar la posterior instal·lació dels cables necessaris.  

L'objectiu de disseny de la instal·lació és que un cop realitzada la instal·lació final per part dels 

Operadors, la xarxa assoleixi el nivell de qualitat i característiques tècniques especificades en el  

apartat 4 de l'Annex III, del Reial Decret 401/2003, del 4 d'abril, del Ministeri de Ciència i 

Tecnologia, complint a més els requisits de seguretat i compatibilitat electromagnètica establerts a 

l'apartat 5 de l'esmentat Reial Decret. 

1.2.D.a  TOPOLOGIA DE LA XARXA 

La xarxa interior d'edifici és el conjunt de cables, elements de connexió i altres equips actius o 

passius que cal instal·lar per tal de poder aconseguir l'enllaç entre les preses dels usuaris, i la xarxa 

exterior d'alimentació de diferents operadors del servei.  

La xarxa es divideix en els següents trams  

a) Quan l'enllaç es produeix per mitjà de  cable (TLCA): és la part de la xarxa formada pels 

cables que enllacen les centrals amb l'immoble, quedant disponibles per al punt d'interconnexió o 

distribució final. S'introdueix a la ICT de l'immoble a través de l'arqueta d'entrada i de la 

canalització externa fins al registre d'enllaç, on es troba el punt d’entrada general, i d'on parteix la 

canalització d'enllaç, fins arribar al registre principal situat al RITI, on es troba el punt 

d'interconnexió o distribució final. 
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b) Quan l'enllaç es produeix per mitjans radioelèctrics (SAFI): És la part de la xarxa formada 

pels elements de captació dels senyals emesos per les instal·lacions base o capçaleres dels 

operadors, equips de recepció i processament d'aquestes senyals i cables necessaris per tal de 

deixar-les disponibles per al servei en el punt de interconnexió o distribució final, de l'immoble.   

Els elements de captació estaran situats a la coberta de l'immoble introduint-se en la ICT de l'edifici 

a través del corresponent element PASAMURS i la canalització d'enllaç fins al RITI o,  en el cas 

que es vulgui utilitzar la xarxa telefonia de la ICT, traslladar les senyals captades i processades a 

través de la canalització principal fins al RITI i establir-hi el registre principal. 

El disseny i dimensionament de la xarxa d'alimentació així com la seva realització, serà 

responsabilitat dels operadors del Servei. 

Xarxa de Distribució 

 És la part de la xarxa formada pels cables i altres elements que prolonguen la xarxa d'alimentació 

per poder donar el servei a cada possible usuari. 

La xarxa de distribució comença al registre principal situat en algun dels recintes d'instal·lacions de 

telecomunicació de l'immoble (RITI O RITS)  i, a través de les canalitzacions principal, secundària 

i interior d'usuari, i recolzant-se en els registres secundaris i de terminació de xarxa, arriba fins als 

registres de presa on aniran situades les preses d'usuari. 

El disseny i dimensionament de la xarxa de distribució així com la seva realització, seran també 

responsabilitat dels Operadors de Servei. 

ELEMENTS DE CONNEXIÓ 

 Punt de Distribució final (interconnexió) 

És el punt d’ interconnexió que realitza la unió entre les xarxes d'alimentació dels Operadors del 

Servei i la de distribució de la ICT de l'immoble. 

Es troba situat en els distribuïdors, en els diferents registres principals, independents per a cada 

operador de servei, on finalitzen les xarxes d'alimentació i d'on parteixen els cables de les xarxes de 

distribució. 

 Punt de Terminació de Xarxa (Punt d'Accés d'Usuari) 

 Un dels tres punts esmentats a continuació serà considerat punt de terminació de xarxa dels serveis 

de difusió de televisió, de vídeo a la carta, vídeo sota demanda o dels serveis prestats mitjançant 

accés fix sense fils. 
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D'aquests punts, serà considerat punt de terminació de xarxa, en cada cas, aquell que quedi definit 

com a tal en les condicions contractuals entre l'operador i l'usuari. 

En tot cas, haurà de complir el que estableix l'Annex III, del Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril, 

del Ministeri de Ciència i Tecnologia, i està situat en els registres de terminació de xarxa. 

1. Punt de connexió dels serveis  

És el punt en el qual es connecta l’ equipament destinat a la presentació dels senyals 

transmesos a l'usuari dels serveis de difusió de televisió, de vídeo sota demanda, de vídeo a la 

carta i dels serveis multimèdia interactius, així com l'equipament d'usuari per l'accés i ús dels 

serveis oferts pels operadors de SAFI. Estarà ubicat a l'interior de cada domicili d'usuari, en cas 

d'existir mòdul d'abonat a la sortida d'aquest, i permetrà la delimitació de responsabilitat pel 

que fa a la generació, localització i reparació d'avaries. 

2. Presa d'usuari 

 És el punt en el qual es connecta el mòdul abonat. En cas de no existir aquest últim, la presa 

d'usuari coincidirà amb el punt de connexió de serveis. 

3. Punt de connexió de xarxa privada d'usuari 

 És el punt en el qual es connecta la xarxa de distribució d'un immoble en el cas que aquesta no 

sigui propietat de l' operador de cable ni de l’operador que subministri a aquest últim la 

infraestructura de xarxa. 

Per a la determinació de les canalitzacions de l'immoble, s'ha tingut en compte que la topologia de 

la xarxa de distribució és en estrella, i que el nombre de cables previst que sortiran des del RIT 

(registre principal), serà d'un cable coaxial de 7 mm de diàmetre per operador per a cada habitatge. 

A més, els Operadors del servei hauran de preveure els corresponents divisors i amplificadors a 

situar en el RIT, per tal de poder complir les característiques de qualitat exigides per a aquest 

servei. No s’ equiparan inicialment en la ICT els cables coaxials de distribució. 

La xarxa d'interior d'usuari prevista, estarà formada per cable coaxial del mateix tipus que el de la 

xarxa de distribució, amb una topologia de connexió en estrella entre el Punt d' Terminació de 

Xarxa i les preses d'usuari. 

En cas que siguin necessaris repartidors passius per alimentar la xarxa interior d'usuari, aquests 

seran ubicats per l'Operador de Servei en el registre de terminació de xarxa, i a la seva sortida es 

connecten els coaxials de les preses terminals de cada habitatge. No s’equiparà inicialment en la 

ICT els cables coaxials de la xarxa d'interior d'usuari. 
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1.2.D. b NOMBRE DE PRESES 

El número de Bases d'Accés Terminal (BAT) s'ha establert d'acord amb el especificat en l'apartat 3 

de l'Annex III, del Reial Decret 401/2003, del 4 d'abril del Ministeri de Ciència i Tecnologia, el 

qual marca que en el cas d'habitatges, el número de preses serà d'una BAT per cada dos estances o 

fracció, exclosos banys i trasters, amb un mínim de dos. D’aquesta manera tenim: 

Planta Pis Nº de estades Nº de preses 
TLCA/SAFI 

Planta Baixa PB1 8 4 

Planta Baixa PB2 8 4 

Planta Baixa PB3 8 4 

1ª planta PP1 8 4 

1ª planta PP2 9 5 

2ª planta PS1 8 4 

Total de preses  25 

Degut a que no s’ha previst inicialment la instal·lació de les Bases d’Accés Terminal (BAT) pels 

serveis de banda ampla, s’ha optat per cobrir amb una tapa cega cada registre de presa destinat a 

aquest servei. 

1.2.E CANALITZACIÓ I INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓ 

En aquest apartat es farà l’estudi general de la canalització i infraestructura de distribució de 

l’edifici i el càlcul de tots eles elements que la constitueixen. 

Les característiques dels elements d’aquest apartat s’especifiquen en el Plec de Condicions. 

Per al dimensionament dels diferents components s’ha pres com a referència el Real Decret 

401/2003 del 4 d’abril. 

1.2.E.a CONSIDERACIONS SOBRE L’ESQUEMA GENERAL DE L’EDIFICI. 

La infraestructura que suporta l'accés als serveis de telecomunicació de l'immoble, serà tal com 

mostren els esquemes reflectits en els  plànols inclosos en l'apartat de plànols d'aquest projecte.  

Les xarxes d'alimentació dels diferents operadors s'introduiran en la ICT, per la part inferior de 

l'immoble a través de l'arqueta d'entrada i de les canalitzacions externes i d'enllaç, travessant el 
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punt d'entrada general de l'immoble i, per la part superior del mateix, a través de les boteres i de les 

canalitzacions d'enllaç fins als registres principals situats en els recintes d'instal·lacions de 

telecomunicació, on es produirà la interconnexió amb la xarxa de distribució de la ICT.  

La xarxa de distribució, constarà d'una única vertical i la seva  funció principal serà la de dur a 

cada planta de l'immoble els senyals necessaris per alimentar la xarxa de dispersió. La 

infraestructura que la suportarà està composta per les canalitzacions principals i pels registres 

principals.  

La xarxa de dispersió s'encarrega, dins de cada planta de l'immoble, de portar les diferents senyals 

dels diferents serveis de telecomunicació fins als PAU de cada usuari. La infraestructura que la 

suportarà estarà formada per la canalització secundària i els registres secundaris.  

La xarxa interior d'usuari té com a funció principal distribuir les senyals dels diferents serveis de 

telecomunicació a l'interior de cada habitatge, des dels PAU fins a les bases de presa (BAT) de 

cada usuari. La infraestructura que la suporta estarà formada per la canalització interior d'usuari i 

els registres de terminació de xarxa i de presa.  

Així, amb caràcter general, s'estableix com a referència els següents punts de la ICT:  

Punt de Terminació de Xarxa (PTX): realitza la unió entre les xarxes d'alimentació dels diferents 

operadors dels serveis de telecomunicació amb la xarxa de distribució de la ICT de l'immoble. Es 

troba situat en els recintes d'instal·lacions de telecomunicació (RITS o RITI). 

Punt de Distribució: realitza la unió entre les xarxes de distribució i dispersió de la ICT de 

l'immoble i es troba situat a l'interior dels registres secundaris en cadascuna de les plantes de 

l'edifici. 

Punt d'Accés d'Usuari (PAU): és el lloc on es produeix la unió entre la xarxa de dispersió i la 

xarxa d'interior d'usuari de la ICT de l'immoble. Es troba situat al interior dels registres de presa de 

cada un dels habitatges i locals. 

Base d'Accés  Terminal: és el punt on l'usuari connecta els equips terminals que li permeten 

accedir als serveis de telecomunicació que proporciona la ICT de l' immoble. Es troba situat a 

l'interior dels registres de presa de cada un dels habitatges. 

Des del punt de vista del domini en el qual estan situats els diferents elements que conformen la 

ICT, s'estableix la següent divisió: 

 Zona exterior de l'immoble: És troba l'arqueta d'entrada i la canalització externa. 
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 Zona Comú de l'Immoble: On es situen tots els elements de la ICT compresos entre el 

punt d'entrada general de l'immoble i els punts d'accés d'usuari. 

 Zona Privada de l'Immoble: La que comprèn els elements de la ICT que conformen la 

xarxa d'interior d'usuaris. 

1.2.E.b ARQUETA D’ENTRADA I CANALITZACIÓ EXTERNA 

L'arqueta d'entrada és el recinte que permet establir la unió entre les xarxes de alimentació dels 

serveis de telecomunicació dels diferents operadors, i la ICT de l'immoble. Es troba a la zona 

exterior de l' immoble i hi conflueixen  per una banda les canalitzacions dels diferents operadors i 

d'altra la canalització externa de la ICT de l'immoble.  

Segons el que marca la taula de l’apartat 5.1 del Real Decret 401/2003 de 4 d’abril, per un edifici 

amb un número de PAU’s de fins a 20, l'arqueta d'entrada haurà de tenir com a mínim les 

següents dimensions:  

 b = 400 mm longitud 

 c = 400 mm d'amplada 

 a = 600 mm de profunditat. 

La seva forma serà la indicada a la figura següent, i haurà de complir amb les especificacions 

indicades en el Plec de Condicions d'aquest projecte.  
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La canalització externa està constituïda pels conductes que discorren per la zona exterior des de 

l'arqueta d'entrada fins al punt d'entrada general de l'immoble. És l'encarregada d'introduir les 

xarxes d'alimentació dels sistemes de telecomunicació dels diferents Operadors de Servei.  

Segons el que marca la taula de l’apartat 5.2 del Real Decret 401/2003 de 4 d’abril, la canalització 

externa subterrània que va des de l'arqueta d'entrada fins al punt d’entrada general de l'immoble,per 

un número total de 6 PAU’s estarà constituïda per 4 conductes de 63 mm de diàmetre. 

Aquests conductes seran: 

 1 conducte per TB+RDSI 

 1 conducte per TLCA 

 2 conductes de reserva 

S'indica en la figura següent de manera aproximada la construcció de la canalització externa. 

 

La ubicació de l'arqueta d'entrada i de la canalització externa s'ha estudiat perquè aquesta última es 

trobi separada com a mínim a una distància de 100 mm de la trobada entre dos paràmetres. 

La canalització externa haurà de complir amb les especificacions indicades en el Plec de 

Condicions d'aquest projecte. 
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1.2.E.c  REGISTRES D’ENLLAÇ 

El punt d'entrada general acabarà pel costat interior de l'immoble, a un registre d'enllaç de 

dimensions mínimes 450 mm d'altura, 450 mm de amplada i 120 mm de profunditat. Hi haurà 1 

registre d'enllaç, ubicat a la planta soterrani de l'edifici, on arribarà la canalització externa i la 

canalització d'enllaç inferior. 

El registre d'enllaç per al punt d'entrada general, haurà de complir amb les especificacions donades 

en el Plec de Condicions. 

1.2.E.d  CANALITZACIONS D’ENLLAÇ INFERIOR I SUPERIOR 

La canalització d’enllaç inferior és la que suporta els cables de la xarxa d’alimentació des del punt 

d’entrada general fins al registre principal, el qual es troba ubicat en el RITI. 

Aquesta, estarà formada per 4 tubs de material plàstic no propagador de la flama de 40 mm de 

diàmetre exterior, muntats superficialment sobre el sostre de l’aparcament comunitari de l’edifici 

objecte del projecte. 

La seva utilització serà la mateixa que els de la canalització externa: 

 1 conducte per TB+RDSI 

 1 conducte per TLCA 

 2 conductes de reserva 

Encara que inicialment només s’hagi previst els serveis de TB, tant la infraestructura de 

canalització com la d’enllaç, haurien de ser capaces de suportar l’accés telefònic a la RDSI 

d’alguns dels usuaris de l’edifici, sempre prenent les precaucions tècniques necessàries per a la 

prestació d’aquest servei. 

Pel que fa a la canalització d’enllaç superior, els cables aniran sense protecció entubada entre els 

elements de captació i el punt d’entrada a l’edifici.  A partir d’aquí, les canalitzacions d’enllaç 

estaran formades per 4 tubs de 40 mm de diàmetre.  Aquests estaran muntats superficialment sobre 

el sostre de planta sota coberta. 

En cap cas és necessària la utilització de registres entremitjos.  Les canalitzacions d’enllaç hauran 

de complir amb les especificacions indicades al plec de condicions d’aquest projecte. 
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1.2.E.e RECINTES D’INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

Són els recintes on s’instal·laran els equips i sistemes necessaris pels serveis de telecomunicació de 

l’edifici. Es situaran en zona comunitària i disposaran d’una porta metàl·lica amb pany i clau, amb 

obertura cap a l’exterior. L’accés als armaris estarà controlat i la clau romandrà en poder del 

president de la comunitat. 

Les seves dimensions mínimes segons la taula de l’apartat 5.5.1 del Real Decret 401/2003 de 4 

d’abril,  per un número total de 6 PAU’s és de: 

 2000 mm d’alçada 

 1000 mm d’amplada 

 500 mm de profunditat 

1.2.E.E.1 RECINTE INFERIOR 

Es l’ habitacle on s’instal·laran els registres principals corresponents als diferents operadors dels 

serveis de telecomunicacions de telefonia (TB+RDSI) y SAFI (en cas necessari), i els possibles 

elements necessaris pel subministrament d’aquests serveis. 

D’aquests  registres, comença la canalització principal de la ICT de l’edifici. 

El registro principal per telefonia és l’armari que conté el punt d’ interconnexió entre les xarxes d’ 

alimentació i la distribució de l’edifici. 

Els registres principals per als serveis de cable de banda ampla ( TLCA y SAFI ), són els 

armaris que serveixen com suport de l’equipament que constitueix el punt d’interconnexió 

entre la xarxa d’alimentació i la de distribució de l’immoble, i hauran de ser instal·lades pels 

Operadores del servei. 

Les dimensions del RITI seran: 

 2000 mm d’alçada 

 1000 mm d’amplada 

 500 mm de profunditat 

1.2.E.E.2  RECINTE SUPERIOR 

El recinte superior o RITS, és l’habitacle on s’instal·laran tots eles elements necessaris per a el 

subministrament dels serveis de RTV i, en el seu cas, elements dels serveis SAFI i d’altres 
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possibles serveis.  En ell s’ubicaran els elements necessaris per a adequar els senyals procedents 

dels sistemes de captació d’emissores radioelèctriques de RTV, per a la seva distribució per la ICT 

del immoble, o en el cas de SAFI i d’altres serveis, els elements necessaris per a traslladar les 

senyals rebudes fins al RITI. 

Les dimensions del RITS seran: 

 2000 mm d’alçada 

 1000 mm d’amplada 

 500 mm de profunditat 

1.2.E.E.3  RECINTE ÚNIC 

En la ICT objecte d’aquest projecte no existeix recinte únic. 

1.2.E.E.4 EQUIPAMENTS DELS RECINTES 

Els recintes disposaran d'espais delimitats per a cada tipus de servei de telecomunicació. Les 

característiques constructives comuns a tots ells seran les següents:  

Enrajolat: Paviment rígid que dissipi les càrregues electrostàtiques.  

Parets i sostre: Amb capacitat portant suficient per als diferents equips de la ICT que hagin 

d'instal·lar-se.  

Sistema de presa a terra: Es farà segons l'especificat en el Plec de Condicions d'aquest projecte, i 

tindrà les característiques generals que es s'exposen a continuació.  

El sistema de posada a terra de cada un dels recintes constarà essencialment d'un anell interior i 

tancat de coure, en el qual es trobarà intercalada, com a mínim, una barra col·lectora, també de 

coure i sòlida, dedicada a servir com a terminal de terra dels recintes. Aquest terminal serà 

fàcilment accessible i de dimensions adequades, estarà connectat directament al sistema general de 

terra de l'immoble en un o més punts. A ell es connectarà el conductor de protecció o 

equipotencialitat i els altres components o equips que han d'estar posats a terra regularment.  

Els conductors de l'anell de terra estaran fixats a les parets dels recintes, a una alçada que permeti la 

seva inspecció visual i la connexió dels equips. L'anell i el cable de connexió de la barra col·lectora 

al terminal general de terra de l'immoble estaran formats per conductors flexibles de coure d'un 

mínim de 25 mm2 de secció. Els suports, ferramentes, bastidors, safates, etc., metàl·lics dels 

recintes estaran units a la terra local.  
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Si en l'immoble existís més d'una presa de terra de protecció, hauran d'estar elèctricament unides.  

Les condicions generals que s'han buscat per a la ubicació dels recintes són les següents:  

- Els recintes estan situats a la zona comunitària.  

- El RIT en cas de no estar sobre la rasant, serà dotat d'un embornal amb desguàs que 

impedeixi l'acumulació d'aigües.  

- El RIT s'han allunyat més de dos metres de les casetes de maquinària d'ascensors.  

- S'ha evitat, en mesura del possible, que els recintes es trobin en la projecció vertical de 

canalitzacions.  

Per a les instal·lacions elèctriques dels recintes veure l’apartat d’estudi de baixa tensió d’aquest 

projecte., s'habilitarà una canalització elèctrica directa des de l’ha  

Per a la identificació de la instal·lació, al RIT, hi constarà una placa de dimensions mínimes 200 

mm d'ample per 200 mm d'alt, resistent al foc i situada en un lloc visible entre 1,2 metres i 1,8 

metres d'alçada, on apareix el número de registre assignat per la Prefectura Provincial de 

Telecomunicacions a aquest projecte tècnic d'instal·lació.  

Les característiques tècniques dels materials a instal·lar en cada un dels recintes d'instal·lacions de 

telecomunicació, s'ajustaran a l'especificat en el Plec de Condicions del projecte. 

1.2.E.f  REGISTRES PRINCIPALS 

El registre principal de telefonia (TB i RDSI en cas que aquest últim servei s'incorporés a 

posteriori) s'ha detallat anteriorment en aquest projecte, en l'apartat 1.2.Ce1 punt d'Interconnexió. 

Els registres principals dels serveis de banda ampla (TLCA i SAFI) hauran de ser instal·lats pels 

operadors, tenint en compte que les dimensions dels mateixos seran les necessàries, per albergar 

tots i cada un dels elements derivadors i distribuïdors necessaris, per a proporcionar senyal als 

diferents usuaris. 

Hauran d'estar dotats amb els mecanismes adequats de seguretat que evitin manipulacions no 

autoritzades d'aquests. 

1.2.E.g CANALITZACIÓ PRINCIPAL I REGISTRES SECUNDARIS 

Els Registres secundaris s’ubicaran en una zona comunitària de fàcil accés. I hauran d’estar dotats 

del corresponent sistema de tancament, i, en els casos en els que al seu interior s’ubiqui algun 

element de connexió, haurà de disposar de clau. 
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Les dimensions mínimes per als registres secundaris, tal com marca el Real Decret 401/2003 de 4 

d’abril, per a un edifici d’un total de 6 PAU’s són de: 

 450mm d’alçada 

 450 mm d’amplada 

 150mm de profunditat 

Pel que fa a la canalització principal serà en vertical i amb la capacitat suficient per a ubicar tots els 

cables necessaris per als serveis de telecomunicacions de l’edifici. Aquesta vertical és la que 

suporta la xarxa de distribució de l’edifici. 

La canalització principal serà l’encarregada d’unir el RITI amb el RITS. 

La canalització principal de la vertical estarà formada per 5 tubs de 50 mm de diàmetre i paret 

interior llisa, amb la utilització: 

 1 tub RTV 

 1 tub TB + XDSI 

 2 tubs TLCA i SAFI 

 1 tub de reserva 

Tots els elements de la canalització principal, així com els registres secundaris compliran amb les 

especificacions tècniques indicades en el Plec de Condicions. 

1.2.E.h CANALITZACIÓ SECUNDÀRIA I REGISTRES DE PAS 

La canalització secundària és la que suporta la xarxa de dispersió de l'immoble, connectant els 

registres secundaris amb els registres de terminació de xarxa. S'hi intercalen els registres de pas, 

que són els elements que faciliten l'estesa dels cables entre els registres secundaris i de terminació 

de xarxa. 

La canalització secundària estarà formada per 4 tubs de 25 mm de diàmetre exterior, que partirà de 

cada un dels registres secundaris cap a cada un dels habitatges o locals.  

La utilització dels esmentats tubs serà la següent: 

 1 tub per als serveis de RTV 

 1 tub per als serveis de TB + RDSI 

 1 tub per als serveis de TLCA i SAFI 
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 1 tub de reserva 

Els tubs de la canalització secundària, així com els registres de pas compliran amb les 

especificacions tècniques indicades en el Plec de Condicions. 

Pel que respecta als registres de pas, són capses amb entrades laterals pre-iniciades i iguals a les 

seves quatre parets, a les que es podran acoplar cons ajustables multi-diàmetre per l’entrada de 

conductes. 

Per aquesta instal·lació no s’utilitzaran aquests registres ja que les distancies no son exageradament 

llargues. 

1.2.E.i REGISTRES DE TERMINACIÓ DE XARXA 

Són els elements que connecten la canalització secundària amb les canalitzacions interiors d’usuari. 

En aquests registres s'ubiquen els corresponents punts d'accés als usuaris. 

Aquests registres es situen a l'interior de l'habitatge . Els PAU dels serveis de banda ampla (TLCA i 

SAFI) que s'ubiquen en ells, hauran de ser subministrats pels operadors del servei previ d’acord 

entre operadors i usuaris. 

Els registres de terminació de xarxa seran independents per a cada servei, i s’instal·laran encastats 

en una paret de l'habitatge. Tindran les entrades necessàries per a la canalització secundària i per a 

les canalitzacions interiors d'usuari. Estaran dotats de tapa i les seves dimensions (alçada x amplada 

x profunditat) seran les següents: 

 TB (+ RDSI si escau) de 100 x 170 x 40 mm 

 RTV de 200 x 300 x 60 mm 

 TLCA i SAFI de 200 x 300 x 40 mm 

Podrà ser de 300 x 500 x 60 mm si s'integren els tres serveis en una sola caixa  

Aquests registres s’instal·laran a més de 200 mm i a menys de 2300 mm del terra de l'habitatge 

disposaran de presa de corrent o base d'endoll amb línia 2 x 2,5 + T mm2. 

Els registres de terminació de xarxa compliran amb les especificacions tècniques indicades en el 

Plec de Condicions. 
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1.2.E.j CANALITZACIÓ INTERIOR D’USUARI 

La canalització de xarxa d'usuari és la que suporta la xarxa interior d'usuari. Connecta els registres 

de terminació de xarxa i els registres de presa. S'hi intercalen els registres de pas que són els 

elements que faciliten l'estesa dels cables d'usuari.  

La canalització interior d'usuari, la configuració és en estrella, estarà realitzada amb tubs de 

material plàstic, corrugat o llis de 20 mm de diàmetre. El recorregut d'aquests tubs està indicat en 

els Plànols corresponents. Els registres de pas per a la canalització interior, estan dotats de tapa i 

tindran com a mínim les següents dimensions (alçada x amplada x profunditat):  

 TB (+ RDSI si escau) de 100 x 100 x 40 mm  

 RTV, TLC i SAFI de 100 x 160 x 40 mm  

En aquelles estances, exclosos banys i trasters, en què no s’instal·laran les preses dels serveis bàsics 

de telecomunicació, es disposarà de canalitzacions de les mateixes característiques a les utilitzada 

en la canalització interior d'usuari amb registre de presa, per permetre l'accés a la connexió de com 

a mínim un d'aquests serveis.  

Tots els elements de la canalització interior d'usuari, així com els registres de pas compliran amb 

les especificacions tècniques indicades en el Plec de Condicions.  

1.2.E.k REGISTRES DE PRESA 

Els registres de presa són els elements que allotgen les bases d'accés terminal (BAT), o preses 

d'usuari, i permeten a l'usuari fer la connexió dels equips terminals de telecomunicació o els 

mòduls d'abonat amb la ICT, per accedir als serveis proporcionats per ella.  

Els registres de presa aniran encastats a la paret. Aquestes caixes o registres, hauran de disposar per 

a la fixació de l'element de connexió (BAT o presa d'usuari) de, almenys, dos orificis per cargols 

separats entre si un mínim de 60 mm, i tindran, com a mínim, 42 mm de fons i 64 mm a cada costat 

exterior. 

En vivendes, hi hauran tres registres de presa ( un per cada servei: TB +RDSI, TLCA, i SAFI, i 

RTV) per cada dos estances del habitatge que no sigui ni bany ni traster, amb un mínim de dos. 

En aquelles estances, exclosos banys i trasters, en què no s’instal·laran BAT o presa, existirà un 

registre de presa, no específicament assignat a un servei concret, però que podrà ser configurat 

posteriorment per l'usuari per gaudir d'aquell que vaig considerar més adequat a les seves 

necessitats. Aquests registres, així com els destinats a TLCA i SAFI, 
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quedaran tancats amb una tapa cega fins a la seva posterior utilització. 

Els registres de presa tindran en els seus voltants (màxim 500 mm) una presa de corrent 

altern, o base d'endoll. 

1.2.E.i QUADRE RESUM DE MATERIALS NECESSARIS 

1.2.E.I.1 ARQUETES 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

1 Arqueta de 400x400x600 

1.2.E.I.2 TUBS DE DIÀMETRE DIVERS I CANALS 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

50 
Tub plàstic corrugat de 63 mm de 

diàmetre interior i guia interior 

50 
Tub de plàstic corrugat de 40 mm de 

diàmetre interior i guia interior 

100 
Tub de plàstic corrugat de 25 mm de 

diàmetre interior i guia interior 

500 
Tub de plàstic corrugat de 20 mm de 

diàmetre interior i guia interior 
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1.2.E.I.3 REGISTRES DE TIPUS DIVERS 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

2 
Recintes d’instal·lacions de 

telecomunicacions de 2000x1000x500 

1 
Registre d’enllaç d’entrada de 

450x450x120 

1 

 

Registre secundari de planta de 

450x450x150 

25 
Registre de presa per a RTV, TB, 

TLCA/SAFI de 64x64x42 

6 PAU de 200x100x50 

1.2.E.I.4 MATERIAL D’EQUIPAMENT DELS RIT 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

30 
Metres de cable de Cu de 25 mm2 de 

secció per a posada a terra 

1 Barra Cu col·lector de presa a terra 

2 Regletes de connexió 

7 Base d’endolls per a encastar 

2 
Interruptor per a encastar per a punt de 

llum 

2 Llum autònom d’emergència de 8 W 

2 Placa d’identificació ICT 200x200 
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1.2.F  VARIS 

Com a norma general, es procurarà la màxima independència entre les instal·lacions de 

telecomunicació i les de la resta de serveis. Els requisits mínims de seguretat entre instal·lacions 

seran els següents: 

La separació entre una canalització de telecomunicació i les dels altres serveis serà, com a mínim, 

de 100 mm per a traçats paral·lels i de 30 mm per a encreuaments. 

La rigidesa dielèctrica dels envans de separació d'aquestes canalitzacions secundàries conjuntes 

haurà de tenir un valor mínim de 15 kV / mm (segons UNE EN 60243). Si són metàl·liques, es 

posaran a terra. 

Els encreuaments amb altres serveis es realitzaran preferentment passant les conduccions de 

telecomunicació per sobre de les d'un altre tipus. 

Les canalitzacions de telecomunicació es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui 

controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i, arribat el cas, reemplaçar 

fàcilment els conductes deteriorats. 

1.2. BIBLIOGRAFÍA 
 Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciència y   Tecnología 

 Exemples i apunts varis. 

 Consultes professors varis. 

 Consulta de projectes de la biblioteca 

 Catàlegs dels fabricants: 

o TELEVÉS  

o FRACARRO 

o HIRSCHMANN 

o UNEX 

 Pagines web consultades: 

o www.google.es 

o http://www.coitt.es/ 

o http://www.pict.es/catala/indexcat.html 
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o http://www.soloarquitectura.com/documentos/index.html 

o http://www.gencat.cat/ 

o http://www.televes.com/ 

o http://bibliotecnica.upc.es/bib340/ 

o Televisión Española  

o Televisión Española - TDT  

o Antena 3 TV  

o Antena 3 TV - TDT 

o Telecinco   

o Telecinco - TDT  

o Sogecable   

o Sogecable - TDT  

o La Sexta  

o La Sexta - TDT  

o Net TV  

o Veo  

 Programes (software) : 

o Microsoft Office Word 2003 

o Microsoft Office Power point 2003 

o Microsoft Office Excell 2003 

o Adobe Acrobat 7.0 Professional 

o Autodesk Autocad 2004 

o Paint 

o Internet Explorer 
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2. PLÀNOLS DE LA ICT 

PLÀNOL ESCALA Nº. DE PLÀNOL 

Situació E:1/2000 1 

Emplaçament. E:1/500 1 

Xarxa interior planta baixa E:1/1000 17 

Xarxa interior 1ª planta E:1/1000 18 

Xarxa interior 2ª planta E:1/1000 16 

Esquema  de canalitzacions SE 8 

Esquema general de TLCA I RTV SE 9 

Esquema general de telefonia bàsica SE 10 

Impacte visual de elements de captació E:1/100 7 

Esquema elèctric del RITS/RITI SE 22 
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3. PLEC DE CONDICIONS DE LA ICT 

El present plec té efecte sobre l'execució de totes les obres que comprèn el projecte. Al mateix 

temps, es fa constar que les condicions que s'exigeixen en el present plec seran les mínimes 

acceptables en la realització de la ICT d'aquest edifici.  

El contractista executor de l'obra s'atindrà en tot moment a l'exposat en aquest Plec de Condicions, 

pel que fa a la qualitat dels materials emprats execució, material d'obra, preus, mesurament i 

abonament de les diferents parts de l'obra.  

El contractista resta estarà obligat a acatar qualsevol decisió que l'enginyer o enginyer tècnic en 

Telecomunicacions Director de l'Obra, formuli durant el desenvolupament de la mateixa i fins el 

moment de la recepció definitiva de l'obra acabada. 

3.1.  CONDICIONS PARTICULARS 

En aquest punt s'inclouen les especificacions dels elements, materials, procediments o condicions 

d'instal·lació i quadre de mesures, per a cada tipus de servei, d'acord amb el que estableix el Reial 

Decret 401/2003, de 4 d'abril, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

3.1.A.- RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ 

3.1.A.a.- CARACTERÍSTIQUES DELS SISTEMES DE CAPTACIÓ 

CARACTERÍSTIQUES DELS SISTEMES DE CAPTACIÓ TERRESTRES 

El conjunt de captació dels senyals de radiodifusió i televisió terrestre estarà format pels següents 

elements: 

 1 antena omnidireccional per a FM-Ràdio d’1 dB de guany 

 1 antena de captació de senyal de TV tipus UHF/TDT de 17 dB de guany nominal 

 1 màstil d’antena de 3 metres. 

 1 antena DAB multicanal per la banda B-III 

 suports, ancoratges i riostes 

Les antenes i elements annexos: suports, ancoratges, riostes, etc. hauran de ser de materials 

resistents a la corrosió o tractats convenientment a aquests efectes.  
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Els màstils que serveixin de suport a les antenes i elements annexos, hauran d'estar dissenyats de 

manera que s'impedeixi o almenys es dificulti l'entrada d'aigua en ells i, en tot cas, es garanteixi 

l'evacuació de la qual es pogués recollir.  

Els màstils d'antena, així com tots i cada un dels elements de captació, hauran estar connectats a la 

presa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible, amb cable de, almenys, 25 mm2 de 

secció.  

La ubicació dels màstils, serà tal que hi hagi una distància mínima de 5 metres a l'obstacle o màstils 

més proper, la distància mínima a les línies elèctriques serà de 1,5 vegades la longitud del màstils.  

El conjunt per a la captació de serveis terrenals, estarà compost per les antenes, màstils, torretes i 

altres sistemes de subjecció d'antena necessaris per a la recepció de les senyals de radiodifusió 

sonora i de televisió terrenals difoses per entitats amb títol habilitant, en l'àmbit territorial en què es 

trobin situats els immobles.  

En l’edifici objecte del projecte s’emprarà un màstil de la marca Televés de 3 metres de longitud, 

45 m de diàmetre i 2mm de gruix. El moment flexor suportat pel mateix serà de 656,7 Nxm.  

Els màstils d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i allunyats de 

xemeneies i altres obstacles.  

Tant els elements de captació com tots els accessoris emprats per la seva col·locació i fixació 

suportaran velocitats de vent de fins a 130 km/h i seran materials resistents a la corrosió.  

Les antenes estaran separades entre si una distància mínima d'1 metre entre elles i l' obstacle més 

proper.  

A mitja alçada de separació entre la cúspide del màstil i el suport superior, es dotarà la instal·lació 

del màstil d'un joc de tres riostes de cable d'acer de 3 mm de diàmetre .Aquestes riostes es fixaran 

al pal mitjançant una placa de brida de vents de 45 mm i unions dobles  per a cable d'acer de 3 mm. 

La fixació en els elements d'obra circumdants de l'altre extrem de les riostes, es realitzarà 

mitjançant tacs d'acer de doble expansió tipus "Hilti" de com a mínim 16 mm de diàmetre, i cargol 

amb cap de argolla de 30 mm, dotat a l'extrem final de les riostes dels corresponents tensors de 3 / 

8, i unions dobles per cable d'acer de 3 mm. 

La disposició de les riostes guardarà una configuració el més simètrica possible pel que fa a l’angle 

d'obertura (120 º) i pel que fa als angles d'inclinació de les mateixes. 
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Els elements de captació estaran connectats al RITS per mitjà de cable coaxial de 75 Ohms 

d’impedància per exteriors. 

L’emplaçament definitiu dels elements de captació per als serveis de radiodifusió sonora i de 

televisió, es situaran a la coberta, en la zona comunitària.  Aquestes es col·locaran el més pròxim 

possible a la vertical del RITS.  

A continuació es detallen les característiques de les antenes per als serveis de telecomunicacions 

terrestres: 

Antena UHF/TDT (Televisió Digital Terrestre i TV analògica) 

Es tracta de model 1095 de la marca Televés, amb referència 1095. Es tracta d’una antena 

especialment indicada per a la recepció de TV digital terrestre. 

Les seves característiques tècniques són: 

 

Antena circular FM (Servei de radiodifusió analògica) 

Es tracta de model 1201 de la marca Televés.  És una antena de dipol plegat circularment, per la 

qual cosa s’obté un diagrama de radiació omnidireccional.  

Les seves característiques tècniques són: 
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Antena DAB (Servei de radiodifusió digital) 

Antena DAB, antena especialment dissenyada per a la captació de senyals de ràdio digital. És tracta 

d’una antena de la marca Televés amb referència 1050, que consta de 3 elements(reflector, dipol i 

element director) i que cobreix tota la banda reservada a dites emissions. Incorpora adaptador 

d’impedàncies en la caixa de connexió. 

 

L’antena per a la captació de senyals de televisió es col·locarà en la part superior del màstil i estarà 

orientada cap al repetidor més pròxim, en aquest cas el repetidor que es troba emplaçat al Puig 

Montgrós. Per l’ajust final d’aquesta orientació s’emprarà un mesurador de camp.  Pel que respecta 

a l’antena de ràdio, es situarà sota de l’antena de TV UHF a 1.25 m d’aquesta, sense importar 

l’orientació degut a que es tracta d’una antena omnidericcional. 

CARACTERÍSTIQUES DELS SISTEMES DE CAPTACIÓ DELS SERVEIS DE 

SATÈL·LIT 

Les antenes receptores per la captació dels senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit 

s’emplaçaran a la zona terrat. Per aquestes s’ha previst un suport de tipus “T” per terra. 

Tant els elements de captació com tots els accessoris emprats per la seva col·locació i fixació 

suportaran velocitats de vent de fins a 130 km/h i seran materials resistents a la corrosió. Tots els 

elements de ferralla es protegiran de la corrosió per mitjà de silicona no àcida. 

Els elements de captació i tots els elements accessibles que puguin ser manipulats estaran 

connectats a la presa a terra de l’edifici amb un cable de 25 mm2 de secció i al mateix temps estarà 

fixat a elements resistents. 

Les dades del fabricant de la carga al vent per cada una de les antenes, amb una pressió de vent de 

800 N/ m2 a una velocitat de 130 km/h, són les següents: 
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En el cas de la ICT objecte del projecte s’ha optat per: 

 Antena de 0,90 metres de diàmetre amb alimentació tipus off-set (focus desplaçat), i guany 

nominal a 11,7GHz de 39,5 dB, per HISPASAT. 

 Antena de 1,10 metres de diàmetre amb alimentació tipus off-set (focus desplaçat), i guany 

nominal a 11,7 GHz de 41,5 dB, per ASTRA. 

La part superior dels tubs de suport s’obturaran permanentment de forma tal que s’impedeixi el pas 

d’aigua a l’interior del mateix, si és que aquesta obturació no fos ja prevista de fàbrica.  Tots els 

elements de l’aigua a l’interior del mateix.   

Per la fixació dels suports de les antenes s’haurà de fer unes bases de formigó a la coberta amb les 

següents dimensions: 30cm d’alt, 40 d’ample i 40 de llarg. Aquestes bases hauran d’armar-se 

mitjançant varilles de ferro de 16mm de diàmetre. Els farratges per encastar els suports quedaran 

embotits en la pròpia base de formigó, que haurà de ser construïda amb la suficient antel·lació 

perquè el formigó de la base s’hagi compactat abans de la instal·lació de les antenes. 
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3.1.A.b.- CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS ACTIUS 

L'equip de capçalera estarà format per tots els elements actius i passius encarregats de processar els 

senyals de radiodifusió sonora i televisió. Les característiques tècniques que haurà de presentar la 

instal·lació a la sortida d'aquest equip són les següents: 

PARÀMETRE Unitat BANDA DE FREQÜÈNCIA 

Impedància 
 

Ω 

15-862 MHz 

75 

950-2150 MHz 

75 

Pèrdua de retorn en 

equips amb tipus “Z” 
dB ≥6 - 

Pèrdua de retorn en 

equips sense mescla 
dB ≥10 ≥6 

Nivell màxim de 

treball/sortida 
dBµV 120 110 

Els senyals que són distribuïdes en aquesta ICT ho seran amb la seva modulació original, l'equip de 

capçalera haurà de respectar la integritat dels serveis associats a cada canal (teletext,so 

estereofònic, etc) i haurà de permetre la transmissió dels serveis digitals. 

En la instal·lació de està ICT no són necessaris altres equips actius després de l'equipament de les 

capçaleres, per tant passem a estudiar les seves característiques. 

CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DE CAPÇALERA DELS SERVEIS TERRESTRES 

Els equips de capçalera tindran les següents característiques generals: 

 Seran modulars, amb capacitat per albergar mòduls d'amplificació, conversió i modulació, 

les dimensions aproximades d'aquests mòduls seran: 190x38x87 mm. 

 Tots els mòduls tindran les seves entrades i les seves sortides amb connectors F. El 

muntatge haurà de poder realitzar sense eines, sobre bases suport de fixació mural. 

 Els amplificadors seran monocanals i multicanals. Aquests últims estan especialment 

concebuts per a la recepció de radiodifusió sonora. 

 Utilitzaran el sistema de demultiplexat Z d'entrada i multiplexat en Z de sortida. 
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 Haurà de tenir la possibilitat d'albergar mòduls amplificadors / acobladors FI-SAT. 

Haurà d'estar equipada amb tots els elements auxiliars d'instal·lació i interconnexió entre mòduls. 

Es detallen a continuació les característiques dels mòduls d'amplificació necessaris per els serveis 

terrestres: 

PARÀMETRE 
AMP. 

BII-FM 

AMP. 

BIII-DAB 

AMP.  

B-IV/TV 

ANAL. 

AMP.  

B-V/TV  

ANAL. 

BV TV 

DIGITAL 

Ample de banda 

(MHz) 
20.5 37 32 32 32 

Nº de canals 1 1 4 4 4 

Banda (MHz) FM B-III UHF UHF UHF 

Rang de freq. 

(MHz) 
87,5-108 174-230 470-862  470-862  470-862  

Guany (dB) 30 45 50 50 50 

V out analògica 

(dBµV) 
108 ------ 115 115 115 

V out digital (dBµV) --- 114 113 113 113 

Norma EN50083-5 DAB EN50083-5 EN50083-5 EN50083-5 

Figura de soroll 

(Db) 
<9 <9 <9 <9 <9 

Marge de regulació 

(Db) 
>35 >35 30 30 30 

Rebuig entre canals 30 >20(n±2) 15(n±2) 15(n±2) 15(n±2) 
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(Db) 

Planicitat (Db) <3 <3 <3 <3 <3 

Consum a 24 Vdc 

(mA) 
65±5 90±5 90±5 90±5 90±5 

Alim. Previs(24 Vdc)  

(mA) 
100 100 100 100 100 

Mides (mm) 35x197x83 35x197x83 35x197x83 35x197x83 35x197x83 

3.1.A.c CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PASIVOS 

En qualsevol punt de la xarxa, es mantindran les següents característiques: 

PARÀMETRE Unitat BANDA DE FREQÜÈNCIA 

 

Impedància 

 

Pèrdua de retorn en 

qualsevol punt 

 

Ω 

 

dB 

15-862 MHz 

75 

 

≥10 

950-2150 MHz 

75 

 

≥6 

 

Les característiques fonamentals dels elements passius utilitzats en la ICT per als serveis de 

radiodifusió sonora i televisió terrestres, com ara repartidors, derivadors, PAU i BAT es detallen en 

l'apartat corresponent d'aquesta memòria. 

Els cables coaxials emprats per realitzar la instal·lació hauran de reunir les següents característiques 

tècniques: 

 Conductor central de coure i dielèctric de polietilè cel·lular físic. 

 Pantalla cinta metal·litzada i trena de coure o alumini. 

 Coberta no propagadora de flama per a instal·lacions interiors i de polietilè de color negre 

per a instal·lacions exteriors. 
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 Impedància característica mitjana: 75 ± 3 Ohms. 

 Pèrdues de retorn segons l'atenuació del cable (α) a 800 MHz 

Cable: 

Impedància característica 75 Ω 

Diàmetre exterior 6,6mm

Velocitat relativa de propagació >80% 

El cable coaxial utilitzat en la instal·lació de la ICT estarà aïllat de manera que complirà la norma 

UNE_EN 50083, i tindrà les atenuacions típiques següents: 

At. 5 MHZ 0,011

At. 50 MHZ 0,04 

At. 100 MHZ 0,056

At. 600 MHZ 0,142

At. 800 MHZ 0,154

At. 1000 MHZ 0,187

At. 2150 MHZ 0,287

 

 

 

dB/m

L’atenuació del cable emparat no superarà en cap cas aquets valors, ni serà inferior al 20% 

d’aquests. 

En els registres secundaris el cable coaxial que no vagi dins d’un tub  es subjectarà cada 40 cm com 

a màxim amb brides o grapes , i el traçat  dels cables no ha d’impedir la manipulació i substitució 

de la resta d’elements del registre. 

Mesclador: 

El mesclador és l’encarregat de mesclar els senyals provinents dels elements de captació de 

radiodifusió sonora i televisió terrestre amb cadascun dels dos senyals de radiodifusió sonora i 

televisió per satèl·lit. 
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Aquest serà de la marca Televés amb referència és 7407 i tindrà les següents característiques: 

Bandes mesclades TV-FI 

Entrades amb pas D/C 2 (FI) 

Pèrdues d’inserció TV <4 

Pèrdues d’inserció FI <2 

Rebuig TV-FI >20 

dB 

 

Mides 98x75x26 mm

Distribuïdors 

Per al càlcul de la instal·lació s’ha optat per emprar sis distribuïdors de 6 sortides cadascun, de la 

marca Fracarro i concretament el model PA 6. A continuació es mostren les seves característiques 

tècniques: 

 

Derivadors 

Per al càlcul de la instal·lació s’ha optat per emprar un derivador DE1-18 d’una sortida per la 

segona planta, un derivador DE2-18 de dues sortides per la primera planta i un tercer derivador 

model DE4-14 de 4 sortides, tots tres de la marca Fracarro. 

Les seves característiques tècniques són les següents: 
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PAU (Punt d’Accés Usuari) 

Les PAU’s o Punt d’Accés d’Usuari són els elements que han de permetre la interconnexió entre la 

xarxa de dispersió i la xarxa interior d’usuari. 

En el cas objecte del projecte que ens ocupa, s’ha optat per emprar PAU’s de la marca Televés i 

concretament el model “Easy F”. 

Les seves característiques són les següents: 
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Banda. 0-2400 MHz 

Numero de sortides 1 

MATV <0.1 dB 
Pèrdues d’inserció

FI <0.3 dB 

MATV >64 dB Rebuig  entre 
sortides 

FI >54 dB 

Corrent màxim de pas màx. 0.3 A 

El punt d’accés a usuari ha d’acomplir les característiques de transferència següents: 

Banda de freqüència 

Paràmetre Unitat 47-862 
MHz 

950-2150 
MHz 

Impedància ohms 75 75 

Pèrdues d’inserció dB <1 <1 

Pèrdues de retorn dB ≥10 ≥10 

3.1.B.- TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC 

3.1.B.a.- CARACTERÍSTIQUES DELS CABLES 

La xarxa de distribució estarà formada per parells trenat, amb conductors de coure electrolític pur 

de calibre no inferior a 0,5 mm de diàmetre, aïllat amb una capa continua de plàstic de color segons 

codi de colors.  

A la xarxa de dispersió i a la xarxa interior d'usuari s’utilitzarà cable d'un o dos parells (xarxa 

interior d’usuari un parell i xarxa de dispersió dos parells) recobert d'una capa continua de plàstic 

ignífug i amb conductors de coure de 0,5 mm de diàmetre. 

En el cable de l’escomesa de un parell, els conductors recargolats helicoïdalment tindran un pas 

màxim de 45 mm. 

Les característiques elèctriques dels cables seran les següents: 

 La resistència òhmica dels conductors a la temperatura de 20 º C no serà més gran 
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 98 Ohms / km. 

 La rigidesa dielèctrica entre conductors no serà inferior a 500 Vcc ni 350 Vef ca. 

 La rigidesa dielèctrica entre nucli i pantalla no serà inferior a 1500 Vcc ni 1.000 Vef ca. 

 La resistència d'aïllament no serà inferior a 1000Mohm/km. 

 La capacitat mútua de qualsevol parell no excedirà de 100 nF / km en cables de PVC, i de 

58nF/km en cables de polietilè. 

3.1.B.b.- CARACTERISTIQUES DE LES REGLETES 

Punt d'Interconnexió 

Estaran constituïdes per un bloc de material aïllant previst d'un número variable de terminals. Cada 

un d'aquests terminals tindrà un costat per connectar els conductors de cable, i l'altre costat estarà 

disposat de tal forma que permeti la connexió dels cables de escomesa o dels ponts. 

El sistema de connexió serà per desplaçament d'aïllant, realitzant-se la connexió mitjançant una 

eina especial en el Punt d'interconnexió o sense aquesta en els Punts de Distribució. 

Al Punt d'interconnexió la capacitat de cada regleta serà de 10 parells i estarà preparada per ser 

acoblada sobre suports metàl·lics en “U”. Els contactes admetran conductors lleugerament majors 

de 0,5 mm de diàmetre, i cobertes aïllants que no sobrepassin els 1,4 mm de diàmetre. 

Registre Principal 

En el Registre Principal s’inclourà un regleter que indiqui clarament quin és l’habitatge al qual va 

destinat cada parell i l’estat dels altres parells lliures. 

La resistència a la corrosió dels elements metàl·lics haurà de poder suportar les proves estipulades a 

la Norma UNE 2050-2-1 1, equivalent a la Norma CEI 68-2-1 1. 

Punt de distribució: 

Estaran construïdes per un bloc de material aïllant i la capacitat de cada regleta serà de 5 parells de 

terminals. Tenen un costat preparat per a connectar els conductors de cable de  la xarxa de 

distribució, i l’altre costat per als cables de la xarxa de dispersió 

Aquestes regletes es fixaran amb cargols a la paret del Registre Secundari. 

A cada registre secundari s’inclourà un regleter que indiqui clarament quin és  l’habitatge al qual va 

destinat cada parell. 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
135

La resistència a la corrosió dels elements metàl·lics haurà de poder suportar les proves estipulades a 

la Norma UNE 2050-2-1 1, equivalent a la Norma CEI 68-2-1 1. 

La resistència d'aïllament entre contactes, en condicions normals (23 ºC, 50% H.R.), haurà de ser 

superior a 10exp6 (MΩ). 

 

La resistència de contacte amb el punt de connexió dels cables)fils haurà de ser inferior a 10 mΩ. 

La rigidesa dielèctrica haurà ser tal que pugui suportar una tensió, entre contactes, de 1000 Vef ca 

± 1 0% y 1500 Vcc ± 1 0%. 

El PAU es configurarà utilitzant un equip que compleixi el que s’especifica a l’annex I de Real 

Decreto 2304/1994 de 2 de desembre. 

Amb caràcter pràctic es poden utilitzar equips similars als utilitzats per Telefònica i coneguts com 

PTX. En el PAU es connectarà , per  un costat el cable de dos parells de la xarxa de dispersió i per 

l’altre els cables d’un parell de la xarxa interior. 

La BAT de tipus encastada estarà dotada de connector Bell femella de 6 vies, haurà de complir el 

què s'especifica al Reial Decret 1376/89, de 27 d'octubre. 

3.1.C.- ICT PER A L'ACCÉS AL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS  PER  CABLE 

Característiques de la xarxa 

El cablejat i els altres elements que formen la xarxa de distribució que discorre per l'interior de 

l'edifici (ICT per a l'accés als serveis de telecomunicacions per cable) ha de constituir un sistema 

totalment transparent al tipus de modulació en tota la banda de freqüències i en ambdós sentits de 

transmissió, de manera que permeti transmetre o distribuir qualsevol tipus de senyal i optimitzar 

l'interoperativitat i la interconnectivitat. 

En tot cas haurà de complit amb els següents requisits mínims: 

 Bandes de freqüències: 

o Banda de distribució de freqüències: 86-862 MHz  

o Banda de radiodifusió sonora en FM: 87'5-108 MHz  

o Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz 

o Banda de retorn: 5-55 MHz 
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El cable coaxial utilitzat s'adequarà a la norma UNE 50117-1 

Especificacions de les preses d’usuari 

Els punts de terminació de xarxa o preses d'usuari per als serveis de difusió de televisió analògica o 

digital, vídeo sota demanda i vídeo a la carta, en cas d'existir, hauran de complir les característiques 

següents: 

 Característiques físiques: 

o Segons norma UNE 20523-7, 9 

o Presa blindada segons norma UNE-EN 50083-2 

 Característiques elèctriques: 

o Impedància; 75 Ohm 

o Banda de freqüència: 86 - 862 MHz 

o Banda de retorn  5 - 55 MHz 

o Pèrdues de retorn TV (40-862 MHz): > 14dB -1'5dB/Octava  i en qualsevol cas > 
10 dB. 

o Pèrdues de retorn radiodifusió sonora FM: > 10 dB. 

Característiques del senyal de televisió analògica en el punt de terminació de xarxa 

La xarxa de cable, en el seu conjunt, caldrà que els senyals de televisió analògica presentin en el 

punt de terminació de xarxa les següents característiques: 

 Nivell de senyal de radiodifusió sonora en FM: 

o senyal monofònica: 40-70 dBµV 

o senyal estereofònica: 50-70 dBµV 

 Relació portadora/soroll: 

o senyal de televisió (AM-BLV): ≥ 44 dB 

o senyal de radiodifusió sonora FM monofònica: > 38 dB 

o senyal de radiodifusió sonora FM estereofònica: > 48 dB 

 Diferencia de nivell entre canals: < 12 dB 

 Relacions d’interferència en canal de televisió: 

o interferència a freqüència simple: > 57 dB 

o producte intermodulació canal simple: > 54 dB 
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o producte intermodulació a freqüència múltiple: > 52dB 

 Aïllament entre tomes d'usuari diferent: > 36 dB 

 Rebuig del brunzit de la xarxa: > 46 dB 

 Resposta amplitud/freqüència: 

o dins del canal: ± 2 dB 

o en un marge de 0,5 MHz: ± 0,5 dB 

o Característiques de vídeo: 

o guany diferencial: < 12 % 

o fase diferencial: < 12º 

3.1.D.-  INFRASTRUCTURA 

3.1.D.a.- CARACTERÍSTIQUES DE LES ARQUETES 

Les arquetes seran preferentment de formigó armat i hauran de suportar les sobrecàrregues 

normalitzades en cada cas del  terreny. La tapa serà de formigó armat o fundició i tindrà tancament 

de seguretat. 

La tapa tindrà una resistència mínima de 5 kN. Haurà de tenir un grau de protecció IP55 segons EN 

60.529. l'arqueta d'entrada, a més disposarà de tancament de seguretat i de dos punts per l'estesa de 

cables en parets oposades a les entrades de conductes situats a 150 mm del fons, que suportin una 

tracció de 5 kN. 

L'arqueta se situarà en la vorera adjacent a l'edifici, o en un espai per on en cap cas discorri trànsit 

rodat, i estarà realitzada de formigó. 

En funció del número de punts d’accés a l’usuari del immoble, l’arqueta d’entrada haurà de tenir 

les següents dimensions interiors mínimes: 

Número de PAU (nota 1) del immoble
Dimensions en mm 

(longitud x amplada x profunditat) 

 Fins 20 400 x 400 x 600 
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3.1.D.b.- CARACTERISTIQUES DE LA CANALITZACIÓ EXTERNA 

Es troba situat a la part exterior del immoble i va des de l’arqueta d’entrada fins al punt d’entrada 

general de l’immoble.  Estarà formada per 4 tubs de 63 mm de diàmetre exterior distribuïts de la 

següent manera: 

 1  conducte per TLCA 

 2  conductes de reserva. 

 1 conducte per TB + RDSI 

Totes les canalitzacions de la ICT objecte del present projecte es realitzaran amb tubs. En tot els 

casos, els tubs seran de PVC, amb material plàstic ignífug ,paret llisa i hauran d’acomplir la norma 

UNE 53112. excepte a la canalització d'enllaç que podran ser d'acer també i les canalitzacions 

interior d’usuari que poden ser corrugats. 

La rigidesa dielèctrica mínima serà 15 kV/mm. 

Tots els tubs no utilitzats estaran previstos de guia per facilitar l’estesa de les escomeses dels 

serveis de telecomunicacions entrants a l’immoble. Aquesta guia serà de filferro d’acer galvanitzat 

de 2mm de diàmetre. 

La canalització externa anirà soterrada, mentre que la resta de les canalitzacions seran superficials i 

encastades. 

Com a norma general, les canalitzacions hauran d’estar, com a mínim, a 10 cm de qualsevol 

encreuament entre dos parets. 

Els de la canalització externa inferior s’embotiran en un prisma de formigó des de l’arqueta fins al 

punt d’entrada de l’edifici. 

Els d’enllaç inferior aniran soterrats i encastats fins arribar al RITI. 

Els tubs corresponents a la canalització principal s’allotjaran en el baixant previst en el Projecte 

arquitectònic. 

Els tubs corresponents a la canalització secundària s’encastaran per terra de la mateixa manera que 

els tubs corresponents a la xarxa interior d’usuari. 

Es deixarà guia en els conductes buits que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2 mm de diàmetre o 

corda plàstica de 5 mm de diàmetre sobresortint 20 cm. en els extrems de cada tub. 

En cas d’ús de canaletes, totes seran de la marca Únex i constaran de les següents característiques: 
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 Seran de PVC rígid 

 Compliran la Norma EN 50085. 

 El grau de protecció, segons la Norma UNE 20324 (EN 60529), serà: 

o Canalització d'enllaç i principal :P33.7  

o Canalització secundària:IP33.5 

 

3.1.D.c.- CONDICIONANTS EN LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DELS RIT 

Els recintes disposaran d'espais delimitats en planta per a cada tipus de servei de telecomunicació. 

Estaran equipats amb un sistema d'escaletes o canals horitzontals per a l'estesa dels cables oportuns.  

L'escala o canal es disposarà en tot el perímetre interior a 300 mm del sostre. 

En qualsevol cas tindran una porta d'accés metàl·lica, amb obertura cap a l'exterior i disposaran de  

pany amb clau comuna per als diferents usuaris autoritzats. L'accés a aquests recintes estarà 

controlat i la clau estarà en poder del president de la comunitat de propietaris o del propietari de 

l'immoble, o de la persona o persones en qui deleguin, que facilitaran l'accés als diferents operadors  

per efectuar els treballs d'instal·lació i manteniment necessaris. 

Dimensions: els recintes d'instal·lacions de telecomunicacions tindran les dimensions mínimes 

següents, i haurà de ser accessible tota la seva amplada: 

Nº de PAU (nota 1) Alçada(mm) Amplada (mm) Profunditat (mm) 

Fins 20 2000 1000 500 

Característiques constructives: els recintes d'instal·lacions de telecomunicació, hauran de tenir les  

següents característiques constructives mínimes: 

 Enrajolat: paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques. 

 Parets i sostre amb capacitat portant suficient 

 El sistema de presa de terra es farà segons el que disposa l'apartat 7 d'aquestes 

especificacions tècniques. 

Ubicació del recinte: els recintes estaran situats en zona comunitària. El RITI estarà si és possible 

sobre la rasant, d'estar a nivell inferior, se li dotarà d'embornal amb desguàs que impedeixi 

l'acumulació d'aigües. El RITS estarà preferentment en la coberta o terrat i mai per sota de l'última 

planta de l'immoble. En els casos en què pogués haver un centre de transformació d'energia pròxim, 

caseta de maquinària d'ascensors o maquinària d'aire condicionat, els recintes d'instal·lacions de 

telecomunicacions es van distanciar d'aquests un mínim de 2 metres, o bé se'ls dotarà d'una 

protecció contra camp electromagnètic prevista en l'apartat 7.3 d'aquestes especificacions 

tècniques.  
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S'evitarà, en la mesura del possible, que els recintes es trobin en la projecció vertical de 

canalitzacions o desguassos i, en tot cas, es garantirà la seva protecció davant la humitat.  

Ventilació: el recinte disposarà de ventilació natural forçada per mitjà de conducte vertical 

Instal·lacions elèctriques dels recintes: s'habilitarà una canalització elèctrica directa des del 

quadre de serveis generals de l'immoble fins a cada recinte, constituïda per cables de coure amb 

aïllament fins a 750 V i de 2 x 6 + T mm2 de secció mínimes, anirà a l'interior d'un tub de 32 mm 

de diàmetre mínim o canal de secció equivalent, de forma encastada o superficial.  

L'esmentada canalització finalitzarà en el corresponent quadre de protecció, que tindrà les 

dimensions suficients per instal·lar en el seu interior les proteccions mínimes, i una previsió per a la  

seva ampliació en un 50 per 100, que s'indiquen a continuació:  

 Interruptor magnetotèrmic de tall general: tensió nominal mínima 230/400 V ca, intensitat 

nominal 25 A, poder de tall 6 kA.  

 Interruptor diferencial de tall omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 

50-60 Hz, intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 30 mA de tipus selectiu, resistència 

de curtcircuit 6 KA.  

 Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: 

tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA.  

 Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de les bases de presa de 

corrent del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de 

tall 6 kA.  

 Al recinte superior, a més, es disposarà d'un interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar 

per a la protecció dels equips de capçalera de la infraestructura de radiodifusió i televisió: 

tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA.  

Si es precisés alimentar elèctricament qualsevol altre dispositiu situat en qualsevol dels recintes, es  

dotarà el quadre elèctric corresponent amb les proteccions adequades.  

Els esmentats quadres de protecció es situaran el més pròxim possible a la porta d'entrada, tindran 

tapa i podran anar instal·lats de forma encastada o superficial. Podran ser de material plàstic no 

propagador de la flama o metàl·lic. Hauran de tenir un grau de protecció mínim IP 4X + IK 05.  

Disposaran d'un regleter apropiat per a la connexió del cable de posada a terra.  

A cada recinte hi haurà, com a mínim, dues bases d'endoll amb presa de terra i de capacitat mínima 

de 16 A. Es dotarà amb cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 2,5 + T mm 2 de 

secció. Al recinte superior es disposarà, a més, de les bases d'endoll necessàries per alimentar les 

capçaleres de RTV.  
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Al lloc de centralització de comptadors, haurà de preveure espai suficient per a la col·locació de, 

almenys, dos comptadors d'energia elèctrica per a la seva utilització per possibles companyies 

operadores de serveis de telecomunicació. Amb aquesta finalitat, s'habilitaran, almenys, dues 

canalitzacions de 32 mm de diàmetre des del lloc de centralització de comptadors fins a cada 

recinte de telecomunicacions, on hi haurà espai suficient per a que la companyia operadora de 

telecomunicacions instal·li el corresponent quadre de protecció que, previsiblement , estarà dotat 

amb almenys els següents elements:  

 Buit per al possible interruptor de control de potència (ICP).  

 Interruptor magnetotèrmic de tall general: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat 

nominal 25 A, poder de tall 6 kA.  

 Interruptor diferencial de tall omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 

50-60 Hz, intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 30 mA, resistència de curtcircuit 6 

kA.  

Tants elements de seccionament com es consideri necessari.  

Enllumenat: s'habilitaran els mitjans per que en els RIT existeixi un nivell mitjà d'il·luminació de 

300 lux, així com un aparell d'il·luminació autònom d'emergència.  

Identificació de la instal·lació: en tots els recintes d'instal·lacions de telecomunicació existirà una 

placa de dimensions mínimes de 200 x 200 mm (ample x alt), resistent al foc i situada en lloc 

visible entre 1200 i 1800 mm d'altura, on aparegui el número de registre assignat per la Direcció 

Provincial d'Inspecció de Telecomunicacions al projecte tècnic de la instal·lació.  

Compatibilitat electromagnètica entre sistemes a l'interior dels recintes d’instal·lacions de 

telecomunicacions 

El valor màxim acceptable d'emissió de camp elèctric de l'equipament per un ambient de Classe 2 

es fixa en 40 dBµV/m dins la banda de 30 MHz - 230 MHz i en 47 dBµV/m en la de 230 MHz -

1000 MHz, mesurats a 10 m de distància. Aquests límits seran d'aplicació als recintes encara que 

únicament disposin d’elements passius al seu interior. 

Terra local: 

El sistema general de terra de l'immoble ha de tenir un valor de resistència elèctrica no superior a 

10Ω  respecte de la terra llunyana. 

El sistema de posta a terra a cada un dels recintes constarà essencialment d'un anell interior i tancat 

de coure, en el qual hi haurà intercalada, com a mínim, una barra col·lectora, també de coure i 

sòlida, dedicada com a terminal de terra dels recintes. Aquest terminal serà fàcilment accessible i 

de mides adequades, estarà connectat directament al sistema general de terra de l'immoble en un o 
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més punts. Al que s'hi connectarà el conductor de protecció o d'equipotencialitat i la resta de 

components o equips que han d'estar connectats a terra regularment. 

Els conductors de l'anell de terra estaran fixats a les parets dels recintes, a una armada que permeti 

fa seva inspecció visual i la connexió dels equips. L'anell i el cable de connexió de fa barra 

col·lectora al terminal general de terra de l'immoble estaran formats per conductors flexibles de 

coure d'un mínim de 25   mm2   de secció. Els suports, ancoratges, bastidors, safates, etc. metàl·lics 

dels recintes estaran units a la terra local. 

Si a l'immoble existeix més d'una presa de terra de protecció, hauran d'estar elèctricament unides. 

Tots els cables amb portadors metàl·lics de telecomunicació procedents de l'exterior de l' edifici 

seran apantallats, estant l'extrem de la pantalla connectat a terra local en un punt tan pròxim com es 

possible a la seva entrada al recinte (RITI) que allotja el punt de interconnexió i mai a més de 2 

metres de distància.  

L'immoble compta amb una xarxa d'interconnexió comú o equipotencialitat, del tipus mallat, unida 

a la posada a terra del propi immoble. Aquesta xarxa estarà també unida a les estructures, elements 

de reforç i la resta de components metàl·lics de l'immoble. 

3.1.D.d.- CARACTERÍSTIQUES DELS REGISTRES 

Registres d'enllaç 

Els Registres d’enllaç són caixes o armaris que seran de PVC amb un grau de protecció IP33.7. 

Aquests armaris de PVC tindran una rigidesa dielèctrica mínima de 15 kV/mm. Estaran previstes 

de porta o tapa. 

Registre principal 

Per a TB + RDSI i TVCA serà una caixa de material aïllant. 

Registres secundaris 

Els registres secundaris de planta es podran realitzar practicant al mur o paret de la zona 

comunitària de cada planta (replans) un forat de 150 mm de profunditat a una distància d'uns 300 

mm del sostre a la part més alta. Les parets del fons i laterals hauran de quedar perfectament 

arrebossades i, en el fons, s'adaptarà una placa de material aïllant (fusta o plàstic) per a subjectar 

amb cargols els elements de connexió corresponents. Hauran de quedar perfectament tancats 

assegurant un grau de protecció IP-3X, segons EN 60.529, i un grau IK-7 segons EN 50102, amb 

tapa o porta de plàstic amb xapa de metall que garanteixi la solidesa i indeformabilitat del conjunt. 

 

Una altra possibilitat per als registres secundaris de planta, que serà la que s'ha d'adoptar per els 

registres secundaris del tram horitzontal de la canalització principal, és encastat en el mur o 
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muntant en superfície, una caixa amb la corresponent porta o tapa que tindrà un grau de protecció 

IP-3X, segons EN 60.529, i un grau IK-7 segons EN 50102. 

Els registres secundaris de planta, a més, hauran de disposar d'espais delimitats per cadascun dels 

serveis. 

En tots els casos les caixes compliran amb la norma EN 50.298 envoltants. 

Registres de pas, accés a l'usuari i presa 

Seran caixes de plàstic, amb tapa de plàstic, amb una rigidesa dielèctrica mínima de 15 kV/mm, un 

espessor mínim de 2 mm i un grau de protecció IP 33.5 , que s’encastaran a la paret. 

Els registres de pas són caixes quadrades amb entrades laterals preiniciades a les quatre bandes, a 

les quals es poden acoplar cons ajustables multidiàmetre per a l’entrada de tubs. 

Es col·locarà com a mínim un registre de pas cada 15m de canalització interior d’usuari, i ens els 

canvis de direcció de radi inferior 12cm. Les mides d’aquests registres de pas seran de: 

(100x160x40)mm. 

El registre de terminació de xarxa serà un que doni cabuda als tres serveis. La seva ubicació 

s’indica en els plànols de plantes i les seves dimensions són les senyalades en el corresponent 

apartat de la memòria.  

Ha de disposar de les tres entrades necessàries per la canalització secundaria i per les canalitzacions 

d’interior d’usuari que hi arribin. 

Els registres de presa seran quadrats, amb almenys dos forats per cargols, separats entre sí 6 cm ; 

tindran com a mínim 4.2 cm de fons i 6.4 cm de costat exterior. 

Hi haurà un mínim de dos registres de presa per a cada un dels tres servies: TB+RSDI accés bàsic, 

TLCA i RTV, en habitacions distintes, que no siguin banys ni trasters. Les de TLCA i RTV de cada 

habitació han d’estar propers.  

Els registres de presa de TLCA i RTV han de tenir a prop (màxim 50 cm) una presa de corrent 

alterna. 

3.1.E.- QUADRE DE MESURES 

3.1.E.a.- QUADRE DE MESURES A SATISFER A LES PRESES DE LA XARXA DE 

RADIODIFUSIÓ SONORA I DE TELEVISIÓ, INCLOENT EL MARGE DE L’ESPECTRE 

RADIOELÈCTRIC ENTRE 950 I 2150 MHz 

En qualsevol cas els senyals distribuïts a cada presa d'usuari hauran de complir les següents 

característiques: 
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BANDA DE FREQÜÈNCIES 
PARÀMETRE Unitat

47-862 MHz 950-2150 MHz 

Nivell de senyal 

Nivell AM-TV 

Nivell 64QAM-TV 

Nivell FM-TV 

Nivell QPSK-TV 

Nivell FM Ràdio 

Nivell DAB Ràdio 

Nivell COFDM-TV 

 

dBµV

 

 

57-80 

45-70 

47-77 

45-70 

40-70 

30-70 

45-70 

Resposta amplitud/freqüència al 

canal. 

Per als següents tipus de senyal: 

FM-TV, FM-Ràdio, AM-TV, QPSK-

TV, 64QAM-TV 

COFDM-DAB, 

COFDM-TV 

 

dB 

±3 dB en tota la banda 

± 0.5 dB en un ample de 

banda de 1 MHz 

 

 

±3 dB en tota la banda 

 

 

 

± 4 dB en tota la banda 

± 1.5 dB en un ample de 

banda de 36 MHz 

Resposta amplitud/freqüència en 

banda de la xarxa 
dB 16 20 

Relació portadora 

/soroll aleatori 

C/N FM-TV 

C/N FM-Ràdio 

C/N AM-TV 

C/N QPSK-TV 

C/N 64 QAM-TV 

C/N COFDM-DAB 

C/N COFDM-TV 

 

dB 

 

 

≥15 

≥38 

≥43 

≥11 

≥28 

≥18 

≥25 

Desacoblament entre preses de 

diferents usuaris 
dB 

47-2300 MHz ≥38 

300-862 MHz ≥30 
≥20 

Ecos en els canals d’usuari % ≤20 
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Guany i fase diferencials 

Guany 

Fase 

% 

º 

14 

12 

Interferències freqüència única: 

AM-TV 

FM-TV 

64 QAM-TV 

QPSK-TV 

COFDM-TV 

dB 

 

 

≥54 

≥27 

≥35 

≥18 

≥10 

Intermodulació simple: 

AM-TV 

FM-TV 

64 QAM-TV 

QPSK-TV 

COFDM-TV 

 

 

dB 

 

 

≥54 

≥27 

≥35 

≥18 

≥30 

BER QAM 

BER QPSK 

BER COFDM-TV 

 

dB 

 

Millor que 9x10 e-5 

Millor que 9x10 e-5 

Millor que 9x10 e-5 

 

Els valors especificats s'entendran com a diferencia de resposta entre la sortida de capçalera i la 

presa d'usuari. 

3.1.E.b.- QUADRE DE MESURES DE LA XARXA DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC 

En tota la xarxa de telefonia interior de l'edifici, des del Punt d'Interconnexió fins les preses 

d'usuari, es comprovarà la continuïtat de cada parell, la correspondència amb cada habitatge dels 

parells assignats i l'adequat marcat d'aquests, de manera que puguin ser identificats sense dificultat 

en les diferents regletes de connexió situades, tant en el Punt d'Interconnexió com en els punts de 

distribució de planta. 

Amb terminals connectats 

Els requisits següents s'aplicaran a l'entrada de la xarxa interior d'usuari, quan estigui 

desconnectada del PAU i quan tots els equips terminals connectats a ella estan en la condició de 

repòs: 
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Corrent continu: El corrent continu mesurat amb 48 Vcc entre els dos conductors de la xarxa 

interior d'usuari no hauria d'excedir d'1 mA. 

Capacitat d’entrada:  El valor de la component reactiva de la impedància complexa, vista entre els 

dos conductors de la xarxa interior d'usuari haurà de ser, en valor absolut, menor a l'equivalent a un 

condensador sense pèrdues de valor 3,5 pF. 

Aquesta mesura es farà aplicant entre els dos conductors de la xarxa interior d'usuari, a traves d'una 

resistència en sèrie de 200 ohms, un senyal sinusoïdal amb tensió eficaç en corrent altern en circuit 

obert de 75V i 25 Hz de freqüència, superposada de manera simultània a una tensió de corrent 

continu de 48V. 

A efectes indicatius, els dos requisits anteriors es compleixen a la pràctica, si el número de 

terminals, simultàniament connectats, no és superior a tres. 

Amb terminals desconnectats 

Els segments requisits s'aplicaran a l'entrada de la xarxa interior d'usuari, desconnectada del PAU i 

tots els equips terminals també desconnectats d'aquesta. 

Resistència òhmica: La resistència òhmica mesurada entre els dos conductors de la xarxa interior 

d'usuari, quan es curtcircuiten els dos terminals de línia d'una Base d'Accés Terminal, no ha de ser 

superior a 50 ohms. Aquesta condició s'ha de complir efectuant el curtcircuit successivament a 

totes les Bases d'Accés Terminal de la xarxa interior d'usuari. 

A efectes indicatius, el requisit anterior es compleix, a la pràctica, si la longitud total del cable 

interior d'usuari, des del PAU fins a cada una de les Bases d'Accés Terminal, no és superior a 250 

metres. 

Resistència d'aïllament:  La resistència d'aïllament mesurada amb 500 V de tensió continua entre 

els conductors de la xarxa interior d'usuari o entre qualsevol d'aquests i terra, no pot ser inferior a 

100 Mohms. 

3.1.F.-UTILITZACIÓ D’ELEMENTS NO COMUNES DE L’EDIFICI. 

3.1.F.a. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS I DELS SEU ÚS. 

No es preveu en la instal·lació d'aquesta ICT la utilització d'elements no comuns a l'immoble, 

excepte l'arqueta d'entrada que s'ubicarà en una de les voreres confrontants de l'edifici, i la 

canalització externa que quedarà soterrada per sota de l'esmentada vorera fins al punt de 

entrada general de l'edifici, totes dues doncs, en zona de domini públic per tal d’establir la unió 
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entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents operadors i la 

infraestructura comú de telecomunicació de l’immoble. 

3.1.F.b. DETERMINACIÓ DE LES SERVITUDS DE PAS IMPOSADES ALS ELEMENTS 

En el cas que ens ocupa no existeixen servituds de pas que s’hagin de preveure 

3.2. CONDICIONS GENERALS 

3.2.A.- REGLAMENT D'ICT I NORMES ANNEXES 

 Reial Decret Llei 1 / 1998, de 27 de febrer (BOE 28/02/1998), sobre infraestructures 

comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.  

 Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril (BOE 14/05/2003), pel qual es s'aprova el Reglament 

regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 

telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 

telecomunicació.  

 Ordre de 14 de Maig de 2003. (BOE 27/05/2003), per la qual es desenvolupa el Reglament 

regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis 

doni telecomunicació a l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 

telecomunicacions, aprovat pel RD 401/2003, de 4 de Abril.  

 Llei 38/1999 de novembre 5 BOE (06/11/1999), d'Ordenació de edificació.  

 Llei 37/1995, de 12 de desembre, Telecomunicacions per Satèl·lit.  

 Llei 32/03, General de Telecomunicacions.  

 Llei 42/1995, de 22 de desembre, Telecomunicacions per cable.  

 Reial Decret 136/1997 del 31 de gener, pel qual s'aprova el reglament tècnic i de prestació 

del Servei de Telecomunicacions per Satèl·lit.  

 Reglament de Radiocomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions.  

 Reial Decret 2066/1996 de 13 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Tècnic i de 

Prestació del Servei de Telecomunicacions per Cable.  

 Ordre ministerial del 20 setembre 1973 pel qual s'aproven les normes NTE d'antenes 

col·lectives.  

 Reial Decret 2.413 de l'20/09/1973. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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 Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrer, referent a l'aproximació de legislacions dels estats 

membres relatives al material elèctric destinat a ser emprat dins de determinats límits de 

tensió, incorporada al dret espanyol mitjançant el Reial Decret 7 / 1998, de 8 de gener, 

sobre exigències de seguretat en material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats 

límits de tensió, desenvolupat pel Ordre Ministerial de 6 juny 1989. Haurà de tenir en 

compte, així mateix, el Reial Decret 154/1993, del 3 de febrer, que modifica el Reial 

Decret 7 / 1998 anteriorment esmentat i que s'incorpora a la legislació espanyola la part de 

la Directiva 93/68/CEE, de 22 de juliol. 

3.2.B.- REGLAMENT DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS 

 Directiva 92/67 CEE de 24 de juliol (DO: 26/8/92): Disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut que s'han d'aplicar en les obres de construcció.  

 RD. 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97) sobre Disposicions mínimes de Seguretat 

i Salut que s'han d'aplicar en les obres de construcció.  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10/11/95) sobre Prevenció de Riscos laborals i 

Disposicions per al seu desenvolupament:  

o RD. 39/1997 de 17 de gener (BOE 31/01/95) que aprova el Reglament dels serveis 

de prevenció.  

o RD. 485/97 de 14 d'abril (BOE 23/04/97) sobre Disposicions mínimes en matèria 

de senyalització de seguretat i salut laboral.  

o RD. 486/97 de 14 d'abril (BOE 23/04/97) sobre Disposicions mínimes de seguretat 

i salut en els llocs de treball.  

o RD. 487/97 de 14 d'abril (BOE 23/04/97) sobre Disposicions mínimes de Seguretat 

i Salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 

particular dors lumbars, per dels treballadors.  

o RD. 685/97 de 12 de maig (BOE 24/05/97) sobre Protecció de dels treballadors 

contra riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.  

o RD. 773/97 de 30 de maig (BOE 12/08/97) sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 

individual.  
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o Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost que aprova el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió (REBT) i Instruccions Tècniques Complementàries (MI.BT).  

o Reial Decret 1316/89 sobre el Soroll.  

 Ordre Ministerial de 20 maig 1952 BOE (15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene en 

el Treball, en la Indústria i la Construcció. I els seus Modificacions:  

o Ordre del 10 desembre 1953 BOE (22/12/53)  

o Ordre del 23 setembre 1966 BOE (01/10/66)  

o Ordre del 20 de Gener de 1956.  

o Ordre Ministerial 28-11-68. Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. 

3.2.C.- NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ CONTRA CAMPS ELECTROMAGNÈTICS 

Directiva 89/336/CEE, de 3 de maig, sobre l'aproximació de legislacions dels estats membres a la 

compatibilitat electromagnètica, modificada per les Directives 98/13/CEE, de 12 de febrer. 

92/31/CEE, de 28 d'abril i per la Directiva 93/68/CEE, de 22 de juliol, incorporades al dret 

espanyol mitjançant el Reial Decret 444/1994, d'11 de març, pel qual s'estableixen els procediments 

d'avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica 

dels equips, sistemes i instal·lacions, modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre i, 

mitjançant l'Ordre Ministerial de 26 març 1996 relativa a l'avaluació de la conformitat dels aparells 

de telecomunicació, regulats en el Reial Decret 444/1994, d'11 de març, modificat pel Reial Decret 

1950/1995, d'1 de desembre. 

Per al compliment de les disposicions anteriors, podran utilitzar-se com referència les normes 

UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 i UNE-EN 50.083 -8 de CENELEC. 

3.2.D.- SECRET DE LES COMUNICACIONS 

Llei 32/03, General de Telecomunicacions BOE. Secret de les Telecomunicacions, articles 3e i 33. 

Llei Orgànica 18/1994, de 23 de desembre, per la qual es modifica el Codi Penal pel que fa al 

Secret de Telecomunicacions. 
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4. PRESSUPOST 

4.1. PRESSUPOST ICT 

4.1.1. RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ TERRENALS 

4.1.1.1. SISTEMES DE CAPTACIÓ 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Antena DAT 45 UHF /TDT per a la televisió digital terrestre 1 56,10 € 56,10 € 

Antena omnidireccional per a FM-Ràdio d’1 dB de guany 1 19,65 € 19,65 € 

Antena VHF DAB per a la B III (Ràdio digital) 1 46,70 € 46,70 € 

1 màstil d’antena de 3 metres model 3010 de la marca 

Televés amb 45 m de diàmetre i 2mm de gruix 
1 23,00  € 23,00  € 

Joc de cargols per a unió de màstil 1 5,20 € 5,20 € 

Suport empotrable en paret tipus U reforçada 1 15,20  € 15,20  € 

Tub de silicona no àcida per a segellat de claus 1 9,20  € 9,20  € 

Cable coaxial de 75 Ohms per a exteriors 30 metres 0,80  € 24  € 

Cable de Cu aïllat per a connexió a terra de 25 mm2 30 metres 3,35  € 100,50€ 

Preu total   299,55 € 
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4.1.1.2. AMPLIFICADORS 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Suport muntatge capçalera 1 23,45 € 23,45 € 

Amplificador per a la BII de VHFFM 1 102,75 € 102,75€ 

Amplificador monocanal VHF DAB per la B III 1 106,93 € 106,93 € 

Amplificadors monocanals UHF per a la BIV  6 98,35 € 590,10€ 

Amplificadors monocanals UHF per a la BV  10 98,35 € 983,50€ 

Cable coaxial de 75 Ohms per interiors 10 0,80 € 8,00 € 

Preu total:1.814,73 € 

4.1.1.3. CABLES I MESCLADORS 

Element Quantitat preu per unitat preu total 

Mesclador entrada terrestre i satèl·lit 1 88,95 € 88,95 € 

Cable coaxials de 75 Ohms per interiors 500 0,80 € 400 € 

Preu total: 488,95 € 

4.1.1.4. DERIVADORS I DISTRIBUIDORS 

Element Quantitat preu per unitat preu total 

Distribuïdor PAU de 6 vies 6 16,25 € 16,25 € 

Derivadors de 4 vies 3 7,00 € 14,00 € 

Preu total: 118,50 € 
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4.1.2. RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ PER SATÈL·LIT 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Antena parabòlica TV-SAT,off-set , 0,90 m de diàmetre, 
G=39,5 dB a 11,7 GHz 

1 
94,55 € 94,55 € 

Antena parabòlica TV-SAT,off-set , 1,10m de diàmetre, 
G=41.5 dB a 11,7 GHz 

1 102,70 € 102,70 € 

Conversor universal LNB-SATde dues sortides 1 39,90 € 39,90 € 

Suport tubular d’antena al terra de tipus “T” 2 28,00 € 56,00 € 

Ferratges per a encastar per al suport de tipus “T” 2 18,30 € 36,60 € 

Metres de cable coaxial de 75 ohms per a exteriors 25 0,80 € 20,00 € 

Metres de cable de Cu aïllat per a presa de terra 25 3,35 € 83,75 € 

Amplificador de FI-SAT  1 85,40 € 85,40 € 

Preu total: 518,90 € 

4.1.3. TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC 

4.1.3.1. ARQUETES 

Element Quantitat preu per unitat preu total 

Arqueta de 400x400x600 1 350,00 € 350,00 € 

Preu total: 350,00 € 
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4.1.3.2. TUBS DE DIÀMETRE DIVERS I CANALS 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Tub plàstic corrugat de 63 mm de diàmetre interior i guia 

interior 
50 2,50 € 125,00 € 

Tub de plàstic corrugat de 40 mm de diàmetre interior i 

guia interior 
50 1,68 € 84 € 

Tub de plàstic corrugat de 25 mm de diàmetre interior i 

guia interior 
100 0,71 € 71 € 

Tub de plàstic corrugat de 20 mm de diàmetre interior i 

guia interior 
500 0,63 € 315 € 

Preu total: 595,00 € 

4.1.3.3. REGISTRES DE TIPUS DIVERS 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Recintes d’instal·lacions de telecomunicacions de 

2000x1000x500 
2 449,95 € 899,90 € 

Registre d’enllaç d’entrada de 450x450x120 1 40,05 € 40,05 € 

Registre secundari de planta de 450x450x150 
3 

 
45,00 € 135 € 

Registre de presa per a RTV, TB, TLCA/SAFI de 

64x64x42 
25 3,5 € 87,5 € 

PAU de 200x100x50 6 55,13 € 330,78 € 

Preu total: 1.493,23 € 
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4.1.3.4. MATERIAL D’EQUIPAMENT DEL RIT 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Metres de cable de Cu de 25 mm2 de secció per a posada 
a terra 

30 3,35 € 100,50 € 

Barra Cu col·lector de presa a terra 1 18,50 € 18,50 € 

Regletes de connexió 2 16,23 € 32,46 € 

Base d’endolls per a encastar 7 9,00 € 63,00 € 

Interruptor per a encastar per a punt de llum 2 9,50 € 19,00 € 

Llum autònom d’emergència de 8 W 2 25,65 € 51,30 € 

Placa d’identificació ICT 200x200 2 25,00 € 50,00 € 

Preu total: 334,76 € 

4.1.4. MÀ D’OBRA 

Mà d’obra de l’instal·lador       7.900,00  €   

 

El pressupost final de la instal·lació d’infraestructura comuna per a l’edifici objecte del projecte és 

de 13.913,62  € 
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1.1. INTRODUCCIÓ 
La construcció i ús d’edificis a Catalunya genera més d’un 40% de les emissions de CO2 a 

l’atmosfera i, es constata que actualment, existeix la tendència d’un gran nombre d’edificacions 

que tendeixen al creixement del consum d’energia primària  provinent de fonts no renovables, el 

qual es pot veure reduït per mitjà de la utilització d’energies renovables, com és per exemple un 

sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament energia solar 

tèrmica. S’ha de tenir en compte, que si aquesta explotació de les fonts no renovables, es fa per 

sobre de les capacitats de regeneració, tal i com passa actualment, es donaran dos fenòmens: 

 S’acabaran esgotant les reserves. 

 El consum irresponsable provoca l’emissió a l’atmosfera de gasos contaminats, que 

contribueixen a la pluja àcida entre d’altres i per tant contribueixen a augmentar l’efecte 

hivernacle i  l’escalfament global del planeta. 

En el cas que ens ocupa, el que s’està buscant és que l’edifici objecte del projecte sigui ecoeficient, 

amb la finalitat de garantir el medioambient, de manera que es garanteix l’estalvi d’energia i 

aïllament tèrmic. 

1.1.1. L’EFECTE HIVERNACLE I EL CANVI CLIMÀTIC 

L’efecte hivernacle és el fenòmen natural que es produeix perquè l’atmosfera no té el mateix 

comportament per  totes les radiacions existents. 

La radiació solar, d’altes freqüències, que prové d’una font a temperatura elevada, pot travessar 

l’atmosfera amb relativa facilitat, és a dir, que l’aire que ens envolta és transparent al sol. 

La radiació terrestre de baixes freqüències, a causa de la menor temperatura de la Terra, té 

dificultats per travessar l’atmosfera de retorn cap a l’espai, degut a la concentració de determinats 

gasos que la componen, principalment diòxid de carboni.  A mesura que augmenta la concentració 

d’aquests gasos podem dir que l’atmosfera es fa més opaca a la radiació que surt. 

D’aquesta manera, si la radiació solar continua arribant a la Terra però aquesta no pot eliminar 

l’escalfor que li sobra a les nits, el resultat és un augment progressiu de la temperatura mitjana, és a 

dir, un escalfament global que està lligat a un més que probable canvi climàtic del planeta. 

1.1.2. PERPECTIVES DE FUTUR 

L’any 2001 és va publicar el tercer informe del grup de científics del Panell Intergobernamental pel 

Canvi Climàtic (IPCC).  Les conclusions van ser prou significatives: 
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 L’escalfament global és una evidència 

 Les previsions actuals superen les que es van fer l’any 2001. 

 L’acció industrial està afavorint al canvi climàtic. 

Aquest informe ha reforçat la postura de la Unió Europea vers la defensa de la ratificació per part 

del major nombre de països dels acords de Kyoto amb un únic objectiu: Aturar el creixement 

d’emissions per intentar estabilitzar el clima. 

Per tant i concloent, les energies renovables i l’eficiència energètica són un pas endavant força 

important per tant de contribuir a la millor del canvi climàtic. 

1.1.3. SITUACIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA 

A Catalunya actualment, es té una dependència excessiva del petroli.  El total del consum de petroli 

a Catalunya respecte de les restants fonts energètiques és d’un 51 %.  Els objectius que es van 

marcar en el pla de l’energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010 són els de disminuir aquesta 

dependència i el de fer una aposta ferma en el tema de l’eficiència energètica. 

1.1.4. DEFINICIONS 

Demanada energètica total:  La demanda energètica total és la quantitat d’energia que requereix  

el sistema per tal de poder subministrar la demanda d’aigua calenta als usuaris.  És a dir, la 

quantitat de demanda calculada en base al consum d’aigua, més les pèrdues 

d’acumulació,distribució i/o recirculació de l’aigua des del punt del circuit hidràulic on es realitza 

l’aportació de l’energia convencional fins als punts de consum finals. 

Energia solar aportada: L’energia solar aportada, és l’energia produïda al camp de captadors 

menys les pèrdues tèrmiques inherents al circuit hidràulic del camp de captadors fins al circuit 

hidràulic on es realitza l’aportació de l’energia convencional. 

Contribució solar anual: És la fracció percentual entre els valors anuals de l’energia solar 

aportada a la demanda i la demanda energètica total anual d’aigua calenta, obtinguts a partir de 

valors mensuals 

Radiació solar: La radiació solar és la propagació i emissió d’energia que procedeix del sol en 

forma d’ones electromagnètiques. 
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Irradiació solar: és l’energia incident per unitat de superfície sobre un pla donat, obtinguda per 

integració de la irradiància durant un interval de temps donat, normalment una hora o un dia. Es 

calcula en KWh/ m². 

Irradiància solar: és el flux de radiació solar que incideix sobre una unitat de superfície per unitat 

de temps. 

Declinació solar:  És l’angle que forma la línia Terra-Sol al migdia solar amb el pla de l’Equador. 

Latitud:  És l’angle que formen la vertical del punt geogràfic que es condiseri i el pla de l’equador. 

Incidència:  És l’angle que forma la radiació directa sobre la superfície captadora,és a dir, la línia 

Sol-captador i la perpendicular del captador. 

Angle d’inclinació:  Es representa pel símbol β.  Es tracta de l’angle que forma la superfície dels 

mòduls a,amb el pla horitzontal, sent d’aquesta manera de 0º per mòduls horitzontal i de 90º per 

mòduls verticals. 

Angle azimut:  Es representa pel símbol α.  Els seus valors típics són de 0º per a mòduls orientats 

al sud, de 90º per mòduls orientats a l’oest i de -90º per mòduls orientats a l’est. 

F-CHART: Es tracta d’un programa de càlcul per a instal·lacions solars de producció d’aigua 

calenta que segueix de les “corbes F” que permet la parametrització de funcionament de les 

instal·lacions solars tèrmiques a partir  de l’anàlisi complert d’uns casos exemplars. 

Aquests programa permet l’optimització del dimensionat de superfície de col·lectors en funció de 

criteris econòmics o de productivitat. 

Per a més informació es pot visitar el lloc d’internet d’Internet: www.fchart.com 

1.1.5. PROGRAMES DE CÀLCUL 

Avuí en dia en el mercat existeix una àmplia gamma de programes per al dimensionament de les 

instal·lacions solars tèrmiques, principalment adreçats a les aplicacions més freqüents, la producció 

d’ACS i la climatització de piscines. 

Els programes més potents funcionen sota la filosofia de la simulació tèrmica, fan un càlcul inicial i 

posteriorment s’aproximen al disseny òptim a partir d’aplicar els resultats obtinguts en cada nou 

càlcul. Un d’aquest és per exemple i entre d’altres el F-CHART. 
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1.1.6. ATLAS DE RADIACIÓ SOLAR 

L’Atlas de Radiació Solar a Catalunya va se publicat el 1966 per l’Institut Català d’Energia del 

Departament d’Indústria , Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. L’última actualització 

va ser l’any 2000. 

L’Atlas de Radiació Solar a Catalunya és una recopilació global i difusa de les estacions de la 

xarxa radiomètrica de Catalunya.  Aquest presenta les dades de les vuitanta-tres estacions en dos 

formats diferents: 

 Taules de radiació solar global diària sobre superfícies inclinades per quatre orientacions 

diferents, 0º,30º,60º i 90º d’azimut. 

 Taules de radiació solar global diària per tal de conèixer l’energia disponible en un 

emplaçament concret i per saber el número de ombres en una franja horària determinada. 

1.1.7. ENERGIA 

Es defineix l’energia com la capacitat que posseeix un sistema per realitzar treball.  Hi han dos 

tipus d’energies, les d’estoc i les de flux. 

Les energies d’estoc són aquelles que provenen de recursos energètics emmagatzemats al nostre 

planeta, que romanen a la Terra amb una certa quantitat, i que finalment s’acaben ja que no es 

regeneren. Algun exemple d’aquestes energies són per exemple el petroli, el carbó, el gas natural o 

l’urani entre d’altres. 

Les energies de flux són aquelles que es generen a partir de cicles curts de renovació, de manera 

que el seu ús no redueix les reserves.  Algun exemple d’aquestes energies són l’energia hidràulica 

(aigua) l’energia eòlica (vent), i l’energia solar (sol), entre d’altres. 

1.1.8. L’ENERGIA SOLAR 

L’energia solar és la principal font energètica que arriba a la Terra.   Aquesta energia pot ser 

aprofitada de diverses maneres, però les principals són dos: la tèrmica i la fotovoltaica, sabent que 

cap de les dues generen contaminants en la seva utilització. 

1.1.9. PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

La producció d’aigua calenta sanitària (ACS) és una de les aplicacions més comuns de l’energia 

solar tèrmica.   
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La tecnologia que s’utilitza gira entorn a l’anomena’t captador de placa plana, el qual està format 

per un absorbidor, dins d’una capsa que és estanca amb una coberta de vidre que, a l’interior, 

produeix l’efecte hivernacle. 

L’efecte hivernacle consisteix en impedir la fuga al exterior de la radiació emesa per la superfície 

del objecte, la qual cosa s’aconsegueix, per exemple, per mitjà d’un simple vidre. 

El vidre posseeix la propietat de permetre el pas de la radiació solar en sentit incident i al mateix 

temps impedeix la fuga d’energia que emet a la superfície. 

D’aquesta forma tan senzilla s’aconsegueix augmentar la temperatura de la superfície receptora en 

un efecte similar al que realitza l’atmosfera en la naturalesa. 

 

 Captador de placa plana 

Els captadors treballen a temperatures d’entre 50ºC i 60ºC.  Aquestes temperatures són les que 

permeten emmagatzemar l’energia captada en acumuladors d’aigua, la qual és la que més tard serà 

subministrada cap al consum. 

 

Tipus d’acumuladors verticals i horitzontals 
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El bon aïllament de l’acumulador i de les canonades ens permetrà que durant la nit o els dies que 

no fa sol puguem tenir aigua calenta, ja que a l’estar aïllats, ens permetrà conservar millor la 

temperatura de l’aigua. 

Les instal·lacions solars amb captadors plans no tenen límits pel que fa a les dimensions.  Això és 

degut a que es tracta d’un sistema modular el qual ens permet realitzar totes les ampliacions que 

facin falta, ja sigui de captadors o de acumuladors. 

Les instal·lacions solars de producció d’ACS, tenen actualment una molt bona acollida.  Això és 

degut a que tenen una bona relació qualitat-preu, ja que permeten reduir una bona quantitat de 

despesa energètica convencional, és a dir, de consum, el qual està directament relacionat amb 

l’estalvi econòmic.  

D’ara en endavant i en tot el projecte tècnic, l’aigua calenta sanitària l’anomenarem A.C.S, que és 

com es coneix abreviadament. 

1.2. CIRCULACIÓ FORÇADA 

En la majoria dels sistemes tèrmics d’energia solar muntats a Catalunya la ubicació dels captadors 

està a una cota superior a la dels acumuladors. 

En aquestes situacions,l’aigua que circula entre els captadors i els acumuladors no ho pot fer per 

convecció natural, ja que la parta més calenta (captadors) es troba en el punt més alt de la 

instal·lació i no existeix cap força natural que faci pujar l’aigua freda de l’acumulador que ja està 

en el punt més baix i és més pesada. Per tant, s’haurà de forçar la conducció del fluid. 
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1. PROJECTE  D’INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER A LA 
PRODUCCIÓ D’ ACS 

1.1. IDENTIFICACIONS 

1.1.1. DEL PETICIONARI 

El titular de l’Activitat és EPSEVG, amb núm. de NIF:23.456.789-J, i domicili social a l’Avinguda 

Víctor Balaguer s/n,de Vilanova i la Geltrú (08800) de la província de Barcelona. 

 Peticionari: EPSEVG 

 NIF: 23.456.789-J 

 Domicili social: Avinguda Víctor Balaguer s/n  

 Població: 08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona 

 Telèfon:  93 896 77 26 

1.1.2.  DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 

 Autor: Antonio García Cruz 

 NIF: 52.428.441-X 

 Domicili social: Avinguda Penedès,4 

 Població: 08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona 

 Telèfon:  93.814.12.62  

 E-mail: antoniogarcia.cruz@yahoo.es 

1.2. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present document s’ha elaborat amb l’objectiu de servir de guia per a l’elaboració del projecte 

d’una instal·lació solar tèrmica en el marc d’aplicació de L’Ordenança Estatal.  Per aquest motiu, el 

document presta especial atenció als aspectes que es consideren importants pel compliment dels 

objectius de l’esmentada ordenança. 

El que pretenem amb la producció d’ACS per mitjà de captadors solars és aconseguir un ús 

racional de l’energia no renovable, reduint d’aquesta forma a límits sostenibles el seu consum i, 
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aconseguint d’aquesta manera, que una part d’aquest consum provingui de fonts d’energia 

renovables, com és el cas de l’energia solar. 

1.3. NORMATIVA APLICABLE 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificació(BOE 28-03-2006). 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 16-02-2006). 

 Reial Decret 1027/2007,de 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques als Edificis i modifica el Reial Decret 1218/2002 

 Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1751/1998, de 31 de juliol, pel que s'aprovà el Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els 

Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries i es creà la Comissió 

Assessora per les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (BOE 03-12-2002). 

 Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre, pel qual es modifiquen determinats articles 

del Reglament d'Aparells a Pressió (BOE 28-11-1990). 

 Reial Decret 507/1982, de 15 de gener, pel qual es modifiquen els articles sisè i setè del 

Reglament d'Aparells a Pressió (BOE 12-03-1982). 

 Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells a Pressió i 

les seves Instruccions Tècniques Complementàries (BOE 29-05-1979). 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienico-sanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (DOGC 29-07- 2004). 

 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienico-sanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (BOE 18-07-2003). 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (BOE 18-09-2002). 
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1.4. DADES DE PARTIDA 

1.4.1. PROGRAMA DE FUNCIONAMENT I HORARI 

L'edifici objecte de l’estudi té caràcter docent, per tant, cal considerar que la utilització es farà 

d’acord amb un programa on els horaris i l’ocupació per part de persones serà coherent amb l’ús 

del mateix. 

1.4.2. ÚS I CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

L’edifici objecte del projecte es troba ubicat en el C./ Xarel·lò nº 17, de Sant Pere de Ribes, 08800, 

Barcelona.   

L’edifici consta d’un sol bloc i està format per 6 pisos d’alt estanding, dues zones exteriors 

comunitàries i un pàrquing de dos nivells. 

L’edifici consta d’un únic portal al qual s’accedeix des del carrer i a través de les zones 

comunitàries de jardí i esbarjo. 

La superfície de les plantes  és de 819,10 m2 distribuïda de la següent manera: 

Sistema/Zona Superfície 

(m²) 

Alçada 

(m) 

Volum 

(m³) 

Planta Baixa PB1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 

Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,910 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 
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Planta Baixa PB2: 93,1 m² 

Distribuïdor 13,0 2,70 35,10 

Habitació 1 9,6 2,70 25,92 

Habitació 2 13,2 2,70 35,64 

WC 1 4,2 2,70 11,34 

Habitació 3 8,0 2,70 21,60 

Menjador 26,4 2,70 71,28 

Cuina 10,0 2,70 27,00 

Safareig 4,4 2,70 11,88 

WC 2 4,3 2,70 11,61 

Planta Baixa PB3: 93,90 m² 

Menjador 28,7 2,70 77,49 

Distribuïdor 3,9 2,70 10,53 

Safareig 2,4 2,70 6,48 

Cuina 10,4 2,70 28,08 

Rebedor 3,90 2,70 10,53 

Habitació 1 14,9 2,70 40,23 

WC 1 4,0 2,70 10,80 

Habitació 2 12,3 2,70 33,21 

Habitació 3 9,3 2,70 25,11 

WC 2 4,1 2,70 11,07 

Planta Primera PP1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 
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Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,91 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 

Planta Primera PP2: 185,50 m² 

Habitació 1 24,1 2,70 65,07 

WC 1 4,4 2,70 11,88 

Habitació 2 7,0 2,70 18,90 

WC 2 2,4 2,70 6,48 

Menjador 1 38,4 2,70 103,68 

Cuina 14,2 2,70 38,34 

Rebedor 9,4 2,70 25,38 

Safareig 12,2 2,70 32,94 

WC 3 4,3 2,70 11,61 

Habitació 3 15,0 2,70 40,50 

WC 4 4,0 2,70 10,80 

Habitació 4 22,0 2,70 59,40 

Menjador 2 28,1 2,70 75,87 

Planta Segona PS1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 
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Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,910 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 

Planta Segona PS2 

Zona comunitària 117,5 2,70 317,25 

La superfície de las plantes subterrànies és de 505,80 m2 distribuïda de la següent manera: 

DENOMINACIÓ 
Superfície 

(m2) 

Alçada 

(m) 

Volum 

(m³) 

Planta subterrània -1 106,90 2,60 277,94 

Vestíbul 1 2,40 2,60 6,24 

Vestíbul 2 1,80 2,60 4,68 

Escala 10,00 2,60 26,00 

Planta Subterrània -2 367,00 2,60 954,20 

Vestíbul 1 2,40 2,60 6,24 

Vestíbul 2 1,80 2,60 4,68 

habitació 3,50 2,60 9,10 

Escala 10,00 2,60 26,00 

TOTAL: 505,80 

Per tant, la superfície total de tot l’edifici, tenint en compte la superfície destinada a aparcament és 

de : 
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DENOMINACIÓ m2 

Planta baixa 296,70 

Primera planta 295,20 

Segona planta 227,20 

Pàrquing 505,80 

Total:1.324,90 

Plantes subterrànies 

La  planta subterrània o pàrquing s'accedirà mitjançant una porta destinada a l'entrada de vehicles 

de 3,50 metres d’ample i 2,50 metres d’alçada.   

El sol no presentarà solucions de discontinuïtat i serà de fàcil neteja.   

Tots els elements motrius de treball estaran perfectament assentats sobre plafons antivibratoris. 

El nombre total de places d’aparcament per a cotxes serà d’un total de 14, totes elles amb 12,60 

m2, mentre que el nombre totals de places d’aparcament per a motors serà d’un total de 12, amb 

una superfície de 2,50 m2. 

1.4.3. NOMBRE D’USUARIS PREVISTOS 

El número d’usuaris previstos serà de 24 ocupants repartits entre els 6 habitatges. 

1.4.4. DADES  METEOROLÒGIQUES 

Mes Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

Barcelona 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 

Temperatures mitjanes diürnes a Catalunya (ºC) 

Font: Energia Solar Tèrmica. Institut Català d’Energia. 

Mes Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

Hores 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7 

Hores de llum solar a Catalunya 

Font: Energia Solar Tèrmica. Institut Català d’Energia. 
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Província Altitud (m) Latitud (º) Humitat relativa (%) 

Barcelona 95 42,24 68,0 

Altitud, latitud i humitat relativa 

Font: Energia Solar. Fundamentos y aplicaciones para agua caliente 

Una altra opció a l’hora de trobar les dades meteorològiques és la de cercar-les en la pàgina web 

del Servei Meteorològic de Catalunya.  En aquesta web es poden trobar les dades dia a dia de 

qualsevol comarca i província de Catalunya. 

1.4.5. TIPUS D’ENERGIA AUXILIAR 

Les instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar disposen d’un sistema d’aportació d’energia 

auxiliar per garantir la continuïtat del servei en qualsevol moment, inclòs quan les condicions 

meteorològiques no són les més adients per a la captació solar. 

El projectista ha de saber en tot cas quina és l’energia auxiliar disponible i el tipus de sistema que 

es pretén utilitzar i com condiciona el disseny de la instal·lació solar. 

Segons l’article 4 de l’ordenança solar es diferencies entre dues opcions: 

 Cas general: Si la font energètica auxiliar és el gasoil, propà, gas natural o altres. 

 Efecte Joule: Si la font energètica auxiliar és l’electricitat mitjançant efecte Joule. 

Com més endavant es s’explicarà, el cas que ens ocupa és el segon, ja que s’utilitzan sis termos 

elèctric, un per pis, ubicats segons indiquen els plànols corresponents. 

1.5. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA 

La contribució solar mínima anual és la fracció entre els valors anuals de l’energia solar aportada 

exigida i la demanda energètica del moment. 

La contribució solar mínima anual exigida i pel nostre cas, es troba en funció de tres paràmetres: 

 Zona Climàtica 

 Demanda total d’ACS  

 La font energètica auxiliar de recolzament 

Segons el Document Bàsic HE4 del CTE, es consideren dos casos: 
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 General: Quan la font energètica de recolzament sigui el gasoli, el propà, gas natural o una 

altra. 

 Efecte Joule: Quan la font energètica de recolzament sigui l’electricitat mitjançant l’efecte 

Joule. 

En el  cas que ens ocupa la font energètica de recolzament són sis termos elèctrics de 150 litres 

cadascun, per tant el nostre estudi ha de seguir les taules del cas Efecte Joule 

 

taula contribució solar mínima en % segons el Document Basic HE.(Cas efecte Joule) 

Independentment de l’ús que es faci de la instal·lació, en el cas que algun mes de l’any la 

contribució real superi el 110% s’adoptarà la mesura de cobriment parcial del camp de captadors. 

Addicionalment, durant tot l’any es vigilarà la instal·lació amb l’objectiu de prevenir els possibles 

danys ocasionats per sobreescalfaments. 

L’orientació i inclinació del sistema generador i les possibles ombres sobre el mateix seran tals que 

les pèrdues siguin inferiors als límits  de la següent taula: 

 

En tots els casos complirà les tres condicions: pèrdues per orientació i inclinació, ombres i pèrdues 

totals inferiors al límits estipulats en la taula anterior, segon el cas que correspongui. 

Es considerarà com a orientació òptima el Sud i la inclinació òptima, la seva latitud geogràfica, la 

qual és de 42,24º, però que arrodonirem fins a 45 º per tal de tenir dades exactes i fiables. 

Segons el Document Basic HE d’estalvi d’energia, a Barcelona li correspon una zona climàtica II. 

La taula de zones climàtiques per la província de Barcelona són les següents: 
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taula de radiació solar global  

Segons el Document Bàsic HE-4,”Contribució solar mínima d’aigua calent sanitària”, el consum 

d’ACS  per dia és de 528 litres, com es podrà veure a l’apartat 1.7 d’aquest mateix annex.  Segons 

la taula 2.2 del Document Bàsic HE-4, ens trobem en el cas de 50-1.000 litres diaris amb una zona 

climàtica  II, per tant amb una contribució solar mínima del 60%. 

En canvi, segons el Decret d’Ecoeficiència 21/2006 de 14 de febrer tenim: 

 
taula contribució solar mínima segons el Decret Ecoeficiència 
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Sabent que la nostra zona és zona IV i els litres diaris són 672 litres, tenim un 60% de contribució 

solar mínima. 

Es pot observar, que per al mateix emplaçament, en aquest cas Sant Pere de Ribes, la zona 

climàtica és diferent tot i que la contribució solar mínima és la mateixa.   

Un cop la demanda d’ACS és coneguda, s’aplica el cas més restrictiu, que en aquest cas és el 

Decret d’Ecoeficiència del 21/2006 de 14 de febrer amb una contribució solar mínima d’un 60% 

per a una zona climàtica de nivell II i 672 litres diaris de consum d’ACS. 

1.6. CÀLCUL DE LA DEMANDA D’ACS 

Segons el punt 3.1.1 del Document Bàsic HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calent sanitària, 

el consum d’ACS a efectes del dimensionament de la instal·lació solar previst en l’edifici objecte 

del present projecte, en base a 22 litres d’ACS a 60ºC per  persona.  Per tant, el consum de litres 

serà de 528 litres.  

 

Mes Dies 
Demanda d’ACS 60ºC 

[l/dia] 

Demanda d’ACS 60ºC 

[l/mes] 

Gener 31 528 16.368 

Febrer 28 528 14.784 

Març 31 528 16.368 

Abril 30 528 15.840 

Maig 31 528 16.368 

Juny 30 528 15.840 

Juliol 31 528 16.368 

Agost 31 528 16.368 

Setembre 30 528 15.840 

Octubre 31 528 16.368 
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Novembre 30 528 15.840 

Desembre 31 528 20.274 

Total  238.710 

Però en aquest cas el Decret d’Ecoeficiència és més restrictiu que no pas el Document Bàsic HE-4 

“Contribució solar mínima d’aigua calent sanitària”, ja que mentre que en el CTE ens marca que 

els litres diaris de consum d’ACS per persona són de 22 litres, en el Decret d’Ecoeficiencia marca 

que els litres diaris de consum d’ACS per persona són de 28 litres. Per tant, per al Decret 

d’Ecoeficiència, es té: 

Mes Dies 
Consum 

diari 

litres/dia

Consum 
mensual 

litres/mes

Energia 
demanda 

dia 

kcal/dia 

Energia 
demanda 

dia 

MJ/dia 

Energia 
demanda 

dia 

kWh/dia 

Energia 
demanda 

mes 

MJ/mes 

Gener 31 672 20.832 34.944,0 145,6 40,6 4.513,6 

Febrer 28 672 18.816 34.272,0 142,8 39,9 3.998,4 

Març 31 672 20.832 32.928,0 137,2 38,3 4.253,2 

Abril 30 672 20.160 31.584,0 131,6 36,7 3.948,0 

Maig 31 672 20.832 30.912,0 128,8 35,9 3.992,8 

Juny 30 672 20.160 30.240,0 126,0 35,2 3.780,0 

Juliol 31 672 20.832 29.568,0 123,2 34,4 3.819,2 

Agost 31 672 20.832 30.240,0 126,0 35,2 3.906,0 

Setembre 30 672 20.160 30.912,0 128,8 35,9 3.864,0 

Octubre 31 672 20.832 31.584,0 131,6 36,7 4.079,6 

Novembre 30 672 20.160 32.928,0 137,2 38,3 4.116,0 

Desembre 31 672 20.832 34.944,0 145,6 40,6 4.513,6 

MITJANA ANUAL 365 672 20.440 32.088,0 133,7 37,3 48.784,4 
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Per tant, degut a que el Decret d’Ecoeficiència és més restrictiu que no pas el CTE, a partir 

d’aquest moment treballaré seguint el Decret d’Ecoeficiència. 

1.7. SALT TÈRMIC 

El salt tèrmic és la diferència de temperatura entre la temperatura en º C de l’aigua calent sanitària, 

en aquest cas a  60 ºC i la temperatura mitjana en ºC  de l’aigua freda de la xarxa de distribució.  

Una vegada ja s’ha calculat el volum d’aigua que utilitzaran els usuaris de la instal·lació, el que 

s’haurà de calcular, és l’energia que s’ha d’aportar per tal d’aconseguir augmentar la temperatura 

de l’aigua de xarxa fins a la temperatura de l’aigua de servei.  Per a realitzar aquest càlcul primer 

calcularem el salt tèrmic que es calcula per mitjà de la següent fórmula: 

tt (=Δ servei-txarxa ) 

On: 

tservei: És la temperatura de l’ACS.  En  el nostre cas 60ºC 

tservei: És la temperatura a la que arriba l’aigua freda de la xarxa de distribució.  Aquest 

valor pot ser subministrat per la companyia d’aigua local.  En aquest cas tenim: 

Mes Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Mitjana

Barcelona 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3 

Temperatures mitjanes mensual de l’aigua freda de xarxa a la província de Barcelona (ºC) 

Font: Energia Solar Tèrmica. Institut Català d’Energia. 

Per tant el salt tèrmic mitjà serà de 60ºC – 12,3ºC (mitjana de temperatures d’aigua freda)= 

47,7ºC 

A l’annex adjunt al final d’aquest estudi està calculat el salt tèrmic per cada mes de l’any. 

1.8. ENERGIA DIÀRIA REQUERIDA 

Un cop ja es sap que el volum d’aigua a escalfar és de 672 litres diaris i es sap el salt tèrmic es 

passa a calcular l’energia diària requerida per mitjà de la següent fórmula: 

tCeVQ Δ= δ

On: 
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 Q:    És la quantitat de calor necessari 

 V:    És el volum diari de consum ( en litres ) 

 δ :   És la densitat de l’aigua ( és pren com a valor de referència  1kg/l ) 

 Ce : És la calor específica de l’aigua ( és pren com a valor de referència 1 Kcal/KgºC ) 

 tΔ :  És l’increment de temperatura 

Per tant seguint la fórmula tenim que: 

Mes Dies 
Consum 

diari 

litres/dia

Consum 
mensual 

litres/mes

Energia 
demanda 

dia 

kcal/dia 

Energia 
demanda 

dia 

MJ/dia 

Energia 
demanda 

dia 

kWh/dia 

Energia 
demanda 

mes 

MJ/mes 

Gener 31 672 20.832 34.944,0 145,6 40,6 4.513,6 

Febrer 28 672 18.816 34.272,0 142,8 39,9 3.998,4 

Març 31 672 20.832 32.928,0 137,2 38,3 4.253,2 

Abril 30 672 20.160 31.584,0 131,6 36,7 3.948,0 

Maig 31 672 20.832 30.912,0 128,8 35,9 3.992,8 

Juny 30 672 20.160 30.240,0 126,0 35,2 3.780,0 

Juliol 31 672 20.832 29.568,0 123,2 34,4 3.819,2 

Agost 31 672 20.832 30.240,0 126,0 35,2 3.906,0 

Setembre 30 672 20.160 30.912,0 128,8 35,9 3.864,0 

Octubre 31 672 20.832 31.584,0 131,6 36,7 4.079,6 

Novembre 30 672 20.160 32.928,0 137,2 38,3 4.116,0 

Desembre 31 672 20.832 34.944,0 145,6 40,6 4.513,6 

MITJANA ANUAL 365 672 20.440 32.088,0 133,7 37,3 48.784,4 

Apliquem factors de conversió. 

 Sabem que una Kcal són 1000 calories 

 Sabem que una caloria són 4,18 Joules. 
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A l’annex adjunt al final d’aquest estudi està calculada l’energia diària requerida per cada mes de 

l’any 

1.9. AVALUACIÓ DE L’ENERGIA SOLAR DISPONIBLE 
L’energia disponible en un emplaçament concret, en aquest cas l’edifici objecte de l’estudi, pot ser 

coneguda per vies diferents. 

 Mesures de radiació en el mateix edifici. 

 Valorant la radiació a partir d’altres instal·lacions properes al nostre edifici. 

 Valors estadístics basats en mesures preses en estacions meteorològiques. 

Per tal de buscar unes dades fiables de radiació, utilitzaré les dades de L’Atlas de radiació solar a 

Catalunya, editat per l’Institut Català d’Energia del Departament de Treball, Indústria, Comerç i 

Turisme, que ofereix dades d’irradiació solar diàries sobre superfícies inclinades i amb diferents 

orientacions en determinades estacions. A continuació s’adjunten les taules. 

Radiació solar global diaria sobre superficies inclinades  (MJ/m2dia). Estació: Barcelona 
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Observant les taules es pot deduir que es parteix de tres paràmetres rellevants.  Una és 

l’orientació,la segona la inclinació dels captadors i la tercera el mes de l’any. 

1. Inclinació dels captadors: Com es pot observar, a les taules apareixen dades de 

radiació per a superfícies inclinades que van des de 0º fins a 90º amb intervals de 5º.  

En el cas objecte de l’estudi, el nostre angle azimut és de 0º, ja que els mòduls estan 

orientats al sud, i l’angle d’inclinació és de 45º, el qual correspon a la seva latitud 

geogràfica.  S’ha optat per aquest angle d’inclinació, degut a que es tracta d’una 

instal·lació amb demanda constant anual. 

2. Mes de l’any: A les taules apareixen dades mitjanes de radiació solar diària per a 

cadascun dels dotze mesos de l’any.  Per tant, el que s’haurà de fer, és calcular les 

necessitats i les superfícies dels captadors per a cada un dels mesos, i una vegada fet el 

càlcul escollir la superfície més adient. 

A partir de la taula amb orientació 0º s’obtenen els següents valors de radiació global 

mensual per 45º d’inclinació. 

Mes Gen Feb. Mar Abr. Mai. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Anual

Radiació 

MJ/m2dia 
12,83 15,15 17,94 19,89 20,67 20,84 20,90 20,63 19,26 16,63 13,85 12,19 17,58 

KWh/m2dia 3,56 4,20 4,98 5,52 5,74 5,78 5,80 5,73 5,35 4,61 3,84 3,38 4,88 

He passat de MJ/m2dia a KWh/m2dia tenint en compte que 1 kilowat (kW) x hora (h) = 3,6 x 

10exp6 julios (J) 

Per tal de fer el resultat més visible mostro a continuació una gràfica on represento la radiació 

global mensual en  KWh/m2dia per una inclinació de 45º. 
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1.10. CÀLCUL DE L’ENERGIA APROFITADA PER L’EQUIP SOLAR 

1.10.1. RENDIMENT DELS CAPTADORS 

De tota l’energia solar que conté la radiació, l’equip solar només aprofita una part.  Aquesta part 

d’energia que aprofita l’equip solar, està directament relacionada amb el rendiment i es deu 

principalment a les característiques del captador i a les pèrdues de calor en els elements que formen 

el circuit. 

De tota la radiació que arriba al captador, una part es perd degut a l’efecte de reflexió i absorció en 

el vidre de la coberta.  L’energia captada per l’absorbidor produeix escalfament i per tant aquesta 

energia és readmesa cap a l’ambient en forma de radiació. 

Per tant l’interessant, és saber quin és el rendiment del captador.  Aquest  no és un valor fix, sinó 

que depèn de factors que van variant com són la temperatura mitjana del captador, la temperatura 

ambient i la intensitat de radiació solar.  Per saber el rendiment del captador s’aplica la següent 

fórmula: 

I
TaTmmb )(94,0 −

−=η
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On : 

 η : és el rendiment expressat en tant per un. 

m: és la pendent de la recta i representa el factor de pèrdues tèrmiques del captador, és 

subministrat per fabricant. 

Tm:és la temperatura mitjana del captador.  Per saber aquest valor s’aconsella prendre un 

valor diferent per a cada època de l’any, més baixa a l’hivern (35º C) i més alta a l’estiu 

(45ºC) 

 Ta: és la temperatura ambient mitjana diürna, durant les hores de sol. 

 I: és la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol expressada en W /m2. 

 b: és el factor de guanys del captador i és subministrat pel fabricant. 

En el cas que ens ocupa no fa falta haver de calcular el factor de rendiment del captador, degut a 

que a les característiques tècniques del captador que s’utilitzarà, ja ens diu el rendiment. 

La instal·lació solar és realitzarà per mitjà de captadors solars de la marca “Daitsu” model 

“Advance 2.5”. Al final d’aquest document s’adjunten en un annex les característiques tècniques de 

l’equip emprat. 

 

Corba del rendiment del captador pla vertical Advance 2.5 

Com es pot observar en aquesta gràfica el rendiment del captador és d’aproximadament el 75 

%. 

Per tant, sabent que el rendiment és del 75 %, quedarà: 
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Mes 
Radiació 

 en KWh/m2dia 

Radiació aprofitada pel captador 

 al 75 % de rendiment 

 en KWh/m2dia 

Gener 3,56 2,67 

Febrer 4,20 3,15 

Març 4,98 3,74 

Abril 5,52 4,14 

Maig 5,74 4,31 

Juny 5,78 4,34 

Juliol 5,80 4,35 

Agost 5,73 4,30 

Setembre 5,35 4,03 

Octubre 4,61 3,45 

Novembre 3,84 2,88 

Desembre 3,38 2,54 

1.10.2. ENERGIA APROFITADA PEL SISTEMA 

Una vegada ja s’ha calculat la Radiació aprofitada pel captador  al 75 % de rendiment  en 

KWh/m2dia, passem a calcular l’energia aprofitada pel sistema.  Empíricament s’estableix un 

valor de pèrdues generals dels sistemes, els quals es corresponen força amb la realitat de les 

instal·lacions en funcionament i que és del 10 al 15% de l’energia obtinguda pel captador.  En 

instal·lacions del nostre tipus, aquesta pèrdua pot ser d’entre un 8 i un 10%.  Per tant, aquestes 

pèrdues ens obliguen a tornar a fer un simple càlcul, que consisteix en multiplicar el resultat 

obtingut de la radiació obtinguda pel captador al 75% de rendiment pel factor de pèrdues, que en el 

nostre cas el considerarem del 10%. 
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D’aquesta manera obtenim la següent taula: 

Mes 

Radiació aprofitada pel captador 

 al 75 % de rendiment 

 en KWh/m2dia 

Energia aprofitada pel sistema amb un 

 factor de pèrdues del 10%  

 en KWh/m2dia 

Gener 2,67 2,40 

Febrer 3,15 2,83 

Març 3,74 3,36 

Abril 4,14 3,72 

Maig 4,31 3,88 

Juny 4,34 3,90 

Juliol 4,35 3,92 

Agost 4,30 3,87 

Setembre 4,03 3,62 

Octubre 3,45 3,11 

Novembre 2,88 2,59 

Desembre 2,54 2,29 

1.11. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 
TÈRMICA. 

Una instal·lació tèrmica està construïda per un conjunt de components que són els encarregats de 

realitzar les diferents funcions de captar i transformar per tal de poder més tard utilitzar l’energia en 

forma d’aigua calenta en els punts de consum.  Aquests sistemes es complementen amb una 

producció d’energia tèrmica per  sistema convencional, que pot estar inclòs dins de la instal·lació 

tèrmica o no.  
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1.11.1. CAPTADORS 

1.11.1.1. INTRODUCCIÓ ALS CAPTADORS SOLARS 

El captador solar, com el seu propi nom indica, té la funció de capturar l’energia solar i introduir-la 

en el sistema en forma de calor. Existeixen dos tipus de captadors diferents: 

 Captadors plans 

 Els captadors de concentració de la radiació. 

Normalment per l’obtenció d’ACS, climatització de piscines o fins i tot per a subministrar 

calefacció per a temperatures inferiors a 100ºC s’utilitzen captadors plans o també anomenats de 

placa plana, amb o sense superfície vidrada. 

Segons la dimensió del captador, es poden diferenciar entre dos tipus de configuracions: 

 Configuració vertical: Afavoreix la circulació de l’aigua per l’interior del captador. Bon 

rendiment 

 Configuració horitzontal: Aquesta configuració permet integrar de millor forma els 

captadors de segons quin tipus de tipologies a costa d’un rendiment lleugerament inferior a 

la configuració vertical. 

1.11.1.1.1. COMPONENTS D’UN CAPTADOR SOLAR PLA 

El captador solar pla, està format pels següents components: 

 Absorbidor: L’absorbidor és l’element que capta la radiació solar a l’interior del captador.  

Està format per una graella de tubs  de coure que porten soldades unes aletes de coure. 

 Coberta transparent:  La coberta transparent és l’encarregat de d’aïllar el captador de les 

condicions ambientals exteriors. 

 Aïllament:  És l’encarregat d’aïllar l’absorbidor de l’exterior i sol estar format de planxes 

d’espumes sintètiques situades als costats i a la part posterior del captador. 

 Carcassa:  Normalment format per una perfilaria d’alumini és l’encarregada d’allotjar la 

resta de components. 

1.11.1.1.2. TIPOLOGIA DE CONNEXIÓ DELS CAPTADORS 

Existeixen dues opcions o metodologies bàsiques per tal d’agrupar captadors, en sèrie i en paral·lel.  

A més, es pot confirmar un camp de captació combinant les dues agrupacions, és a dir, agrupacions 

mixtes. 
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Connexió en sèrie 

La connexió en sèrie consisteix en  connectar la sortida del primer col·lector amb l’entrada del 

següent, i així successivament. 

D’aquesta manera la temperatura del fluid d’entrada en cada col·lector és superior a la del captador 

procedent, de manera que a la sortida del grup de captadors s’obtenen temperatures  més altes que 

si no pas treballéssim amb el salt tèrmic d’un sol captador. 

L’inconvenient d’aquest sistema de connexió és que el rendiment dels captadors disminueix 

proporcionalment a mesura que augmenta la temperatura de treball, per tant, aquesta tipologia de 

treball no s’acostuma a emprar, únicament s’utilitza en aplicacions molt particulars i, en cap cas, 

mai connectar més de tres captadors en sèrie segons marca la ITE 10.1 del RITE. 

A més a més el mateix RITE marca que en cap cas els captadors es podran col·locar en sèrie si la 

temperatura de l’aigua calenta sanitària no és superior al 50ºC. 

Connexió en paral·lel 

En la connexió en paral·lel, tant la sortida com l’entrada dels captadors estan connectats a punts 

d’entrada i sortida comuns a la resta de captadors. 

En aquest tipus de configuració, la temperatura del fluid d’entrada és la mateixa en tots els 

captadors i passa el mateix amb les temperatures de sortida, de manera que a la sortida del grup de 

captadors s’obté una temperatura com si es treballés amb el salt tèrmic d’un sol captador.  Es a dir, 

tots els captadors treballen amb el mateix rendiment a diferència de la connexió en sèrie. 

1.11.2. ACUMULADORS 

1.11.2.1. INTRODUCCIÓ ALS ACUMULADORS 

Els acumuladors són els elements de la instal·lació on s’emmagatzema l’energia tèrmica, produïda 

pel camp solar. Els acumuladors són elements totalment necessaris a les instal·lacions solars 

tèrmiques ja que són els que ens permeten poder fer ús de l’aigua calenta en qualsevol moment del 

dia, independentment de les radiacions solars. 

La superfície exterior del dipòsit d’acer, incorpora un folre d’aïllament tèrmic per tal d’evitar 

pèrdues de calor de l’interior de l’acumulador cap a l’exterior. 

Si aquest volum no és l’òptim, el resultat de l’error, serà que les temperatures no seran les 

desitjades, sent massa baixes per acumuladors grans i massa elevades per acumuladors petits.  
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Els acumuladors poden anar muntats ja sigui en vertical com en horitzontal.  Per l’edifici objecte 

del projecte es muntaran els acumuladors en vertical degut a que afavoreix l’estratificació de 

l’aigua, de manera que queda l’aigua més calenta a la part superior de l’acumulador i la més freda 

en la part inferior de l’acumulador, subministrant d’aquesta manera aigua calenta sense necessitat 

que l’aigua de tot l’acumulador estigui a la mateixa temperatura. 

L’acumulador és un element clau en la limitació de la vida útil del conjunt.  Per aquest motiu s’ha 

d’intentar tenir l’acumulador en les millors condicions possibles i efectuar un manteniment 

preventiu per tal d’evitar processos corrosius als quals es pot veure sotmès. 

1.11.3. VÀLVULES 

1.11.3.1. INTRODUCCIÓ A LES VÀLVULES 

Són elements intercalats en la xarxa hidràulica, la funció dels quals és la de regular o interrompre el 

pas de l’aigua per la instal·lació.  Existeixen diferents tipus de vàlvules segons quin sigui el seu ús: 

 De seguretat: Vàlvules de ressort 

 D’aïllament: Vàlvules d’esfera 

 D’equilibrat de circuits: Vàlvules d’assentament 

 De buidat: Vàlvules d’esfera 

 De purga d’aire: Vàlvules d’esfera 

 De retenció: Vàlvules de disc doble 

1.11.4. XARXA DE TUBS 

La xarxa de tubs constitueix el circuit hidràulic que uneix els subsistemes d’aigua calent i de 

consum.  Normalment solen ser de coure, degut al baix pes, la facilitat de manipulació i la 

resistència a la corrosió. 

1.11.5. PURGADORS 

La finalitat dels purgadors és la d’evacuar els gasos continguts en l’aigua, contribuint al bon 

funcionament de la instal·lació. Estan instal·lats en els punts més alts de la instal·lació. 

1.11.6. DIPÒSIT D’EXPANSIÓ 

Són els encarregats d’eliminar les bombolles d’aire de l’aigua, i per tant les encarregades de la 

bona circulació de l’aigua pel circuit i del bon rendiment de la caldera. 
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1.12. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ OBJECTE DEL 
PROJECTE 

La instal·lació que es proposa per l’edifici objecte del projecte, constarà de captació, acumulació, 

producció  i recolzament  amb sis termos elèctrics de 150 litres de volum, de la marca Daitsu i 

model Termosol 150.  

 

Termo elèctric de 150 litres de volum 

En el cas que ens ocupa la ubicació dels captadors està a una cota superior a la dels acumuladors, 

degut a aquest fet i a que no existeix cap força natural que faci pujar l’aigua freda (més pesada) des 

dels acumuladors fins al captador el sistema que s’ha optat per muntar és un sistema forçat. 

 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
189

Foto de les bombes de la instal·lació solar tèrmica 

Per tant, la instal·lació tèrmica serà forçada i constarà a més dels sis termos elèctrics de 150 litres  

de 10 col·lectors model Advance 2.5, de 6  interacumuladors de 350 litres  i d’un vas d’expansió 

model VE8, tots de la marca Daitsu. 

 

 

Foto del vas d’expansió de 8 litres de volum, dels captadors solars i de l’interacumulador de 350 

litres de volum 
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L’esquema hidràulic seguirà el següent esquema: 

 

L’objectiu bàsic del sistema serà el de subministrar a l’usuari una instal·lació que garanteixi 

 L’estalvi energètic 

 Durabilitat i qualitat 

Amb aquesta solució s’ha de preveure un espai a l’interior de cada habitatge per la ubicació de cada 

acumulador solar, minimitzant en canvi l’existència d’elements comuns. 

Les plaques solars intercanviaran l’energia captada amb l’acumulador solar a través d’un serpentí 

instal·lat a l’acumulador. 

L’aportació de l’energia auxiliar es realitzarà  per mitjà de sis termos elèctrics. 

L'aigua calenta es distribuirà als usuaris des dels acumuladors situats a la zona de la cuina a través 

del circuit de distribució. 

S’instal·laran airejadors a totes les dutxes, aixetes i qualsevol punt de consum d’aigua calenta de 

l’edifici. 
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La instal·lació constarà d’un circuit primari i d’un circuit secundari, tots dos totalment 

independents.  Els circuits portaran líquid anticongelant per tal d’evitar glaçades. 

La instal·lació portarà un sistema que permeti omplir els circuits d’anticongelant manualment. 

Si la temperatura de sortida de l’acumulador és inferior a la temperatura requerida, el sistema 

auxiliar modular instantani individual escalfarà l’aigua fins a la temperatura de consigna. 

Respecte a la protecció contra descàrregues elèctriques,  la instal·lació complirà amb el fixat en el 

reglament vigent i en les normes específiques que la regulin. 

S’instal·laran maneguets electrolítics entre els elements dels diferents materials per tal d’evitar el 

parell galvànic. 

S’instal·larà a l’equip solar d’un dispositiu de control manual que eviti el sobreescalfament de la 

instal·lació o dels components que la formen part, amb la finalitat d’evitar el sobreescalfament i per 

tant evitar el mal funcionament del nostre equip. 

Al mateix temps també es dotarà el nostre equip solar d’un sistema automàtic de mescla per tal de 

protegir contra cremades. 

El rendiment global de la instal·lació solar tèrmica serà del 85%. 

1.12.1. FLUID 

El fluid portador de la instal·lació es seleccionarà tenint en compte les especificacions del fabricant 

dels captadors.  Al mateix temps, aquest fluid constarà d’un pH a 20 ºC entre 5 i 9 i un contingut en 

sals que s’ajustarà a: 

 La salinitat de l’aigua del circuit primari no excedirà de 500 mg/l totals en sals solubles. 

 El límit de diòxid de carboni lliure contingut a l’aigua no excedirà de 50 mg/l 

 El contingut en sals de calci no excedirà de 200 mg/l. 

Al mateix temps el fluid portador tindrà les següents característiques: 

 Tindrà una viscositat baixa, per tal d'evitar pèrdues de càrrega excessives. 

 No serà tòxic 

 Ser resistents a les temperatures de treball 

 Tenir un calor específic elevat i una bona conductivitat tèrmica, per tal de realitzar de 

manera eficaç el transport i la transferència de calor. 
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1.12.2. CARACTERÍSTIQUES DELS CAPTADORS 

Només s’admet la utilització de captadors solars degudament homologats per d’administració, tal i 

com indica el CTE-HE4, punt 3.3.2.1. 

Per aquest motiu i per les característiques de l’edifici s’ha optat per captadors solars plans de la 

marca Daitsu i el model serà l’Advance 2.5 amb un rendiment del 75 % . Els captadors emprats 

tindran la certificació emesa per l'organisme competent en la matèria, segons el regulat al Reial 

Decret 891/1980, de 14 d'abril, sobre homologació dels panells solars i a l'Ordre ITC 71/2007, de 

22 de gener, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre de 28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven 

les normes i instruccions bàsiques complementàries per a l'homologació dels captadors solars. 

Tots els captadors de la instal·lació seran de la mateixa marca i model. 

El captador ha de portar en un lloc visible una placa en la que constin com a mínim les següents 

dades: 

a) Nom i domicili de l’empresa fabricant 

b) Model i any de fabricació 

c) Número de sèrie de fabricació 

d) Àrea total del captador 

e) Pes del captador en buit, capacitat de líquid. 

f) Pressió màxima de servei. 

Aquesta placa estarà com a mínim escrita en castellà o bé gravada evitant d’aquesta manera que els 

caràcters es facin malbé. 

 Algunes característiques tècniques són: 

 Col·lector pla de gran potència amb absorbidor de coure i recobriment de titani d'alta 

eficiència. 

Absorbidor de coure en forma de serpentí amb tubs col·lectors integrats.  

 Disseny universal apte per a muntatge sobre coberta, integració en coberta i muntatge sobre 

estructura de suport, en vertical o en horitzontal. 

 L'absorbidor amb recobriment selectiu, la coberta de vidre solar amb baix contingut en 

ferro i l'eficaç aïllament tèrmic garanteixen una alta aportació d'energia solar. 
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 El disseny sense juntes del marc d'alumini i del segellat de la planxa de vidre garanties en  

una estanquitat duradora i una gran estabilitat. 

Amb tot això, els captadors: 

 Marca del captador:  Daitsu 

 Model: Advance 2.5 

 Corba de rendiment,camp de captació a1, a2 i µ: 

 

 Número de captadors en total:  10 

 Inclinació del camp de captació: 45º 

 Orientació del camp de captació: Sud 

1.12.3. ELECCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ 

La determinació de la superfície de captació necessària es realitza mitjançant mètodes o programes 

de càlcul energètic d’instal·lacions solars.  En general, aquests mètodes proporcionen l’energia 

solar produïda per una instal·lació a partir de la demanda energètica considerada, de les condicions 

meteorològiques de l’emplaçament i de les característiques de la pròpia instal·lació. 

Existeixen diferents criteris que serveixen d’ajuda a l’hora de trobar la superfície òptima: 

 Quan muntem un número de captadors necessaris per tal de cobrir les necessitats dels 

pitjors mesos de l’any, la instal·lació estarà sobre dimensionada tota la resta de l’any. 

Aquest fet provoca sobreescalfaments i allarga el termini d’amortització. 

 En canvi, si muntem els captadors necessaris per tal de cobrir el millor mes de l’any, el cas 

és totalment el contrari a l’anterior.  En aquest cas, durant la resta de l’any, l’aportació 
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solar serà inferior a la demandada, i possiblement no arribi al 60% que és el que hem de 

complir segons el que hem trobat al punt de contribució solar mínima d’aquest projecte.  

Per tant, aquesta és la solució més econòmica però no la més adient. 

 Hem de buscar un terme mig, trobant un número tal de captadors lleugerament superior a 

l’estiu i que ens permetrà un funcionament del 100% durant 4 o 6 mesos de l’any , i 

mantenint de totes maneres una bona aportació d’energia a l’hivern.  Per tant, agafaríem 

aquest tercer punt. 

Segons el CTE, per aplicacions d’ACS, l’àrea total dels captadors tindrà un valor tal que es 

complirà la següent condició: 

18050 <<
A
V

On: 

A: És la suma de les àrees dels captadors. 

V: és el volum del dipòsit d’acumulació solar 

1.12.4. CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ  

Per tal de calcular la superfície que haurien de tenir els captadors per cobrir la totalitat de la 
demanda mensual prevista, s’ha d’utilitzar la següent fórmula: 

sistemaaEaprofitad
EcomsumScaptadora

_
=

Per al Decret d’Ecoeficiència  i fent ús de la fórmula anterior s’obté la taula càlcul de la superfície 

necessària de captació, adjunta a l’annex “càlculs associats a la producció solar d’ACS”. 

Una vegada ja he calculat la superfície dels captadors de la nostra instal·lació per cada mes de 

l’any, aplico el tercer punt exposat a l’apartat 1.13.3 i, al mateix temps, busco fabricants de 

captadors, per tal d’adequar la superfície dels captadors de l’edifici, a les necessitats i al mercat. 

Finalment, la marca dels captadors serà Daitsu, en concret el model Advance 2.5 Aquests captadors 

tenen una superfície de 2.30 m², de manera que opto per posar 10 captadors, tal com s’indica a la 

taula càlcul de la superfície necessària de captació, adjunta a l’annex  “càlculs associats a la 

producció solar d’ACS”. 

Per tant, la superfície de captació total serà de 23 m2  



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
195

 

taula càlcul de la superfície necessària de captació, adjunta a l’annex  “càlculs associats a la 

producció solar d’ACS” 
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Gràfic comparatiu entre l’energia demandada al mes i la energia solar captada per 10 captadors 

solars 

S’ha optat per aquesta superfície, degut a que la superfície de captació del fabricant és de 2,30 m2.  

Per aquesta superfície de captació, 23,00 m2, s’aconsegueix la contribució solar mínima del 60 % 

que marca la normativa. 
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No obstant, es pot observar que pels mesos marcats en vermell la contribució solar mínima està per 

sobre del 110%.  Això significa que la instal·lació estarà sobredimensionada durant tots els mesos 

en que les dades estiguin en vermell. Aquest fet, com ja s’ha comentat anteriorment, provoca 

sobreescalfaments i allarga el termini d’amortització. 

Per tal de corregir aquest fet s’optarà per prendre l’acció de tapar 3 dels captadors, els mesos, i 

únicament aquests mesos, que apareixen a la taula en vermell, de tal manera que el sistema captaria 

l’energia provinent de només 7 dels captadors solars, i per tant, no es superaria el 110 %, i en tot 

cas s’assumeix el 60% de contribució solar mínima que marca la normativa vigent. 

Aquest fet es mostra en la següent captura: 

 

taula càlcul de la superfície necessària de captació, adjunta a l’annex  “càlculs associats a la 

producció solar d’ACS”. 
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Gràfic comparatiu entre l’energia demandada al mes i la energia solar captada per 7 captadors 

solars 

1.12.5. INSTAL·LACIÓ DELS CAPTADORS 

Una vegada ja hem determinat la superfície de captació i ja es conegut el número de captadors es 

passa a la instal·lació dels mateixos.  No obstant, els captadors, no es poden col·locar de qualsevol 

manera, sinó que s’han de col·locar de forma que garanteixin la màxima eficiència.  A l’hora de 

col·locar els captadors s’ha de tenir present: 

 La distància respecte altres objectes propers: Els captadors resulten no efectius si el 

20% o més de la seva superfície útil de captació està en la ombra. 

 La seva orientació geogràfica:  El màxim aprofitament de les radiacions solars es 

produeix quan la incidència de la radiació és més perpendicular.  Al llarg del dia, la posició 

del sol va canviant, però la direcció Sud és la que manté una radiació solar mitjana més 

alta. 

 La seva inclinació respecte a la vertical: La millor inclinació per al captador, és aquella 

en la que el sol queda més perpendicular, de manera que el mateix captador no fa ombra 

sobre si mateix. 

 La distància existent entre captadors:  Una mala ubicació dels captadors, podrien crear 

ombres entre ells, i per tant no garantir la màxima eficiència.  La disposició ha de ser la 

següent: La disposició dels captadors, ha de ser de tal forma que al migdia solar del dia 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
198

més desfavorable, la arista superior de una fila no projecti ombra sobre l’arista inferior dels 

captadors de la fila immediatament posterior. 

En el cas que ens ocupa, degut a que l’edifici objecte del projecte està orientada al sud-est i disposa 

d'una coberta plana, s'han escollit els següents valors d'orientació i d'inclinació dels captadors: 

 Orientació dels col·lectors: 0° 

 Inclinació dels col·lectors: 45° 

El valor de l'orientació s'expressa en graus, sempre respecte al sud (0°)( per la raó explicada en 

aquest punt), amb valors negatius per a orientacions a est, i valors positius per a orientacions a oest. 

El valor de la inclinació s'expressa en graus, sempre respecte a l'horitzontal. 

Al mateix temps també es tindran en compte les distàncies amb altres objectes propers i la distancia 

entre els diferents captadors que formaran el camp solar, per tal d’aconseguir la màxima eficiència 

energètica. 

1.12.6. CONEXIONAT DELS COL·LECTORS 

Pel que fa a l’agrupació i la connexió dels captadors solars, es respectaran les indicacions del CTE-

HE4, punt 3.3.2.1. 

Aquest indica que dins de cada fila els captadors es col·locaran sèrie o en paral·lel.  El número de 

captadors que es podran col·locar en paral·lel tindrà en compte les limitacions del fabricant.  En el 

cas que la instal·lació solar tèrmica sigui exclusivament per ACS es podran connectar en sèrie fins 

a un total de 10 m2 en les zones climàtiques I i II, fins a un total de 8 m2 en la zona III i fins a 6 m2 

en les zones IV i V. 

Per tant, segons el CTE, a Sant Pere de Ribes li correspon una zona climàtica II, és a dir, es pot 

muntar fins a 10 m2 de captadors en sèrie. 

Però a més del CTE s’ha de tenir present el que marca el RITE, que marca que en cap cas, mai 

s’hauran de connectar més de tres captadors en sèrie segons marca la ITE 10.1 del RITE. 

A més a més el mateix RITE marca que en cap cas els captadors es podran col·locar en sèrie si la 

temperatura de l’aigua calenta sanitària no és superior al 50ºC. 

De manera que s’ha optat per col·locar 3 fileres de captadors en paral·lel, dos d’elles amb tres 

captadors en sèrie i una tercera amb 4 captadors en sèrie, sumant un total de 23,00 metres de 

captació. 
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El conjunt de col·lectors estarà el més agrupat possible per tal d'evitar recorreguts excessius de tub i 

equilibrats hidràulics complicats. Lògicament aquesta agrupació es farà en la mesura que ho 

permeti la disponibilitat d'espai a la coberta i la presència d'ombres. La disposició dels col·lectors 

es procurarà que tingui el menor impacte visual possible des de fora de l'edifici. S'ha d'evitar que 

els captadors siguin visibles des del carrer. 

Per a assegurar el cabal idoni a cada grup de captadors, es muntaran vàlvules de regulació de cabal 

a l'entrada de cada camp de captació. Igualment s'instal·laran vàlvules de tall a l'entrada i sortida de 

cada filera de col·lectors. 

A més es muntaran purgadors d'aire manuals a la part alta de cada camp de captació i a qualsevol 

punt alt relatiu. 

Els col·lectors s'instal·laran a l’espai destinat per tal ús a la coberta de l'edifici. 

Per tal de realitzar la instal·lació dels captadors en la coberta, es disposaran d’unes bancades de 

suport per a les bateries de captadors.  Em aquestes bancades aniran instal·lats els captadors, 

mitjançant els mecanismes adients, subministrats pels fabricants, i finalment tot el conjunt es fixarà 

al forjat de la coberta, de manera que estigui com ja s’ha comentat anteriorment a una inclinació de 

45º respecte a l’horitzontal, i orientat al Sud. 

S’instal·larà  una vàlvula de seguretat i dues vàlvules de tall. Les estructures metàl·liques de fixació 

dels captadors a l'edifici han de tenir les corresponents proteccions elèctriques de connexió de terra. 

1.13. FRACCIÓ SOLAR 
Una vegada ja sabem quina és la superfície que instal·larem, hem de calcular la producció diària de 

cada mes de l’any.  La fracció solar es calcula dividint l’energia aportada pel sistema entre 

l’energia de consum.  El resultat d’aquest quocient és un tant per cent (%) i es tracta d’una dada 

orientativa de cara a l’usuari, ja que en el cas que ens ocupa no tenim ordenança municipal.  En  el 

cas d’haver ordenança municipal, aquest valor ha de ser superior al que marca l’ordenança, 

normalment 60% 

Tal com indica la taula càlcul de la superfície necessària de captació, adjunta a l’annex “càlculs 

associats a la producció solar d’ACS”, la fracció solar promitjada per a 8 captadors és de 81,55%. 

1.14. ELECCIÓ DEL VOLUM D’ACUMULACIÓ 
En el moment que ja es coneguda la superfície dels captadors, ja es pot escollir quin és el volum 

més adient d’acumulació.  Si aquest volum no és l’òptim, el resultat de l’error, serà que les 
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temperatures no seran les desitjades, sent massa baixes per acumuladors grans i massa elevades per 

acumuladors petits. 

La relació entre superfícies de captadors i volum d’acumulació per a la zona en la que es troba 

situat l’edifici  és d’entre 50 i 85 litres d’acumulador per cada m² de captador. 

Una vegada ja sabem el volum de l’acumulador, no està de més comprovar que no s’allunya de les 

recomanacions del RITE, en la ITE 10.1.3.2 on indica que el volum d’acumulació ha de ser d’entre 

0,80 i 1 del consum d’ACS diari previst. 

El nostre equip solar estarà format sis acumuladors solars d’acer inoxidable i de 350 litres de volum 

cadascun, amb configuració vertical tots dos, i estaran ubicats en la zona terrat de l’edifici, 

degudament aïllats de manera que es podrà reparar o substituir sense problemes d’accés.  Com es 

pot observar es compleix la fórmula  de l’apartat 1.13.3 que deia: 

18050 <<
A
V

 

De manera que: 

V = 2100 litres

A= 23,00 m² 

D’aquesta manera, encara que el número total de captadors sigui de 7, en els mesos de mes calor, 

s’acompleix la tolerància més adalt indicada. 

1.15.  SISTEMA D’INTERCANVI 

El sistema intercanviador de calor té com a finalitat transferir l'energia tèrmica que el líquid 

termòfor del circuit primari ha obtingut a través dels captadors a l'aigua del circuit secundari 

continguda dins l'acumulador d'inèrcia. 

En cadascun dels tubs d’entrada i sortida d’aigua de l’intercanviador de calor s’instal·larà una 

superfície total de captació no inferior a 0.15. 

Com ja s’ha vist, en la nostra instal·lació aquest serà del tipus intern, és a dir, que estarà integrat en 

el propi acumulador solar en forma de serpentí, constituint un únic conjunt anomenat 

interacumulador. 
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1.16. MESURES DE PROTECCIÓ 

La instal·lació ha d’estar degudament protegida de glaçades mitjançant la utilització d’un fluid 

anticongelant amb una temperatura de congelació inferior a la mínima temperatura ambient 

esperada. 

A més, haurà de disposar de dispositius de control que evitin els sobreescalfament que puguin fer 

malbé els equips materials i afectar així a la instal·lació i als resultats energètics. 

1.17. CIRCUIT HIDRÀULIC 

El circuit hidràulic estarà format pel líquid termòfor, els diferents tubs, el vas d'expansió i les 

diferents vàlvules. 

El circuit hidràulic estarà equilibrat. 

El caudal del fluid portador es determinarà segons les especificacions del fabricant. 

S’utilitzaran purgadors manuals per tal d’evitar la formació de vapor del circuit. 

1.17.1. TUBS 

Els tubs del circuit primari de la instal·lació solar seran de coure amb unions roscades, soldades i 

protecció exterior amb pintura anticorrosiva. 

El circuit secundari o de servei, els tubs seran de coure. 

Les canonades d’aigua calenta de tota la instal·lació han de disposar, com a mínim dels gruixos 

d’aïllament fixats al RITE. 

A més, pels trams exteriors, les canonades han d’anar cobertes, per sobre de l’aïllament, d’una capa 

de protecció ultra-violada, segons els que marca el CTE-HE4 3.3.5.2. 

1.17.2. VASOS D’EXPANSIÓ 

Segons el RITE, el vas d’expansió ha de dimensionar-se de tal manera que pugui absorbir el volum 

de dilatació del fluid (ITE 02.8.4 i UNE 100157). 

La funció del vas d'expansió es compensar els canvis de volum del líquid de treball ocasionats per 

la dilatació tèrmica, evitant l'escapament del líquid a través de la vàlvula de seguretat quan aquest 

s'escalfi. 
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A l'escalfar-se el circuit primari, una part del líquid entra al vas d'expansió, tornat al circuit quan es 

refreda, mantenint així la pressió en el circuit dins del marge de pressions admissibles i sempre per 

sobre de l’atmosfèrica, impedint així la introducció d'aire en el circuit. 

Els vasos d'expansió tancats  estaran aïllats tèrmicament. 

Per calcular el volum del vas d’expansió utilitzarem la següent fórmula: 

Vexp=VTotal Circuit Primari *(0,2+0,01·h) 

On: 

Vexp = Volum vas expansió 

VTotal Circuit Primari = Volum líquid del circuit primari 

h= diferencia d’altura entre el dipòsit del vas d’expansió i el punt més al dels col·lectors 

Llavors amb un volum total del circuit primari de 15 l ,una altura des de el vas d’expansió fins als 

col·lectors de 4  metres,ens surt un Vexp =3,03 l~ 3 l. 

En el cas que ens preocupa, tal com s’indica a l’annex, el volum del vas d’expansió serà de 8 

litres. 

1.17.3. SISTEMES DE CONTROL 

Les funcions principals que haurà d'assumir el sistema de control seran el d’assegurar el correcte 

funcionament de les instal·lacions, procurant obtenir un bon aprofitament de l'energia solar captada 

i assegurant un ús adequat de l'energia auxiliar, així com dels sistemes de protecció i seguretat 

contra sobreescalfaments, gelades, etc. 

En els equips amb circulació forçada cal controlar i regular el funcionament de la bomba de manera 

que només impulsi aigua en els moments en que hi ha guany energètic, és a dir, aquells moments 

en què faci sol i que la temperatura de l’aigua dels captadors sigui superior a la de l’acumulador. 

L’aparell encarregat d’aquesta funció és el termòstat diferencial, que compara les temperatures de 

les plaques  i l’acumulador, connectant o desconnectant la bomba en funció de quina és superior. 

Les sondes de temperatura per al control diferencial es col·locaran a la part superior dels captadors 

de tal forma que representin la màxima temperatura del circuit de captació.  El sensor de 

temperatura de l’acumulació es col·locarà preferentment en la part inferior en una zona no 

influenciada per la circulació del circuit secundari o per l’escalfament del intercanviador . 
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El sistema de control assegurarà que en cap cas la temperatura del fluid de treball descendeixi per 

sota de la temperatura tres graus superior a la de congelació del fluid. 

Els elements de mesura i control que es contemplen al circuit solar són: 

 Dos termòmetres. 

 Un manòmetre d'escala 0 a 4 bars col·locat a la part calenta de la instal·lació junt a la 

vàlvula de seguretat. 

 Un comptador d'energia que es col·locarà entre l'entrada i la sortida del camp de captació, 

amb l'objectiu de controlar l'energia produïda pel sistema. 

1.17.4. VÀLVULES 

L'elecció de les vàlvules es realitzarà d'acord a la funció que realitzin i a les condicions extremes de 

funcionament (pressió i temperatura), seguint preferentment els criteris següents: 

De seguretat: Vàlvules de resort 

 D’aïllament: Vàlvules d’esfera 

 D’equilibrat de circuits: Vàlvules d’assentament 

 De buidat: Vàlvules d’esfera 

 De purga d’aire: Vàlvules d’esfera 

 De retenció: Vàlvules de disc doble 

Les vàlvules de seguretat, per la seva important funció, hauran de ser capaces de derivar la potència 

màxima del  grup de captadors, inclús en forma de vapor, de forma que en cap cas es sobrepassi la 

pressió màxima de treball del captador. 

A cadascun dels grups de captadors s'instal·larà una vàlvula d'equilibrat a l'entrada d'aigua freda i 

un purgador a la sortida d'aigua calenta. 

1.18. GRUP DE CÀRREGA DEL CIRCUIT 

Es tracta d'un apèndix de la instal·lació solar, que permet la càrrega del circuit en la posada en 

marxa de la instal·lació. 

Està composat per canonada de 1", un dipòsit de polietilè capaç de contenir el volum de líquid 

caloportador a plaques, manòmetre per a comprovar la pressió en el moment de la posada en 
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marxa, vàlvula de seguretat, desguàs i vàlvules de tall manuals 

1.19. ENERGIA DE RECOLZAMENT 

Per tal d’assegurar l’abastiment de la demanda d’aigua calenta sanitària, la instal·lació solar objecte 

de l’estudi constarà d’una energia convencional de recolzament. Aquest sistema convencional 

estarà dissenyat de manera com si no es disposés del sistema solar tèrmic.   

El sistema convencional, entrarà en funcionament només quan sigui estrictament necessari de 

forma que s’aprofiti al màxim l’energia obtinguda del camp de captadors. 

Tant el CTE, com el Decret d’Ecoeficiència, exigeixen, a part d’altres factors que condicionen la 

contribució solar mínima, que segons sigui la naturalesa de l’energia de recolzament utilitzada per 

l’escalfament d’aigua calenta sanitària, s’haurà d’aconseguir una determinada contribució solar 

anual. 

En les normatives legals i de vigent compliment, es donen dos casos segons sigui la naturalesa de 

l’energia de recolzament: 

 cas general: suposant que la font energètica de recolzament sigui gasoli, propà, gas 

natural, o altres; 

 cas efecte Joule: suposant que la font energètica de recolzament sigui electricitat 

mitjançant efecte Joule. 

En el cas que ens ocupa l’energia de recolzament utilitzada serà el corrent elèctric, ja que l’energia 

de recolzament emprada són sis termos elèctrics. 

Cada termo elèctric portarà un termòstat de control sobre la temperatura. 

1.20. CÀLCUL DE LES PÈRDUES PER ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ 

1.20.1. INTRODUCCIÓ A LES PÈRDUES PER ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ 

L’objecte d’aquest apartat és el de determinar els límits d’orientació i inclinació dels captadors 

tenint sempre en compte les pèrdues màximes permissibles. 

Tanmateix, una vegada situades les plaques a la coberta, haurem de calcular si les pèrdues que 

tenim estan d'una banda dins dels valors que hem suposat abans al fer el càlcul del nombre de 

plaques (ja que si no és així haurem de tornar a fer el càlcul amb els valors de pèrdues obtinguts i 

verificar quin és el nombre mínim de plaques que necessitem), i de l'altra banda dins dels valors 

màxims que fixa la normativa al respecte, i que són pel Cas d’Orientació, inclinació i Ombres Total 

en cas general de  10% 10% 15% i respectivament. 
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Les pèrdues per orientació son degudes al desviament de la posició dels captadors solars de 

la orientació òptima. 

Les pèrdues per inclinació són degudes al desviament de l'angle d'inclinació. 

1.20.2. DESCRIPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LES OMBRES 

Per aconseguir el màxim aprofitament d’un sistema d’energia solar s’haurà de tenir cura de la 

incidència de les possibles ombres sobre els captadors. 

Tot i que els captadors tèrmics no són especialment crítics a les ombres i per regla general no 

queden inoperants, encara que siguin parcialment ombrejats en un 15%-30% de la seva superfície, 

cal recordar, però, que aquest fet produeix evidentment una minva de la producció sobretot si es 

produeix durant les hores centrals del dia.  Per tant, s’ha d’haver previst, i si és possible, evitar-ho. 

1.20.3. PROCEDIMENT 

En el cas objecte de l’estudi, el nostre angle azimut és de 0º, ja que els mòduls estan orientats al 

sud, i l’angle d’inclinació és de 45º, el qual correspon a la seva latitud geogràfica.  S’ha optat per 

aquest angle d’inclinació, degut a que es tracta d’una instal·lació amb demanda constant anual. 

 

Gràfic pel càlcul de pèrdues d’orientació i inclinació 

Per avaluar-les, ho farem d'acord amb el que s'especifica la Secció HE4 del DB HE del CTE. 
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Aquest mètode de càlcul constitueix un mètode gràfic que combina ambdues pèrdues, establint 

també els límits admissibles de col·locació dels captadors, referit a una latitud de 45°, pel que 

s'indiquen igualment les correccions que s'han de fer per altres latituds diferents. 

En el cas que ens ocupa, considerant que l'emplaçament de la instal·lació té una latitud d'uns 45°, 

podem veure que si orientem els captadors al sud, aleshores des d'una inclinació d'uns 15°fins una 

inclinació d'uns 50° aproximadament, obtindrem unes pèrdues de com a màxim un 5 %. 

A més a més, si considerem una inclinació de les plaques de 45 °, aleshores des d'una orientació de 

-20° fins una orientació de 30° aproximadament, obtindrem també unes pèrdues màximes d'un 5 %. 

Així doncs, podem afirmar que la nostra instal·lació tindrà unes pèrdues per orientació i inclinació 

inferiors a les màximes que indica la normativa i que, a més a més, estem dins del supòsit que 

havíem fet al realitzar el càlcul del rendiment dels col·lectors. 

Els càlculs energètics s'han realitzat utilitzant les dades que figuren a l’ "Atles de Radiació Solar a 

Catalunya", publicat al setembre de 2001 per l'Institut Català de l'Energia, concretament les de la 

taula corresponent a l'estació de Barcelona amb una orientació de 0° i per una inclinació de 45°, 

obtenint els valors mostrats en el punt 1.10. 

1.21. CÀLCUL DE PÈRDUES DE RADIACIÓ SOLAR PER OMBRES 

L’objecte d’aquest apartat és el de descriure el mètode de càlcul de les pèrdues de radiació solar 

que experimenta una superfície degut a les ombres. 

Les pèrdues per ombres son les derivades dels obstacles de l'entorn que produeixen ombres, tant de 

les pròpies plaques o parts de l'edificació, com d'edificacions i obstacles veïns. 

Per avaluar-les, ho farem d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 3.6 de la Secció HE4 del DB 

HE del CTE. Al igual que passava al punt anterior, aquest mètode de càlcul també es tracta d'un 

mètode gràfic, el fonament del qual és la comparació d'un perfil d'obstacles, obtingut en base a la 

forma i a la posició d'un obstacle respecte el punt de la instal·lació sobre el que es van a calcular les 

ombres, amb el diagrama de trajectòries solars 

1.21.1. PROCEDIMENT 

Per avaluar-les, ho farem d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 3.6 de la Secció HE4 del DB 

HE del CTE. Al igual que passava al punt anterior, aquest mètode de càlcul també es tracta d'un 

mètode gràfic, el fonament del qual és la comparació d'un perfil d'obstacles, obtingut en base a la 
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forma i a la posició d'un obstacle respecte el punt de la instal·lació sobre el que es van a calcular les 

ombres, amb el diagrama de trajectòries solars. 

Cadascuna de les porcions del gràfic, representa el recorregut del sol en un cert període de temps i 

té, per tant, una determinada contribució a la irradiació solar global anual que incideix sobre la 

superfície d'estudi. El valor d'aquesta contribució dependrà de l'angle d'orientació i d'inclinació dels 

captadors i per determinar-lo haurem d'utilitzar la taula de referència més adequada de les que hi ha 

a l'apèndix B de la Secció HE4 del DB HE del CTE. 

Per calcular les pèrdues per ombres al llarg de tot l'any, haurem de sumar les contribucions 

d'aquelles regions del diagrama de trajectòries solars que resultin total o parcialment ocultes pel 

perfil d'obstacles representats. 

En el cas que ens ocupa, per realitzar el càlcul hem agafat la taula B.1 amb els valors de P = 35° i a 

= 0°, ja que son els que més s'aproximen a la nostra instal·lació. 

Una vegada realitzat el perfil d'ombres i calculat el valor de les pèrdues corresponents, verifiquem 

que aquestes tenen un valor inferior al 5 % i, per tant, veiem que la nostra instal·lació té unes 

pèrdues per ombres inferiors a les màximes que exigeix la normativa i que, tal i com passava a 

l'apartat anterior, també estem dins del supòsit que havíem fet al realitzar el càlcul del rendiment 

dels captadors. 

Així doncs, com a conclusió podem dir que les pèrdues de la nostra instal·lació, considerant el cas 

general, estan incloses en aquest rang i per tant seran pel cas d’Orientació i Ombres Total General 

5% 5% 10% 

Per tant, estem dins dels valors màxims que exigeix la normativa per aquest tipus d'instal·lacions. 

1.22. MANTENIMENT 

Per tal d’assegurar el correcte funcionament, augmentar la durabilitat i augmentar la fiabilitat de la 

instal·lació solar, s’haurà de seguir: 

 Pla de vigilància 

 Pla de manteniment preventiu 
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1.22.1. PLA DE VIGILÀNCIA 

Es tracta d’un pla de verificació simple de tots els paràmetres bàsics per tal de verificar el correcte 

funcionament de la instal·lació.  Aquest pla es descriu en la següent taula: 

 

1.22.2. PLA DE MANTENIMENT 

 Es tracta d’operacions visuals de verificació que el que pretenen es mantenir el 

funcionament de la instal·lació dins dels límits acceptats. 

 S’haurà de fer com a mínim una revisió anual de la instal·lació per a instal·lacions amb una 

superfície inferior als 20 m2 i una revisió cada sis mesos amb superfície superior als  20 m2. 

 La revisió de la instal·lació s’haurà de fer per un tècnic competent.  Tota instal·lació 

constarà d’un llibre de manteniment en el que s’aniran apuntant totes les operacions 

realitzades. 

 El manteniment inclou el canvi de peces defectuoses o bé desgastades pel funcionament de 

l’equip. 

 Les operacions de manteniment queden ben reflexades en la següent taula: 
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Pla de manteniment del sistema de captació  

 

Pla de manteniment del sistema d’acumulació  

 

Pla de manteniment del sistema d’intercanvi 

 

 

 

Pla de manteniment del circuit hidràulic 
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Pla de manteniment del circuit hidràulic 

 

Pla de manteniment d’energia auxiliar 

1.23. PRESSUPOST DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

El valor de la instal·lació descrita en el present projecte, per a la instal·lació i legalització d’un 

equip solar tèrmic en un edifici plurifamiliar amb sis habitatges és de: 

TOTAL: 24.086,46 € 

1.24. PLÀNOLS DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

PLÀNOL ESCALA Nº. DE PLÀNOL 

Situació E:1/2000 1 

Emplaçament. E:1/500 1 

Esquema  d’ACS SE 11 

Planta Terrat E:1/100 12 

Impacte visual dels captadors E:1/100 13 

1.25. BIBLIOGRAFÍA 

 Revista Tècnica Industrial.  Sostenibilidad.  Número 278. 

 Atlas de Radiació Solar a Catalunya 

 Energía Solar, Fundamentos y aplicaciones para agua caliente. ROCA 

 Energia Solar Tèrmica.  Quadern pràctic per a instal·ladors. 

 Instalaciones de Energía Solar Térmica 
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 Exemples i apunts varis. 

 Consultes professors varis. 

 Consulta de projectes de la biblioteca 

 Catàlegs dels fabricants: 

o Daitsu 

o Astersa 

o Ibersolar 

 Pagines web consultades: 

o www.google.es 

o http://www.coitt.es/ 

o http://www.pict.es/catala/indexcat.html 

o http://www.soloarquitectura.com/documentos/index.html 

o http://www.gencat.cat/ 

o http://bibliotecnica.upc.es/bib340/ 

o http://enwesa.com 

o http://ibersolar.com 

o http://immosolar.com 

 Programes (software) : 

o Microsoft Office Word 2003 

o Microsoft Office Power point 2003 

o Microsoft Office Excell 2003 

o Adobe Acrobat 7.0 Professional 

o Autodesk Autocad 2004 

o Paint 

o Internet Explorer 

o Climasun 
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o F-CHART 

o Clima VRF 

 Guia d’empreses 

o Energia Solar Tècnica SCP 

 Sant Jordi 21, Almacelles, Lleida 

 Telf. 654 33 14 72 

 654331472@amena.com 

o Enwesa Solar 

 C/Barcelona,14, Nac. 340,Miami Platja 

 Telf. 977 17 28 49 

 intiam@enwesa.com 

o Ibersolar S.A 

 Port Ginesta, local 516, Castelldefels 

 Telf  93 635 04 40 

 ibersolar@ibersolar.com 

o Immosolar S.L 

 C/Escoles Pies,8 Sitges 

 Telf 93 811 37 00 

 hafermann@immosolar.com 
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1.1. ACTIVITAT I CLASSIFICACIÓ DECIMAL. 

L'activitat d'aquest local serà la d’APARCAMENT SOTERRANI PER 14 VEHICLES I 12 

MOTOCICLETES. La classificació d’aquesta activitat segons la Llei 3/1998 queda inclòs en 

l’apartat 12.46 “Activitats de garatge i aparcaments de vehicles amb una superfície <=2500m2 i 

>100m2”. Per tant, Annex III. 

1.2. NORMATIVA. 

 Llei 3/1.998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

 Pla general d'ordenació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

 Ordenança de seguretat i higiene dins el treball. 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Instruccions Complementàries. 

 Norma Bàsica NBE-CPI-96 sobre Protecció Contra incendis. 

 Norma Bàsica NBE-CA-81 sobre Condicions Acústiques en les Edificacions. 

1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’APARCAMENT 

El local en qüestió està constituït per dues plantes soterrani amb una capacitat de 14 vehicles i 12 

motos.  

Per sobre de les plantes soterrani hi ha hi ha una planta baixa, una planta primera, una planta 

segona i una planta terrat. Les tres primeres plantes destinades a habitatges, amb un total de sis.  

Tres habitatges a la planta baixa, dos a la primera planta i un a la segona planta. A la planta terrat hi 

hauran els acumuladors, captadors solar i sistemes de captació, tant de televisió com de ràdio. 

L’edifici d’habitatges comunicarà a l’aparcament mitjançant un aparell elevador, mitjançant un 

vestíbul previ i d’un accés per vianants, exclòs de l’activitat, també proveït de vestíbul previ.  

Al local s'hi accedirà a través d’una porta per vehicles de 3,50 metres d’amplada, a través  d’una 

porta peatonal per escala interior del edifici i per les vies mencionades en l’anterior paràgraf. 
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La superfície útil total del local és de 505,80 m
2
, desglossada de la següent manera: 

DENOMINACIÓ 
Superfície 

(m
2
) 

Alçada 

(m) 

Volum 

(m³) 

Planta subterrània -1 106,90 2,60 277,94 

Vestíbul 1 2,40 2,60 6,24 

Vestíbul 2 1,80 2,60 4,68 

Escala 10,00 2,60 26,00 

Planta Subterrània -2 367,00 2,60 954,20 

Vestíbul 1 2,40 2,60 6,24 

Vestíbul 2 1,80 2,60 4,68 

Escala 10,00 2,60 26,00 

TOTAL: 505,80 

L’alçada útil de l’aparcament serà de 2,60 metres. 

El terra no presentarà solucions de discontinuïtat i serà de fàcil neteja. 

Tots els elements motrius de treball estaran perfectament assentats sobre sabates o plafons 

antivibratoris, per evitar qualsevol incidència al respecte. 

La resistència al foc dels diferents elements serà de: 

 La resistència al foc de l’estructura portant serà de R120 

 La resistència al foc dels sostres que separen la zona de la resta de l’edifici seran de REI 

120. 

 La resistència al foc de les parets que separen la zona de la resta de l’edifici seran de EI 

120. 

 La resistència al foc de les portes de comunicació amb la resta de l’edifici seran EI2 45-

C5 

 El màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida del local serà de com a màxim de 25 

metres. 
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L’aparcament constarà de 23 detectors termovelocimètrics connectats amb una central i 

dotada de sirena òptico-acústica a l’exterior. 

1.3.1. CÀLCUL DE L’ OCUPACIÓ. 

L’ocupació total de l’aparcament serà de 12 persones. 

1.3.2. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ. 

Totes les sortides d’emergència estaran ben indicades, juntament amb les sortides del recinte en 

qüestió. També estaran indicats els recorreguts d’evacuació establerts. Així mateix totes les portes 

susceptibles de confusió estaran ben indicades per tal que no hi hagi confusió. 

Aquestes senyalitzacions es faran en lloc de fàcil visibilitat, de forma coherent amb l’assignació 

d’ocupants que es pretengui fer a cada sortida, i s’utilitzaran els senyals d’evacuació definides en la 

norma UNE 23034:1988. 

Tant la sortida d’emergència com la sortida de planta per la rampa estaran ben indicades amb un 

senyal amb el rètol de “SORTIDA” i un segon senyal amb el rètol de “SORTIDA 

D’EMERGÈNCIA”. 

Es disposaran de senyals indicatius d’adreça dels recorreguts, els quals seran visibles des de 

qualsevol punt d’evacuació des del qual no es percebi directament les sortides. 

També es disposaran senyals indicatius d’adreça dels recorreguts e tots els punts en que existeixin 

alternatives que puguin induir a error, de manera que quedi clarament indicada l’alternativa 

correcta. 

En tots els recorreguts esmentats, a les portes que no siguin sortida i puguin induir a error en 

l’evacuació correcta s’haurà de col·locar el rètol “SENSE SORTIDA”, en un lloc fàcilment visible 

que no sigui sobre les fulles de les portes. 

Les dimensions de les senyalitzacions seran de: 

 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m;  

 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m;  

 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 
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1.4. MESURES DE SEGURETAT. 

Les mesures de seguretat necessàries que afecten a l'activitat, poden resumir-se en les següents: 

Instal·lació elèctrica segons el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió. 

 QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ. 

El col·locarà el més aprop possible de l'entrada de la escomesa i aprop d'ell, els dispositius de 

comandament i protecció. 

Estarà instal·lat en una zona on no té accés el públic. 

Total la línia que surt del anomenat quadre, estar prevista del seu corresponent dispositiu de 

comandament i protecció. 

Cada un dels dispositius que surten del quadre, portaran una placa indicadora del circuit al que 

pertany. 

En els esquemes que s'adjunten, s'especifiquen les característiques de cada circuit, així com les 

seves proteccions. 

 CONDUCTORS. 

Es faran servir conductors rígids, aïllats, de tensió nominal 750 volts i amb aïllament de PVC. 

o Conductors de protecció :  llistat verd-groc. 

o Conductors de fase     :   negre, gris, marró. 

o Conductors de neutre    :  blau clar. 

Lluminària d'emergència. 

Per facilitar la comprovació ràpida de l'estat del quadre de comandament i protecció, en cas de 

fallada elèctrica i facilitar la sortida del local en cas d'emergència, s'instal·laran 27 equips 

d'il·luminació d'emergència tipus SAFT-URA-B-30-P. Un anirà instal·lat sobre el quadre de 

comandament i protecció, els demés aniran distribuïts com indica el plànol adjunt. 

Aquest equip funcionarà a la fallida del subministrament, considerant com normal el 70% del seu 

valor nominal. 

Aquests equips no tenen necessitat de manteniment i la seva duració es d’ 1 hora. La connexió 

d'aquesta lluminària es realitzarà sempre abans del comandament i de la protecció contra contactes 

directes i sobreintensitats. 
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Col·locació d'extintors com mesura precautòria en cas improbable d'incendi. 

En tot el recinte es disposaran d’extintors en número suficient per a que el recorregut real en cada 

planta des de tot origen d'evacuació fins un extintor no superi els 15 metres i en les zones de risc 

especial conforme al capítol 2 de la secció 1 d’aquest DB del CTE. 

Hi ha instal·lats 7 extintors murals de 6 kg. d’eficàcia 8A-34B del tipus pols polivalent IPF 38 a 

una alçada del terra d’1,70 metres i distribuïts com indiquen els plànols adjunts. 

1.5. RELACIÓ DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPS RECEPTORS. 

Enllumenat 

 LLUM -1---------------------------------------------720,00 w 

 LLUM -2---------------------------------------------936,00 w 

 ENDOLLS I LLUM SERENO--------------------572,00 w 

          Total 2.228,00 w 

Força 

 EXTRACTOR 1--------------------------------------865,88 w 

 EXTRACTOR 2--------------------------------------865,88 w 

 MOTOR PORTA-------------------------------------216,47 w 

 CENTRAL INCENDIS------------------------------200,00 w 

          Total 2.148,24 w 

Resum 

 ENLLUMENAT-------------------------------------2.228,00 w 

 FORÇA-----------------------------------------------2.148,24 w 

         Total 4.376,24 w 

Repartits de la següent forma: 

RELACIÓ DE MAQUINÀRIA 

QUANTITAT DENOMINACIO KW/ unit. KW/ total 

2 Extractors 5730 m3/h 400º / 90min 0,866 1,73 

1 Previsió motor porta 0,22 0,22 

1 Central Detecció Incendis 0,20 0,20 

TOTALS 2,14 
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RELACIÓ D’ENLLUMENAT 

QUANTITAT DENOMINACIO W/unit. W/ totals. KW/ totals. 

12 Punts de llum. 60,00 720,00 0,72 

26 Regleta fluorescent 
de 1*36w c/u. 36,00 936,00 0,94 

20 Endolls 14 280,0 0,28 

27 Llums 
d'emergència. 10,80 291,60 0,29 

TOTAL 2.227,60 2,23 

 

RESUM DE POTÈNCIA INSTAL·LADA: 

DENOMINACIO KW/ totals. 

FORÇA 2,148 

ENLLUMENAT: 2,228 

TOTAL 4,38 

Per tant: 

Potència instal·lada: Considerem la potència instal·lada com la suma dels consums de tots els 

receptors de la instal·lació. En aquest cas, i segons desglossament detallat, puja a 4,38 kW. 

Potència de càlcul: Es tracta de la màxima càrrega prevista per la qual es dimensionen els 

conductors, i s'obté aplicant els factors indicats pel RABAT, així com la simultaneïtat o reserva 

estimada per a cada cas. Per a la instal·lació objecte de projecte, és una potència de càlcul de 5,97 

kW. 

Potència a contractar: Es tria la potència normalitzada per la companyia subministradora superior 

i més propera a la potència de càlcul. Donades aquestes condicions, seleccionem una potència a 

contractar de 6,92 kW. 
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1.6. SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA. 

La Companyia Subministradora de l‘edifici és FECSA i la Tensió de Servei és de 220/380 volts. 

1.7. POSSIBLE REPERCUSSIÓ SOBRE LA SANITAT AMBIENTAL I 
EFECTES ADDITIUS. 

1.7.1. PRODUCCIÓ DE FUMS, VAPORS I OLORS. 

Per una correcte ventilació del aparcament s’ha adoptat la següent solució: 

Planta Soterrani –1: 

En aquesta planta, donat que per les seves cotes d’alçada es pot realitzar ventilació natural a dos 

façanes oposades, queda justificada de la següent manera: 

 Segons la Resolució d’11 de novembre de 1988 de la DGSQI, la superfície de ventilació 

natural a façanes oposades a de complir que les obertures permanentment obertes per sobre 

el terra equivalguin al 5% de la superfície de la planta del aparcament. Si la superfície de la 

planta soterrani –1 es de 106,90 m2, el 5% d’aquesta es 5,34 m2. La suma de les dues 

finestres i la porta d’entrada es de 12,40 m2. 

Planta Soterrani –2: 

En aquesta planta s’ha optat per realitzar una ventilació forçada. Donat que  la planta soterrani -1 

consta de  ventilació natural, en la planta soterrani –2 es  realitzarà una extracció, mitjançant un 

sistema de conductes de secció quadrada i un equip de doble ventiladors: 

 Donant compliment a la mateixa resolució anteriorment citada. Per el càlcul dels sistema 

serà a raó de 6 renovacions/hora. Sabent que el volum de la planta –2  és de  954,2 m3. 

(367 m2 x 2,60 metres d’alçada)  D’aquesta xifra es desprèn que el cabdal total a moure ha 

de ser 5.725 m3/h. Al final de la memòria adjuntem el càlcul del sistema de conductes. El 

sistema de ventiladors estarà duplicat per tal de poder garantir el 50% del subministrament. 

1.7.2. ESTUDI D'INSONORITZACIÓ. 

1.7.2.1. FONTS DE SOROLL INTERNES ALS EDIFICIS. 

Reben el nom de fonts de soroll internes, les derivades de l'ocupació i la utilització dels edificis i 

les produïdes pels serveis i instal·lacions dels edificis. 
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En l'activitat que ens ocupa, són dignes de consideració les fonts de soroll produïdes, segons 

especifica la citada normativa, com "Activitats de les persones", podent ser les següents. 

1.7.2.1.1. PETJADES. 

Produeixen un soroll que es transmet fonamentalment per l'estructura i on les característiques 

espectrals i de nivell dependent del tipus de paviment, de calçat de l'ocupant i del ritme de les seves 

petjades. 

Generalment és un soroll ric en baixes freqüències que es transmeten primordialment al recinte 

subjacent, el nivell d'emissió pot assolir en certs casos 55 dB (A). 

1.7.2.1.2. CONVERSACIÓ. 

Els nivells mitjos que produeixen les conversacions es xifren en 70 dB(A) en els altres casos on es 

força la veu, podent assolir els 100 dB(A) en el cas de crits. 

1.7.2.1.3. CONCLUSIÓ. 

Queda per tant especificat que el nivell sonor de l'activitat  procedeix de la mateixa conversió i sent 

aquesta de 80 dB(A) com a màxim. 

1.7.2.2. AILLAMENT ACÚSTIC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 

Veien les característiques dels elements constructius: segons ANNEX-3 s'especifica pel local de 

referència que ens ocupa en la present, només intervenen els següents elements constructius. 

1.7.2.2.1. PARTICIONS INTERIORS. 

Els envans interiors fabricats amb ceràmica buida i enguixats cara a cara, amb gruix total de 9 cm, 

li correspon un aïllament de 35 dB(A). 

1.7.2.2.2. PARETS SEPARADORES DE PROPIETAT O USUARIS DIFERENTS. 

Les parets colindants de fàbrica de totxo ceràmic, massís de 29 cm. de gruix, li correspon un 

aïllament de 56 dB(A). 

1.7.2.2.3. ELEMENTS CONSTRUCTIUS HORITZONTAL. 

El sostre amb revolto ceràmic, amb un gruix de 250 mm, amb soldat i enlluït del sostre, correspon a 

un nivell d'emissió que es preveu de sostre, correspon a un nivell d'emissió que es preveu de sostre, 

correspon a un nivell de emissió que es preveu de sostre, correspon a un nivell de emissió que es 

preveu a l'apartat 7.2.1.2. Es compleix la norma NBE/CA-81. 
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1.8. PRESSUPOST PROJECTE APARCAMENT 

Per la instal·lació de l'activitat ressenyada, s'ha calculat les següents valoracions un import total de 

TOTAL: 28.076,05 € 

1.9. PLÀNOLS PROJECTE APARCAMENT 

DESCRIPCIÓ ESCALA Nº DE PLÀNOL 

Situació  E : 1 / 2000 1 

Emplaçament. E : 1 / 500 1 

Enllumenat d’emergència i planta 
Subterrània –1 E : 1 / 100 20 

Enllumenat d’emergència i planta 
Subterrània –2 E : 1 / 100 21 

Secció transversal i secció 
longitudinal E : 1 / 200 3 

Esquema Elèctric. S/E 19 
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1.1. DADES GENERALS 

1.1.1. DADES  DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 

 Autor: Antonio García Cruz 

 NIF: 52.428.441-X 

 Domicili social: Avinguda Penedès,4 

 Població: 08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona 

 Telèfon:  93.814.12.62  

 E-mail: antoniogarcia.cruz@yahoo.es 

1.1.2. DADES DEL PETICIONARI 

 Peticionari: EPSEVG 

 NIF: 23.456.789-J 

 Domicili social: Avinguda Víctor Balaguer s/n  

 Població: 08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona 

 Telèfon:  93 896 77 26 

1.1.3. DADES DEL PROJECTE 

 Descripció: Projecte de Baixa Tensió per a un edifici d’habitatges plurifamiliars de dues 

plantes subterrànies, planta baixa i tres plantes de pisos amb 6 habitatges.   

 Adreça:  C/Xarel·lò, número 17, Sant Pere de Ribes, 08810, Barcelona. 

1.2. OBJECTIU D'AQUESTA MEMÒRIA. 

Amb aquesta memòria es pretén fer la legalització de la Instal·lació Elèctrica d’un edifici destinat a 

Habitatge aïllat i d’un aparcament de dues plantes subterrànies amb capacitat per a 14 vehicles i 12 

motos, per tal d’obtenir la corresponent posada en marxa de la  instal·lació. 

1.3. NORMATIVA. 

 Llei 3/1.998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

 Pla general d'ordenació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
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 Ordenança de seguretat i higiene dins el treball. 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Instruccions Complementàries. 

 Norma Bàsica NBE-CPI-96 sobre Protecció Contra incendis. 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio. 

1.4. CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL EN QÜESTIÓ. 

L’edifici objecte del projecte es troba ubicat en el C./ Xarel·lo nº 17, de Sant Pere de Ribes, 08810, 

Barcelona.   

APARCAMENT 

El local en qüestió està constituït per dues plantes soterrani amb una capacitat de 14 vehicles i 12 

motos.  

Per sobre de les plantes soterrani hi ha hi ha una planta baixa, una planta primera, una planta 

segona i una planta terrat. Les tres primeres plantes destinades a habitatges, amb un total de sis 

habitatges.  Tres habitatges a la planta baixa, dos a la primera planta i un a la segona planta. A la 

planta terrat hi hauran els captadors solars,el sistema hidràulic, la bomba d’expansió  i sistemes de 

captació, tant de televisió com de ràdio. L’edifici d’habitatges comunicarà a l’aparcament 

mitjançant un aparell elevador, mitjançant un vestíbul previ i d’un accés peatonal, exclòs de 

l’activitat, també proveït de vestíbul previ.  

Al local s'hi accedirà a través d’una porta per vehicles de 3,50 metres d’amplada, a través  d’una 

porta peatonal per escala interior del edifici i per les vies mencionades en l’anterior paràgraf. 

La superfície útil total del local és de 505,80 m
2
, desglossada de la següent manera: 

DENOMINACIÓ 
Superfície 

(m
2
) 

Alçada 

(m) 

Volum 

(m³) 

Planta subterrània -1 106,90 2,60 277,94 

Vestíbul 1 2,40 2,60 6,24 

Vestíbul 2 1,80 2,60 4,68 

Escala 10,00 2,60 26,00 
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Planta Subterrània -2 367,00 2,60 954,20 

Vestíbul 1 2,40 2,60 6,24 

Vestíbul 2 1,80 2,60 4,68 

habitació 3,50 2,60 9,10 

Escala 10,00 2,60 26,00 

TOTAL: 505,80 

L’alçada útil de l’aparcament serà de 2,60 metres. 

El terra no presentarà solucions de discontinuïtat i serà de fàcil neteja. 

Tots els elements motrius de treball estaran perfectament assentats sobre sabates o plafons 

antivibratoris, per evitar qualsevol incidència al respecte. 

La resistència al foc dels diferents elements serà de: 

 La resistència al foc de l’estructura portant serà de R120 

 La resistència al foc dels sostres que separen la zona de la resta de l’edifici seran de REI 

120. 

 La resistència al foc de les parets que separen la zona de la resta de l’edifici seran de EI 

120. 

 La resistència al foc de les portes de comunicació amb la resta de l’edifici seran EI2 45-

C5 

 El màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida del local serà de com a màxim de 25 

metres. 

L’aparcament constarà de 23 detectors termovelocimètrics connectats amb una central i 

dotada de sirena òptico-acústica a l’exterior. 

EDIFICI 

L’edifici consta d’un sol bloc i està format per 6 pisos d’alt estanding, dues zones exteriors 

comunitàries i un pàrquing de dos nivells. 

L’edifici consta d’un únic portal al qual s’accedeix des del carrer i a través de les zones 

comunitàries de jardí i esbarjo. 
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La superfície de les plantes  és de 819,10 m2 distribuïda de la següent manera: 

Sistema/Zona Superfície 

(m²) 

Alçada 

(m) 

Volum 

(m³) 

Planta Baixa PB1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 

Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,910 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 

Planta Baixa PB2: 93,1 m² 

Distribuïdor 13,0 2,70 35,10 

Habitació 1 9,6 2,70 25,92 

Habitació 2 13,2 2,70 35,64 

WC 1 4,2 2,70 11,34 

Habitació 3 8,0 2,70 21,60 

Menjador 26,4 2,70 71,28 

Cuina 10,0 2,70 27,00 

Safareig 4,4 2,70 11,88 

WC 2 4,3 2,70 11,61 

Planta Baixa PB3: 93,90 m² 
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Menjador 28,7 2,70 77,49 

Distribuïdor 3,9 2,70 10,53 

Safareig 2,4 2,70 6,48 

Cuina 10,4 2,70 28,08 

Rebedor 3,90 2,70 10,53 

Habitació 1 14,9 2,70 40,23 

WC 1 4,0 2,70 10,80 

Habitació 2 12,3 2,70 33,21 

Habitació 3 9,3 2,70 25,11 

WC 2 4,1 2,70 11,07 

Planta Primera PP1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 

Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,91 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 

Planta Primera PP2: 185,50 m² 

Habitació 1 24,1 2,70 65,07 

WC 1 4,4 2,70 11,88 

Habitació 2 7,0 2,70 18,90 
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WC 2 2,4 2,70 6,48 

Menjador 1 38,4 2,70 103,68 

Cuina 14,2 2,70 38,34 

Rebedor 9,4 2,70 25,38 

Safareig 12,2 2,70 32,94 

WC 3 4,3 2,70 11,61 

Habitació 3 15,0 2,70 40,50 

WC 4 4,0 2,70 10,80 

Habitació 4 22,0 2,70 59,40 

Menjador 2 28,1 2,70 75,87 

Planta Segona PS1: 109,70 m² 

Menjador 30,5 2,70 82,35 

Cuina 10,6 2,70 28,62 

Habitació 1 10,6 2,70 28,62 

Habitació 2 13,0 2,70 35,10 

Habitació 3 19,9 2,70 53,73 

WC 1 4,5 2,70 12,15 

WC 2 3,9 2,70 10,53 

Safareig 3,3 2,70 8,910 

Rebedor 7,7 2,70 20,79 

Distribuïdor  5,7 2,70 15,39 

Planta Segona PS2 

Zona comunitària 117,5 2,70 317,25 

Per tant, la superfície total de tot l’edifici, tenint en compte la superfície destinada a aparcament és 

de : 
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DENOMINACIÓ m
2
 

Planta baixa 296,70 

Primera planta 295,20 

Segona planta 227,20 

Pàrquing 505,80 

Total 1.324,90 

1.5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

1.5.1. RELACIÓ DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPS RECEPTORS. DEMANDA DE 

POTÈNCIA 

APARCAMENT 

Enllumenat 

 LLUM -1---------------------------------------------720,00 w 

 LLUM -2---------------------------------------------936,00 w 

 ENDOLLS I LLUM SERENO--------------------572,00 w 

          Total 2.228,00 w 

Força 

 EXTRACTOR 1--------------------------------------865,88 w 

 EXTRACTOR 2--------------------------------------865,88 w 

 MOTOR PORTA-------------------------------------216,47 w 

 CENTRAL INCENDIS------------------------------200,00 w 

          Total 2.148,24 w 

Resum 

 ENLLUMENAT-------------------------------------2.228,00 w 

 FORÇA-----------------------------------------------2.148,24 w 

         Total 4.376,24 w 

Potència instal·lada: Considerem la potència instal·lada com la suma dels consums de tots els 

receptors de la instal·lació. En aquest cas, i segons desglossament detallat, puja a 4,38 kW. 
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Potència de càlcul: Es tracta de la màxima càrrega prevista per la qual es dimensionen els 

conductors, i s'obté aplicant els factors indicats pel REBT, així com la simultaneïtat o reserva 

estimada per a cada cas. Per a la instal·lació objecte de projecte, és una potència de càlcul de 5,97 

kW. 

Potència a contractar: Es tria la potència normalitzada per la companyia subministradora superior 

i més propera a la potència de càlcul. Donades aquestes condicions, seleccionem una potència a 

contractar de 6,92 kW. 

EDIFICI 

Força 

  SERVEIS COMUNS----------------------------------24.200,00 W 

                                                                                     Total: 24.200,00 W 

Habitatge 

 PB1----------------------------------------------------------9.200,00 W 

 PB2----------------------------------------------------------9.200,00 W 

 PB3----------------------------------------------------------9.200,00 W 

 PP1-----------------------------------------------------------9.200,00 W 

 PP2-----------------------------------------------------------9.200,00 W 

 PS1-----------------------------------------------------------9.200,00 W 

       

  Total: 55.200,00 W 

Resum 

 HABITATGE-----------------------------------------------55.200,00 W 

 FORÇA------------------------------------------------------24.200,00 W 

       Total: 79.400,00 W 

Potència instal·lada: Considerem la potència instal·lada com la suma dels consums de tots els 

receptors de la instal·lació. En aquest cas, i segons desglossament detallat, puja a 79,40 kW. 

Potència de càlcul: Es tracta de la màxima càrrega prevista per la qual es dimensionen els 

conductors, i s'obté aplicant els factors indicats pel REBT, així com la simultaneïtat o reserva 
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estimada per a cada cas. Per a la instal·lació objecte de projecte amb un coeficient de simultaneïtat 

del 100 %, és una potència de càlcul de 79,40 kW. 

Potència a contractar: Es tria la potència normalitzada per la companyia subministradora superior 

i més propera a la potència de càlcul. Donades aquestes condicions, seleccionem una potència a 

contractar de 86,50 kW. 

SERVEIS COMUNS 

Enllumenat 

 ENLLUMENAT ESCALA -------------------------------1.000,00 W 

 ENLLUMENAT JARDÍ ----------------------------------3.000,00 W 

 ENLLUMENAT PORTAL----------------------------------200,00 W 

                                                                                   Total : 4.200,00 W 

Força 

 ASCENSOR -------------------------------------------------5.882,35 W 

 GRUP DE PRESSIÓ----------------------------------------3.529,41 W 

 APARCAMENT---------------------------------------------5.000,00 W 

 PISCINA------------------------------------------------------5.882,35 W 

 XARXA DE TELECOMUNICACIONS-----------------2.000,00 W 

    Total: 22.294,12 W 

Resum 

 ENLLUMENAT------------------------------------------------4.200,00 W 

 FORÇA---------------------------------------------------------22.294,12 W 

       Total: 26.494,12 W 

Potència instal·lada: Considerem la potència instal·lada com la suma dels consums de tots els 

receptors de la instal·lació. En aquest cas, i segons desglossament detallat, puja a 26,49 kW. 

Potència de càlcul: Es tracta de la màxima càrrega prevista per la qual es dimensionen els 

conductors, i s'obté aplicant els factors indicats pel REBT, així com la simultaneïtat o reserva 

estimada per a cada cas. Per a la instal·lació objecte de projecte, és una potència de càlcul de 24,20 

kW. 
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Potència a contractar: Es tria la potència normalitzada per la companyia subministradora superior 

i més propera a la potència de càlcul. Donades aquestes condicions, seleccionem una potència a 

contractar de 27,71 Kw 

1.5.2. SUMINISTRAMENT D'ENERGIA. 

La Companyia Subministradora del edifici és FECSA i la Tensió de Servei és de 220/380 volts. 

1.5.3. COMPTADORS. 

Els comptadors s'instal·laran sobre bases construïdes per materials adequats i no inflamables. Les 

dimensions i formes de les bases on vagin els comptadors, es col·locaran segons normes de la 

companyia subministradora i sobre elles es col·locaran cobertes precintables que permetran la 

lectura de les indicacions. El model de la centralització serà una T-20 segons normes de CIA. 

1.5.4. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ. 

El col·locarà el més aprop possible de l'entrada de l’escomesa i aprop d'ell, els dispositius de 

comandament i protecció. 

Aquest quadre de distribució està instal·lat en una zona on no té accés el públic. 

Total la línia que surt de l’anomenat quadre, estarà provista del seu corresponent dispositiu de 

comandament i protecció. 

Cada un dels dispositius que surten del quadre, portaran una placa indicadora del circuit al que 

pertany. 

Així mateix es col·locarà la connexió del born de la instal·lació de protecció amb la derivació 

individual de cada circuit de protecció. 

El instal·lador col·locarà sobre el quadre de distribució, una placa metàl·lica impresa amb caràcters 

indelebles amb el seu nom o marca comercial, i data en que es va realitzar la instal·lació, d'acord 

amb el senyalat en la Instrucció ITC-BT-25. 

En els esquemes que s'adjunten, s'especifiquen les característiques de cada circuit, així com les 

seves proteccions. 
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1.5.5. CONDUCTORS. 

Es faran servir conductors rígids, aïllats, de tensió nominal 750 volts i amb aïllament de PVC. 

Conductors de protecció llistat verd-groc. 

Conductors de fase negre, gris, marró.

Conductors de neutre Blau clar 

1.5.6. PROTECCIONS. 

1.5.6.1. PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS I SOBRECÀRREGUES. 

Per la protecció de la instal·lació contra sobreintensitats i sobrecàrregues i curtcircuits, es faran 

servir fusibles de característiques de funcionament adequades i interruptors amb corba tèrmica de 

tall i sistema electromagnètic. 

Els dispositius de protecció s'instal·laran en l'origen dels circuits.  Al final d’aquesta memòria 

s’adjunta en els annexes les característiques dels diferents dispositius segons on es troben 

localitzats.  

1.5.6.2. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES. 

S'allunyaran les parts actives de la instal·lació per tot tipus de contactes fortuïts. S'interposaran 

obstacles i es recobriran les parts actives de la instal·lació per mitja d'un aïllament escaient. 

1.5.6.3. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES. 

Es fera servir la posta a terra de les masses i els dispositius de tall per intensitat de defecte. 

Com dispositius de tall automàtics sensibles a la corrent de defecte, es faran servir els interruptors 

diferencials associats a la posta a terra de les masses. 

Aquests interruptors tindran que provocar l'obertura automàtica de la instal·lació interior, grau de 

suma vectorial de les intensitats que travessen els pols de l'aparell, arribin a un determinat valor 

(sensibilitat).         

24 V 

R = -------------------- 

Is  
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Estipulant que Is és el valor de la sensibilitat del interruptor en ampers. Aquesta resistència a terra 

no serà superior a 37 ohms. 

S'instal·larà relès diferencials de Inf. 0,3 A. 

Els anomenats diferencials tindran una protecció superior a la que es desprèn. 

                                          24 

Is = --------- = 0,648 A. Valor superior a l'emprat de 0,3 A. 

                                          37 

 

                                          50 

Is = ----------- = 1,350 A. Valor superior a l'emprat de 0,3 A. 

                                          37 

1.5.6.4. POSTA A TERRA. 

La posta a terra s'establirà amb objecte de limitar la Tensió que amb respecte les masses 

metàl·liques, assegurant l'actuació de les proteccions i de la instal·lació en general. 

Es disposa d’un cable de coure despullat de 35 mm2 de secció, al llarg de tot el perímetre de 

l’edifici, a una profunditat mínima de 0’8 metres. Totes les parts metàl·liques de l’edifici, 

armadures incloses, quedaran connectades de manera que constitueixin una sola superfície 

equipotencial connectada al terra. 

S’instal·larà una caixa de registre de connexió a terra a la qual s’unirà la línia principal de 

connexions a terra de la instal·lació elèctrica. 

Com a elèctrode artificial es faran servir piques de ferro de 19 mm de diàmetre i 2 metres de 

longitud, recobertes per una capa exterior de coure. 

La línia d'enllaç amb terra, connectarà elèctrode amb la línia principal de terra, serà de coure d'una 

secció mínima de 35 mm2. 

La presa de terra es farà en un lloc convenient destinat a aquest efecte, per mitjà de vàries piques de 

ferro de 19 mm de secció i 2 metres de longitud, recobertes per una capa exterior de coure de 35 

mm2, de forma que la resistència òhmica, sigui tal que en qualsevol massa de la instal·lació, no 

puguin donar lloc a tensions de contacte superior a 24 volts, en local o emplaçament conductor i de 

50 volts en la resta, d'acord amb la Instrucció ITC-BT-18. 
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Els conductors d'enllaç seran de coure de 35 mm2. de secció com mínim i les derivacions als 

receptors i parts metàl·liques de la instal·lació seran de igual o superior secció que el conductor que 

alimenta al receptor segons la Instrucció ITC-BT-19, característiques de la qual constant al full de 

càlculs que s'adjunta al projecte. 

1.5.6.5. CÀLCULS. 

Es grafia un quadre de les característiques de les branques amb la potència en KW, la intensitat que 

transporta, el factor promig o del receptor (cos &), la secció del conductor en mm2, càrrega 

simultània en %, caiguda de tensió en volts i % des del subministra al receptor, diàmetre interior 

del tub protector, secció del conductor neutre, secció de conductor de protecció i la resistència 

aïllament. 

Per els càlculs s'han adoptat les següents fórmules: 

Línia trifàsica:          

W 

I = ---------------------------- 

3
1/2

. x V x Cos & 

               

3
1/2

 x L x I x Cos & 

C = ---------------------------------- 

56 * S 

           

100 x C 

% = ----------------

V 
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    I 

D = --------- 

    S 

Línia monofàsica:          

W 

I = -----------------------

V * cos & 

 

                       2 * L * I * cos & 

        C = ----------------------------------

                             56 * S 

                  

I 

D = ---------

S 

             

100 * C 

% = ------------------

V 

On: 

W = Potència en vats. 

V = Tensió en volts. 
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I = Intensitat de corrent que transporta en ampers. 

D = Densitat en A/mm
2
. 

L = Longitud en metres. 

Cos & = Factor de potència 

C = Caiguda de tensió en volts. 

1.6. CENTRE PRÒXIMS O EDIFICIS D'US PÚBLIC  
El nucli de població més proper a l’edifici objecte del projecte és Les Roquetes que es troba situat a 

uns 3.500 metres de la parcel·la. 

Per altra banda ha 80 metres, en el mateix carrer hi ha un bar-restaurant, i a uns 700 metres 

aproximadament hi ha un col·legi bilingüe. 

1.7. PRESSUPOST  DE BAIXA TENSIÓ 
Per la instal·lació de l'activitat ressenyada, s'ha calculat les següents valoracions: 

1.7.1. DIFERENCIALS I MAGNETOTÈRMICS 

APARCAMENT 

Preu total és de : 3.970,11 €

ZONES COMUNS 

Preu total és de : 4.062,44 €

EDIFICI 

Preu total és de : 13.365,26 €

1.7.2. CONDUCTORS 

APARCAMENT 

El preu Total és de: 1.435,89 € 

ZONES COMUNS 

El preu Total és de: 1.584,60 € 
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EDIFICI 

El preu Total és de: 8.385,93 € 

1.7.3. CAIXES,ENDOLLS I PUNTS DE LLUM 

El preu total és de: 24.419,82 €

1.7.4. MÀ D’OBRA 

El preu Total és de: 22.000,00 € 

Que suma un total de: 

El preu Total és de: 79.224,05 € 

SETANTA NOU MIL DOS-CENTS VINT I QUATRE AMB CINC CÈNTIMS 

1.8. PLÀNOLS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

PLÀNOL ESCALA Nº. DE PLÀNOL 

Situació E:1/2000 1 

Emplaçament. E:1/500 1 

Esquema de BT de zones comuns, aparcament 

i escomesa de l’edifici 
SE 14 

Esquema de BT dels pisos SE 15 
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1.9. BIBLIOGRAFÍA 

 Exemples i apunts varis. 

 Consultes professors varis. 

 Consulta de projectes de la biblioteca 

 Catàlegs dels fabricants: 

o Siemens 

o Simón 

 Pagines web consultades: 

o www.google.es 

o http://www.coitt.es/ 

o http://www.pict.es/catala/indexcat.html 

o http://www.soloarquitectura.com/documentos/index.html 

o http://www.gencat.cat/ 

o http://bibliotecnica.upc.es/bib340/ 

 Programes (software) : 

o Microsoft Office Word 2003 

o Microsoft Office Power point 2003 

o Microsoft Office Excell 2003 

o Adobe Acrobat 7.0 Professional 

o Autodesk Autocad 2004 

o Paint 

o Internet Explorer 

o BT win ,Baixa tensió 
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2.1. NORMATIVA ICT 

 Real Decret 401/2003, de 4 d’Abril, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les 

Infraestructures Comunes de Telecomunicacions per a l’accés als serveis de 

telecomunicacions en l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lacions d’equips i 

sistemes de telecomunicacions. 

 Reglament d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (I.C.T) 

 Ordre de 14 de maig de 2003, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicació en l’interior dels edificis i l’activitat 

d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel Real Decret 401/2003, 

de 4 d’abril. 

2.2. NORMATIVA ACS 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificació(BOE 28-03-2006). 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 

d’Ecoeficiència en els edificis (DOGC 16-02-2006). 

 Reial Decret 1027/2007,de 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques als Edificis i modifica el Reial Decret 1218/2002 

 Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1751/1998, de 31 de juliol, pel que s'aprovà el Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els 

Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries i es creà la Comissió 

Assessora per les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (BOE 03-12-2002). 

 Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre, pel qual es modifiquen determinats articles 

del Reglament d'Aparells a Pressió (BOE 28-11-1990). 

 Reial Decret 507/1982, de 15 de gener, pel qual es modifiquen els articles sisè i setè del 

Reglament d'Aparells a Pressió (BOE 12-03-1982). 

 Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells a Pressió i 

les seves Instruccions Tècniques Complementàries (BOE 29-05-1979). 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienico-sanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (DOGC 29-07- 2004). 
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 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienico-sanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (BOE 18-07-2003). 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (BOE 18-09-2002). 

2.3. NORMATIVA APARCAMENT 

 Llei 3/1.998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

 Pla general d'ordenació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

 Ordenança de seguretat i higiene dins el treball. 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Instruccions Complementàries. 

 Norma Bàsica NBE-CPI-96 sobre Protecció Contra incendis. 

 Norma Bàsica NBE-CA-81 sobre Condicions Acústiques en les Edificacions. 

2.4. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), en el desenvolupament de la Llei 38/1999, de 5 de 

novembre i text modificat segons RD 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23.10.07) + 

correcció d’errors (BOE 20.12.07) i correcció d’errors del RD 314/2006 (BOE 25.01.08). 

o Seguretat en cas d’incendi (CTE DB-SI 2006). 

o Seguretat d’utilització (CTE DB-SU 2006). 

o Salubritat (CTE DB-HS 2006). 

 Classificació de materials constructius, RD 312/2005, de 8 de març de 2005. 

 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, RIPCI-93 (RD 1942/05.11.1993). 

 Taula per al interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI) 

constituïda el 6 de novembre de 2001. 

 Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendis en 

       els edificis complementaris a la NBE-CPI/91.  
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2.5. NORMATIVA CLIMATITZACIÓ 

 Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 

IT (Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol).  

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. 

 Codi Tècnic d'Edificació. (Reial Decret 314/2006, de 17 de març) i en especial:  

o Secció HE 1. Limitació de la demanda energètica.  

o Secció HE 2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. (RITE)  

o Secció HE 4. Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.  

o Secció HS 3. Qualitat de l'aire interior.  

o Secció HS 4. Subministrament d'aigua.  

2.6. NORMATIVA BAIXA TENSIÓ 

 Llei 3/1.998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

 Pla general d'ordenació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 Ordenança de seguretat i higiene dins el treball. 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Instruccions Complementàries. 

 Norma Bàsica NBE-CPI-96 sobre Protecció Contra incendis. 

2.7. NORMATIVA ACCESSIBILITAT 

 Decret 135/1995, de 24 de març, del desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de la accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 Decret 204/1999, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

2.8. ORDENANÇES MUNICIPALS I NORMATIVA URBANÍSTICA 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l’Ajuntament De Sant Pere de Ribes. 

 Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable. 
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 Ordenança reguladora de la instal·lació d’aparells de climatització i altres elements 

assimilables a l’exterior dels immobles. 

 Ordenança reguladora de la senyalització i abalisament de les obres que es realitzen en la 

via pública. 

 Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions. 

 Ordenança municipal reguladora dels aparcaments i garatges-aparcaments. 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 

el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto. 

Este reglamento tiene por objeto establecer la normativa técnica de telecomunicación relativa a la 

infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de 

telecomunicación; las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la 

normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior 

de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de 

telecomunicación y el paso de las redes de los distintos operadores; los requisitos que debe cumplir 

la ICT para el acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 

determinar las condiciones para el ejercicio profesional de la actividad de instalador de 

telecomunicaciones, a fin de garantizar que las instalaciones y su puesta en servicio permitan el 

funcionamiento eficiente de los servicios y redes de telecomunicación. 

La normativa técnica básica de edificación deberá prever, en todo caso, que la infraestructura de 

obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos 

operadores, de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de dicha infraestructura. En el 

supuesto de que la infraestructura común en el edificio fuese instalada o gestionada por un tercero, 

en tanto éste mantenga su titularidad, deberá respetarse el principio de que aquélla pueda ser 

utilizada por cualquier entidad u operador habilitado para la prestación de los correspondientes 

servicios. 

Artículo 2. Definiciones. 

1. A los efectos de este reglamento, se entiende por infraestructura común de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación la que exista o se 

instale en los inmuebles comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento para 

cumplir, como mínimo, las siguientes funciones: 
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a) La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión 

terrenales y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas 

viviendas o locales, y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y 

televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión. Las señales de 

radiodifusión sonora y de televisión terrenales susceptibles de ser captadas, 

adaptadas y distribuidas serán las contempladas en el apartado 4.1.6 del anexo I de 

este reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito 

territorial correspondiente. 

b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los 

servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la 

infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o 

locales a las redes de los operadores habilitados. 

c) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por 

operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de 

acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que 

habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones que se pretendan prestar por infraestructuras diferentes a las 

utilizadas para el acceso a los servicios contemplados en el apartado b) anterior, en 

adelante y a los solos efectos del presente reglamento, servicios de 

telecomunicaciones de banda ancha, mediante la infraestructura necesaria que 

permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los 

operadores habilitados. 

2. También tendrá la consideración de infraestructura común de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación aquella que, no cumpliendo inicialmente las 

funciones indicadas en el apartado anterior, se adapte para cumplirlas. La adaptación podrá 

llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispensable, mediante la construcción de una 

infraestructura adicional a la preexistente. 

3. A los efectos de este reglamento, se entiende por sistema individual de acceso a los 

servicios de telecomunicación aquél constituido por los dispositivos de acceso y conexión, 

necesarios para que el usuario pueda acceder a los servicios especificados en el apartado 1 

de este artículo o a otros servicios provistos mediante otras tecnologías de acceso, siempre 

que para el acceso a dichos servicios no exista infraestructura común de acceso a los 
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servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o se adapte la preexistente en los 

términos establecidos en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. 

4. Los términos que no se encuentren expresamente definidos en este reglamento tendrán el 

significado previsto en la normativa de telecomunicaciones en vigor y, en su defecto, en el 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

CAPÍTULO II 

Infraestructura común de telecomunicaciones 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones, se aplicarán: 

1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la 

edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, 

o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 

de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril. 

2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por 

plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

Artículo 4. Normativa técnica aplicable. 

1. A la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación le será de aplicación la normativa técnica que se relaciona a 

continuación: 

a) Lo dispuesto en el anexo I de este reglamento, a la destinada a la captación, 

adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión. 

b) Lo establecido en el anexo II, a la que tiene por objeto permitir el acceso al 

servicio de telefonía disponible al público. 

c) Lo dispuesto en el anexo III, a la que permite el acceso al servicio de 

telecomunicaciones de banda ancha. 

d) A la de obra civil que soporte las demás infraestructuras comunes, lo dispuesto en 

la norma técnica básica de edificación que le sea de aplicación, en la que se 

recogerán necesariamente las especificaciones técnicas mínimas de las 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
280

edificaciones en materia de telecomunicaciones, incluidas como anexo IV de este 

reglamento. 

En ausencia de norma técnica básica de edificación, las infraestructuras de obra civil deberán 

cumplir, en todo caso, las especificaciones del anexo IV. 

2. Lo dispuesto en el párrafo d) del apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 

competencias que, sobre la materia, tengan atribuidas otras Administraciones públicas. 

Artículo 5. Obligaciones y facultades de los operadores y de la propiedad. 

1. Con carácter general, los operadores de redes y servicios de telecomunicación estarán 

obligados a la utilización de la infraestructura en las condiciones previstas en este 

reglamento y garantizarán, hasta el punto de terminación de red, el secreto de las 

comunicaciones, la calidad del servicio que les fuere exigible y el mantenimiento de la 

infraestructura. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de 

febrero, el propietario o los propietarios del inmueble serán los responsables del 

mantenimiento de la parte de infraestructura común comprendida entre el punto de 

terminación de red y el punto de acceso al usuario, así como de tomar las medidas 

necesarias para evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la 

infraestructura. No obstante, los operadores y los usuarios podrán acordar voluntariamente 

la instalación en el punto de acceso al usuario, de un dispositivo que permita, en caso de 

avería, determinar el tramo de la red en el que dicha avería se produce. 

3. Si fuera necesaria la instalación de equipos propiedad de los operadores para la 

introducción de las señales de telefonía o de telecomunicaciones de banda ancha en la 

infraestructura, aquéllos estarán obligados a sufragar todos los gastos que originen tanto la 

instalación y el mantenimiento de los equipos, como la operación de éstos y su retirada. 

4. Los operadores de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha procederán a la 

retirada del cableado y demás elementos que, discurriendo por una infraestructura, 

hubieran instalado, en su día, para dar servicio a un abonado cuando concluya, por 

cualquier causa, el correspondiente contrato de abono. La retirada será efectuada en un 

plazo no superior a 30 días, a partir de la conclusión del contrato. Transcurrido dicho plazo 

sin que se haya retirado el cable y demás elementos, quedará facultada la propiedad del 

inmueble para efectuarla por su cuenta. 
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5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de 

febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación, los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su 

caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder, a su costa, a los servicios de 

telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 2.1 de este reglamento a través 

de sistemas individuales de acceso a los servicios de telecomunicación cuando no exista 

infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una 

nueva o no se adapte la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento dispuesto en el 

artículo 9.2 del mencionado Real Decreto Ley. 

Artículo 6. Adaptación de instalaciones existentes. 

1. La adaptación de las instalaciones individuales o de las infraestructuras preexistentes 

cuando, de acuerdo con la legislación vigente, no reúnan las condiciones para soportar una 

infraestructura común de telecomunicaciones o no exista obligación de instalarla se 

realizará de conformidad con los anexos referidos en los párrafos a), b) y c) del artículo 4.1 

de este reglamento que les sean de aplicación. 

2. En el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una infraestructura 

común de telecomunicaciones, o no se adaptase la preexistente, sea necesaria la realización 

de una instalación individual para acceder a un servicio de telecomunicación, el promotor 

de dicha instalación estará obligado a comunicar por escrito al propietario o, en su caso, a 

la comunidad de propietarios del edificio su intención, y acompañará a dicha comunicación 

la documentación suficiente para describir la instalación que pretende realizar, acreditación 

de que ésta reúne los requisitos legales que le sean de aplicación y detalle del uso 

pretendido de los elementos comunes del edificio. Asimismo incluirá una declaración 

expresa por la que se exima al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios de 

obligación alguna relativa al mantenimiento, seguridad y vigilancia de la infraestructura 

que se pretende realizar. El propietario o, en su caso, la comunidad de propietarios 

contestará en los plazos previstos en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero si tiene 

previsto acometer la realización de una infraestructura común o la adaptación de la 

preexistente que proporcione el acceso al servicio de telecomunicación pretendido y, en 

caso contrario, su consentimiento a la utilización de los elementos comunes del edificio 

para proceder a la realización de la instalación individual, y podrá proponer soluciones 

alternativas a las propuestas, siempre y cuando sean viables técnica y económicamente. 
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Artículo 7. Continuidad de los servicios. 

1. Con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios, con carácter previo a la 

modificación de las instalaciones existentes o a su sustitución por una nueva 

infraestructura, la comunidad de propietarios o el propietario del inmueble estarán 

obligados a efectuar una consulta por escrito a los titulares de dichas instalaciones y, en su 

caso, a los arrendatarios, para que declaren, por escrito, los servicios recibidos a través de 

aquéllas, al objeto de que se garantice que con la instalación modificada o con la 

infraestructura que sustituye a la existente sea posible la recepción de todos los servicios 

declarados. Dicha consulta se efectuará en el plazo indicado en el Real Decreto Ley 

1/1998, de 27 de febrero, para la instalación de la infraestructura en los edificios ya 

construidos. 

2. Asimismo, la propiedad tomará las medidas oportunas tendentes a asegurar la normal 

utilización de las instalaciones o infraestructuras existentes, hasta que se encuentre en 

perfecto estado de funcionamiento la instalación modificada o la nueva infraestructura. 

Artículo 8. Proyecto técnico. 

1. Con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios 

cumplan con las normas técnicas establecidas en este reglamento, aquéllas deberán contar 

con el correspondiente proyecto técnico, firmado por un ingeniero de telecomunicación o 

un ingeniero técnico de telecomunicación de la especialidad correspondiente que, en su 

caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de edificación. En el proyecto 

técnico, visado por el colegio profesional correspondiente, se describirán, detalladamente, 

todos los elementos que componen la instalación y su ubicación y dimensiones, con 

mención de las normas que cumplen. El proyecto técnico incluirá, al menos, los siguientes 

documentos: 

a) Memoria: en ella se especificarán, como mínimo, los siguientes apartados: 

descripción de la edificación; descripción de los servicios que se incluyen en la 

infraestructura; previsiones de demanda; cálculos de niveles de señal en los 

distintos puntos de la instalación; elementos que componen la infraestructura. 

b) Planos: indicarán, al menos, los siguientes datos: esquemas de principio de la 

instalación; tipo, número, características y situación de los elementos de la 

infraestructura, canalizaciones de telecomunicación del inmueble; situación y 

ordenación de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones; otras 
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instalaciones previstas en el inmueble que pudieran interferir o ser interferidas en 

su funcionamiento con la infraestructura; y detalles de ejecución de puntos 

singulares, cuando así se requiera por su índole. 

c) Pliego de condiciones: se determinarán las calidades de los materiales y equipos y 

las condiciones de montaje. 

d) Presupuesto: se especificará el número de unidades y precio de la unidad de cada 

una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, y deberán quedar 

definidas las características, modelos, tipos y dimensiones de cada uno de los 

elementos. 

Por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología podrá aprobarse un modelo tipo de proyecto 

técnico que normalice los documentos que lo componen. 

Un ejemplar de dicho proyecto técnico deberá obrar en poder de la propiedad, a cualquier 

efecto que proceda. Es obligación de la propiedad recibir, conservar y transmitir el proyecto 

técnico de la instalación efectuada. Cuando se hayan introducido modificaciones en el mismo, 

se conservará el proyecto modificado correspondiente. Otro ejemplar del proyecto, en soporte 

informático, habrá de presentarse en la Jefatura Provincial de Inspección de 

Telecomunicaciones que corresponda, a los efectos de que se pueda inspeccionar la instalación, 

cuando la autoridad competente lo considere oportuno 

2. Cuando la instalación requiera de una modificación sustancial del proyecto original, se 

deberá presentar el proyecto modificado correspondiente, realizado por un ingeniero de 

telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación de la especialidad 

correspondiente y debidamente visado, que seguirá las directrices marcadas en este 

artículo. Cuando las modificaciones no produzcan un cambio sustancial del proyecto 

original, éstas se incorporarán como anexos al proyecto. De conformidad con lo dispuesto 

en el apartado anterior, la propiedad deberá conservar el proyecto modificado. 

3. Con la firma y el visado del proyecto técnico expedido por el colegio profesional 

correspondiente, se presumirá que éste cumple con las determinaciones establecidas en este 

reglamento. Sin perjuicio de esta presunción, la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá ordenar las actuaciones de 

comprobación necesarias para verificar su correcta aplicación, para lo cual podrá realizar 

auditorías o evaluaciones externas. A tal fin, los colegios profesionales competentes en 

materia de telecomunicaciones deberán colaborar con el personal inspector de la Secretaría 
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de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Asimismo, se 

podrán firmar convenios de colaboración entre la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y los colegios profesionales, con 

el fin de coordinar los procedimientos de auditorías y de control a que hace referencia este 

apartado. 

Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico. 

1. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado en el artículo 

anterior, se presentará, en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que 

corresponda, un boletín de instalación expedido por la empresa instaladora que haya 

realizado la instalación y un certificado, expedido por el director de obra, cuando exista, y 

visado por el colegio profesional correspondiente, de que la instalación se ajusta al 

proyecto técnico, o bien un boletín de instalación, dependiendo de su complejidad. La 

forma y contenido del certificado y del boletín de instalación y los casos en que sean 

exigibles, en razón de la complejidad de ésta, se establecerán por orden ministerial. 

A los efectos de este reglamento, se entiende por director de obra, cuando exista, al 

ingeniero de telecomunicación o al ingeniero técnico de telecomunicación de la 

especialidad correspondiente que dirige el desarrollo de los trabajos de ejecución del 

proyecto técnico relativo a la infraestructura común de telecomunicaciones, que asume la 

responsabilidad de su ejecución conforme al proyecto técnico, y que puede introducir en su 

transcurso modificaciones en el proyecto original. En este caso, deberá actuar de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 8.2. 

2. Cuando a petición de los constructores o promotores, para obtener la cédula de 

habitabilidad o licencia de primera ocupación, se solicite de las Jefaturas Provinciales de 

Inspección de Telecomunicaciones la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en este reglamento, dichas Jefaturas expedirán una certificación a los solos 

efectos de acreditar que por parte del promotor o constructor se ha presentado el 

correspondiente proyecto técnico que ampare la infraestructura, y el boletín de la 

instalación y, en su caso, el certificado que garanticen que ésta se ajusta al proyecto 

técnico. 

3. Asimismo, cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información tenga conocimiento del incumplimiento de alguno de los requisitos que debe 
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reunir el proyecto técnico, lo comunicará a la Administración autonómica o local 

correspondiente. 

4. La comunidad de propietarios o el propietario del edificio y la empresa instaladora, en su 

caso, tomarán las medidas necesarias para asegurar a aquellos que tengan instalaciones 

individuales su normal utilización durante la construcción de la nueva infraestructura, o la 

adaptación de la preexistente, en tanto éstas no se encuentren en perfecto estado de 

funcionamiento. 

Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones. 

Tanto los equipos incluidos en el proyecto técnico de la instalación como los materiales empleados 

en su ejecución deberán ser conformes con las especificaciones técnicas incluidas en este 

reglamento y con el resto de normas en vigor que les sean de aplicación. 

Artículo 11. Colaboración con la Administración. 

La comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario del inmueble, la empresa instaladora, el 

proyectista y, en su caso, el director de obra responsable de las actuaciones sobre la infraestructura 

común de telecomunicaciones están obligados a colaborar con la Administración competente en 

materia de inspección, facilitando el acceso a las instalaciones y cuanta información sobre éstas les 

sea requerida. 

Artículo 12. Régimen sancionador. 

1. El incumplimiento de las obligaciones que impone este reglamento y las normas técnicas 

que lo completan se sancionará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real 

Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, y en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 

Telecomunicaciones. 

2. No obstante, cuando se trate de infracciones en materia de antenas colectivas de televisión 

o de televisión en grupo cerrado de usuarios, la imposición de sanciones se llevará a cabo 

por las comunidades autónomas que tengan transferidas las correspondientes competencias. 
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CAPÍTULO III 

Empresas instaladoras de telecomunicación 

Artículo 13. Concepto de empresa instaladora. 

A los efectos de este reglamento, tendrán la consideración de empresas instaladoras de 

telecomunicación las personas físicas o entidades que realicen la instalación o el mantenimiento de 

equipos o sistemas de telecomunicación y que cumplan los requisitos en él establecidos. 

Artículo 14. Requisitos para ser empresa instaladora. 

Las empresas instaladoras deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tener contratado un seguro de responsabilidad civil subsidiaria o de la responsabilidad 

civil que pueda corresponder, aval u otra garantía financiera contratada con entidad 

debidamente autorizada, cuya cobertura mínima sea de 300.506,05 euros por siniestro, que 

cubra los posibles daños que pudieran causar a las redes públicas de telecomunicaciones o 

al dominio público radioeléctrico por defectos de instalación o mantenimiento de los 

equipos o sistemas de telecomunicación que instalen o mantengan, así como por la 

instalación de equipos no destinados a ser conectados a las redes públicas de 

telecomunicación. 

2. Disponer de los medios técnicos apropiados que, por orden ministerial, se determinen. 

3. Tener la cualificación técnica adecuada. A tales efectos, se reputará como cualificación 

técnica adecuada ser titulado competente o contar entre el personal laboral contratado con 

uno o varios titulados competentes con una dedicación mínima de cuatro horas al día ó 20 

horas semanales de trabajo efectivo. A estos efectos, sin perjuicio de lo previsto en la 

legislación sobre competencias profesionales, se entenderá que son, en todo caso, titulados 

competentes las personas que cuenten con alguna de las siguientes titulaciones: 

a) Ingeniero de Telecomunicación 

b) Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

c) Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas o título equivalente. 

d) Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos o título 

equivalente. 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE PLANTA 

BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER XAREL·LÒ Nº17 

 

 
287

4. Haber realizado el pago de la tasa para la gestión precisa para la inscripción en el Registro 

de empresas instaladoras de telecomunicación, prevista en el artículo 74 de la Ley General 

de Telecomunicaciones. 

5. Cuando proceda, estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en los 

epígrafes adecuados. 

6. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 

7. Estar al corriente de sus obligaciones para con la Seguridad Social. 

8. En el caso de entidades, estar constituidas legalmente. 

Artículo 15. Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación. 

1. Las empresas instaladoras que realicen actividades de instalación o mantenimiento de 

equipos o sistemas de telecomunicación deberán inscribirse en el Registro de empresas 

instaladoras de telecomunicación, de carácter público y de ámbito nacional, que, a tal 

efecto, se crea en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información, en el que constarán los siguientes datos: 

a) La denominación o razón social, el código de identidad fiscal, el domicilio social y 

el domicilio a efectos de notificaciones, si se trata de empresas, y el nombre, 

apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a efectos de notificaciones, si 

se trata de personas físicas. 

b) El importe de la cobertura del correspondiente seguro de responsabilidad civil, del 

aval o de la garantía financiera constituida. 

c) El tipo de actividad que puede realizar en función de la cualificación y medios 

técnicos de que disponga. 

2. Los interesados deberán instar su inscripción en el Registro de empresas instaladoras de 

telecomunicación mediante solicitud dirigida a la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que podrá ser presentada en los 

lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A 

dicha solicitud, acompañarán la documentación que acredite la personalidad del solicitante 

y el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 14. 
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3. Recibida la solicitud con la documentación indicada en el apartado anterior, la Secretaría 

de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información tramitará el 

correspondiente expediente de inscripción, y podrán exigirse o practicarse cuantas 

comprobaciones se estimen pertinentes en relación con los datos aportados. En caso de que 

la inscripción no pudiera practicarse por insuficiencia de los datos aportados, se requerirá 

al interesado que los complete en el plazo de 10 días hábiles, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4. Concluida la instrucción del expediente, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información dictará resolución, que agota la vía administrativa, 

sobre la procedencia o no de la inscripción y la notificará en el plazo máximo de tres meses 

contados desde la recepción de la solicitud acompañada de la documentación indicada en el 

apartado 2. De no resolverse y notificarse el expediente en el plazo señalado, como 

consecuencia de un retraso imputable a la Administración, será de aplicación lo dispuesto 

en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5. Una vez practicada la primera inscripción, cualquier hecho que suponga modificación de 

alguna de las circunstancias que hayan de ser objeto de inscripción deberá hacerse constar 

en el Registro, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca, 

mediante solicitud dirigida a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, acompañada de copia adverada de la documentación que 

acredite fehacientemente dichas circunstancias. La Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictará resolución sobre la 

procedencia de la inscripción de las modificaciones solicitadas, en el plazo y con los 

efectos previstos en el apartado anterior. 

6. En los supuestos de fusión, escisión, aportación, modificación o transmisión de empresas, 

será necesario presentar la solicitud de modificación de la inscripción a que hace referencia 

el apartado anterior a los efectos de determinar que la entidad absorbente o resultante 

pueda seguir manteniendo la inscripción en el Registro de empresas instaladoras de 

telecomunicación a que hace referencia este reglamento. 

En los supuestos en que no proceda autorizar la modificación por no ser única la empresa o entidad 

resultante, se procederá a su cancelación de conformidad con lo establecido en el apartado 9. 
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1. El Registro debe mantenerse actualizado; para ello periódicamente las empresas (personas 

físicas o entidades) deberán acreditar el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar a 

su inscripción. A tal fin, el encargado del registro podrá solicitar la información necesaria 

y, en particular, aquella cuya caducidad o relevancia así lo aconseje. 

2. La inscripción registral tendrá la consideración de título habilitante, y la realización de la 

actividad sin el título correspondiente será considerada como infracción del artículo 80.5 

de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. Se hará constar, 

mediante nota practicada de oficio al margen de la inscripción correspondiente, la 

imposición de cualquier sanción firme por las infracciones cometidas por los sujetos 

inscritos en el Registro. Igualmente se anotará, en su caso, la suspensión provisional del 

título habilitante. 

3. La primera inscripción y sus sucesivas modificaciones y su cancelación se practicarán a 

instancia del interesado y, en su caso, de oficio por el encargado del registro, expresándose 

la fecha en que se produjeron. Serán causas de cancelación: 

a) El incumplimiento inicial o sobrevenido por parte del titular de la inscripción de 

alguno de los requisitos u obligaciones establecidos en el artículo 14 de este 

reglamento, así como en la orden por la que éste se desarrolla y demás 

disposiciones que resulten aplicables según la normativa vigente. 

b) Renuncia expresa del interesado. 

c) La muerte o incapacidad sobrevenida del empresario individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la empresa o entidad. 

4. Cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información constate el incumplimiento inicial o sobrevenido por parte del titular de la 

inscripción de alguno de los requisitos u obligaciones establecidos en el artículo 14 de este 

reglamento, así como en la orden que lo desarrolle y demás disposiciones que resulten 

aplicables según la normativa vigente, le dirigirá una comunicación, y le otorgará el plazo 

de un mes para que subsane dicho incumplimiento. A tal efecto, el titular de la inscripción 

deberá aportar toda la documentación que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información estime precisa para la verificación del cumplimiento de 

los citados requisitos. 

5. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanación se hubiera producido, se procederá a 

tramitar el correspondiente expediente de cancelación. 
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6. La cancelación de la inscripción será practicada a instancia del interesado o de oficio por el 

encargado del registro al concluir el expediente de cancelación, mediante la 

correspondiente resolución del órgano competente, previa audiencia del interesado. 

7. Cuando se cancele una inscripción, el encargado del registro anotará, también, la causa que 

la determinó. 

8. Las certificaciones expedidas por el encargado del registro serán el único medio de 

acreditar, fehacientemente, el contenido de los asientos del registro. Las inscripciones y 

anotaciones en el registro y la expedición de certificaciones a instancia de parte darán lugar 

a la percepción, por la Administración, de las tasas correspondientes con arreglo a lo 

previsto en las normas reguladoras de las tasas y precios públicos. Los datos inscritos en el 

libro de registro serán de libre acceso para su consulta por cuantos terceros interesados lo 

soliciten, en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

9. En el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación se llevará un libro de registro 

con la diligencia de apertura firmada por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información, con expresión de los folios que contiene, que estarán 

numerados, sellados y rubricados. Se abrirá, en principio, un folio para cada empresa 

Instaladora, al que se le adjudicará un número de inscripción que será el del folio en que se 

inscriba. Dicho folio irá seguido de cuantos otros sean necesarios, ordenados a su vez por 

el número que haya correspondido al folio inicial, seguido de otro número que reflejará el 

número correlativo de folios que se precisen para la inscripción de las modificaciones que 

procedan. Además, se utilizarán los libros auxiliares, archivos, cuadernos o legajos que el 

encargado del Registro considere oportuno para su buen funcionamiento. 

10. Las inscripciones en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación se 

notificarán a los interesados, indicando el número de registro asignado. 

11. Las inscripciones practicadas en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación 

serán comunicadas al Registro de establecimientos industriales a los efectos de su oportuna 

coordinación. 

Artículo 16. Competencias de las Comunidades Autónomas. 

Las comunidades autónomas podrán proponer a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información la inscripción en el Registro nacional de algún otro dato distinto 
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de los previstos en el apartado 1 del artículo 15, para las empresas instaladoras de 

telecomunicación, cuando éstas realicen su actividad en su ámbito territorial. 

Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se entiende sin perjuicio de las competencias que se 

reconocen, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 

Telecomunicaciones, a las comunidades autónomas, en su ámbito territorial, para la llevanza de 

registros autonómicos, en cuyo caso deberán poner en conocimiento de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información las actuaciones practicadas, en el plazo 

de un mes desde que se realicen, para su inclusión en el Registro nacional. 
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NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 

TELECOMUNICACIONES PARA LA CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 

TELEVISIÓN, PROCEDENTES DE EMISIONES TERRENALES Y 

DE SATÉLITE. 
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1. OBJETO 

El objeto de esta norma técnica es establecer las características técnicas que deberá cumplir la 

infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) destinada a la captación, adaptación y 

distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones 

terrenales y de satélite. 

Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta con las especificaciones técnicas mínimas 

de las edificaciones en materia de telecomunicaciones (anexo IV de este reglamento), o con la 

Norma técnica básica de la edificación en materia de telecomunicaciones que las incluya, que 

establecen los requisitos que deben cumplir las canalizaciones, recintos y elementos 

complementarios destinados a albergar la infraestructura común de telecomunicaciones. 

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y 

reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 

información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el 

Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico 

español. 

2. ELEMENTOS DE LA ICT 

La ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de 

televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite, estará formada por los siguientes 

elementos: 

 Conjunto de elementos de captación de señales 

 Equipamiento de cabecera 

 Red 

2.1. CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DE SEÑALES 

Es el conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión sonora y 

televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite. 

Los conjuntos captadores de señales estarán compuestos por las antenas, mástiles, torretas y 

demás sistemas de sujeción necesarios, en unos casos, para la recepción de las señales de 

radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones terrenales, y, en otros, para las 

procedentes de satélite. Asimismo, formarán parte del conjunto captador de señales todos 
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aquellos elementos activos o pasivos encargados de adecuar las señales para ser entregadas al 

equipamiento de cabecera. 

2.2. EQUIPAMIENTO DE CABECERA 

Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales provenientes de los diferentes 

conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y televisión y adecuarlas para su 

distribución al usuario en las condiciones de calidad y cantidad deseadas; se encargará de 

entregar el conjunto de señales a la red de distribución. 

2.3. RED 

Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar la distribución de las señales desde el 

equipo de cabecera hasta las tomas de usuario. Esta red se estructura en tres tramos 

determinados, RED DE DISTRIBUCIÓN, RED DE DISPERSIÓN y RED INTERIOR, con dos 

puntos de referencia llamados PUNTO DE ACCESO AL USUARIO y TOMA DE USUARIO. 

2.3.1. Red de distribución 

Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de dispersión. Comienza a la 

salida del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de los diferentes conjuntos 

de elementos de captación y adaptación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión, y 

finaliza en los elementos que permiten la segregación de las señales a la red de dispersión 

(derivadores). 

2.3.2. Red de dispersión 

Es la parte de la red que enlaza la red de distribución con la red interior de usuario. Comienza en 

los derivadores que proporcionan la señal procedente de la red de distribución, y finaliza en los 

puntos de acceso al usuario. 

2.3.3. Red interior de usuario 

Es la parte de la red que, enlazando con la red de dispersión en el punto de acceso al usuario, 

permite la distribución de las señales en el interior de los domicilios o locales de los usuarios. 

2.3.4. Punto de acceso al usuario (PAU) 

Es el elemento en el que comienza la red interior del domicilio del usuario, que permite la 

delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías. Se 
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ubicará en el interior del domicilio del usuario y permitirá a éste la selección del cable de la red 

de dispersión que desee. 

2.3.5. Toma de usuario (base de acceso de terminal) 

Es el dispositivo que permite la conexión a la red de los equipos de usuario para acceder a los 

diferentes servicios que esta proporciona. 

3. DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA ICT. 

Los elementos que, como mínimo, conformarán la ICT de radiodifusión sonora y televisión 

serán los siguientes: 

 Los elementos necesarios para la captación y adaptación de las señales de radiodifusión 

sonora y televisión terrenales. 

 El elemento que realice la función de mezcla para facilitar la incorporación a la red de 

distribución de las señales procedentes de los conjuntos de elementos de captación y 

adaptación de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite. 

 Los elementos necesarios para conformar las redes de distribución y de dispersión de 

manera que al PAU de cada usuario final le lleguen dos cables, con las señales 

procedentes de la cabecera de la instalación. 

 Un PAU para cada usuario final. En el caso de viviendas, el PAU deberá alojar un 

elemento repartidor que disponga de un número de salidas que permita la conexión y 

servicio a todas las estancias de la vivienda, excluidos baños y trasteros. 

 Los elementos necesarios para conformar la red interior de cada usuario. 

o Para el caso de viviendas, el número de tomas será de una por cada dos 

estancias o fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. 

 Para el caso de viviendas con un número de estancias, excluidos baños 

y trasteros, igual o menor de cuatro, se colocará a la salida del PAU un 

distribuidor que tenga, al menos, tantas salidas como estancias haya en 

la vivienda, excluidos baños y trasteros; el nivel de señal en cada una 

de las salidas de dicho distribuidor deberá garantizar los niveles de 

calidad en toma establecidos en esta norma, lo que supone un mínimo 

de una toma en cada una de las citadas estancias. 
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 Para el caso de viviendas con un número de estancias, excluidos baños 

y trasteros, mayor de cuatro, se colocará a la salida del PAU un 

distribuidor capaz de alimentar al menos una toma en cada estancia de 

la vivienda, excluidos baños y trasteros; el nivel de señal en cada una 

de las salidas de dicho distribuidor deberá garantizar los niveles de 

calidad en toma establecidos en la presente norma, lo que supone un 

mínimo de una toma en cada una de las citadas estancias. 

o Para el caso de locales u oficinas. 

 Edificaciones mixtas de viviendas y locales y oficinas: 

• Cuando esté definida la distribución de la planta en locales u 

oficinas se colocará un PAU en cada uno de ellos capaz de 

alimentar un número de tomas fijado en función de la 

superficie o división interior del local u oficina, con un mínimo 

de una toma. 

• Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u 

oficinas actividad, en el registro secundario que dé servicio a 

dicha planta se colocará un derivador, o derivadores, con 

capacidad para dar servicio a un número de PAU que, como 

mínimo será igual al número de viviendas de la planta tipo de 

viviendas de la edificación. 

 Edificaciones destinadas fundamentalmente a locales u oficinas. 

Cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la 

superficie, se utilizará, como base de diseño, la consideración de un 

PAU por cada 100 m2 o fracción y, al menos, una toma por cada PAU. 

o Deberá reservarse espacio físico suficiente libre de obstáculos en la parte 

superior del inmueble, accesible desde el interior del edificio, para la 

instalación de conjuntos de elementos de captación para la recepción de las 

señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, cuando estos no 

formen parte de la instalación inicial. Dicho espacio deberá permitir la 

realización de los trabajos necesarios para la sujeción de los correspondientes 

elementos. 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ICT. 

4.1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES GENERALES 

Con carácter general, la infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, 

adaptación y distribución de señales de radiodifusión y televisión deberá respetar las siguientes 

consideraciones: 

a) El sistema deberá disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la toma de 

usuario las señales de radiodifusión sonora y televisión con los niveles de calidad 

mencionados en el apartado 4.5 de esta norma. 

b) Tanto la red de distribución como la red de dispersión y la red interior de usuario 

estarán preparadas para permitir la distribución de la señal, de manera transparente, 

entre la cabecera y la toma de usuario en la banda de frecuencias comprendida entre 5 y 

2.150 MHz. En el caso de disponer de canal de retorno, este deberá estar situado en la 

banda de frecuencias comprendida entre 5 y 35 MHz. 

c) En cada uno de los dos cables que componen las redes de distribución y dispersión se 

situarán las señales procedentes del conjunto de elementos de captación de emisiones de 

radiodifusión sonora y televisión terrenales, y quedará el resto de ancho de banda 

disponible de cada cable para situar, de manera alternativa, las señales procedentes de 

los posibles conjuntos de elementos de captación de emisiones de radiodifusión sonora 

y televisión por satélite. 

d) Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrenales, cuyos niveles de 

intensidad de campo superen los establecidos en el apartado 4.1.6 de esta norma, 

difundidas por las entidades que disponen del preceptivo título habilitante en el lugar 

donde se encuentre situado el inmueble, al menos deberán ser distribuidas sin 

manipulación ni conversión de frecuencia, salvo en los casos en los que técnicamente se 

justifique en el proyecto técnico de la instalación, para garantizar una recepción 

satisfactoria. 

e) En la realización del proyecto técnico de la ICT se deberá tener en cuenta que las 

bandas de frecuencias 195,0 a 223,0 MHz y 470,0 a 862,0 MHz se deben destinar, con 

carácter prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital 

terrenal y televisión digital terrenal, respectivamente, y no se podrá reclamar la 

protección de otras señales de telecomunicaciones distribuidas en estas bandas frente a 

las interferencias causadas por las señales de radiodifusión sonora digital terrenal o 
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televisión digital terrenal, aunque la emisión de estas señales se produzca con 

posterioridad al diseño y construcción de la ICT. 

f) Se deberán distribuir en la ICT, al menos, aquellas señales correspondientes a servicios 

que: 

a) Existentes en la fecha de entrada en vigor de este reglamento, se derivan de 

concesiones efectuadas al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/80, de 10 de 

enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, la Ley 46/83, de 26 de 

diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, la Ley 10/88, de 3 de 

mayo, de Televisión Privada, modificada por la disposición adicional 

cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, sobre régimen 

jurídico de la radiodifusión sonora digital terrenal y de la televisión digital 

terrenal, y la Ley 41/95, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas 

terrestres. 

b) Las no contempladas en el párrafo anterior que existan en el momento de la 

construcción de la ICT y estén gestionadas por las Administraciones públicas. 

c) Las restantes, no contempladas en ninguno de los dos párrafos anteriores, que 

emitan en abierto, no dispongan de sistema de acceso condicionado y tengan 

obligaciones de servicio público. 

Y, en todo caso, las difundidas por entidades que dispongan del preceptivo titulo habilitante 

dentro del ámbito territorial donde se encuentre situado el inmueble, y que presentan en el punto 

de captación un nivel de intensidad de campo superior a: 
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Radiodifusión sonora terrenal 

Tipo de señal Entorno 

Banda de 

frecuencias 

(MHz) 

Intensidad de 

campo 

(dBμV/m) 

Analógica monofónica Rural 87.5-108.0 48 

Analógica monofónica Urbano 87.5-108.0 60 

Analógica monofónica Gran ciudad 87.5-108.0 70 

Analógica estereofónica Rural 87.5-108.0 54 

Analógica estereofónica Urbano 87.5-108.0 66 

Analógica estereofónica Gran ciudad 87.5-108.0 74 

Digital - 195.0-223.0 58 

Televisión terrenal 

Tipo de señal Banda de frecuencias Intensidad de campo 

Analógica 470.0-582.0 MHz 65 dB(μV/m) 

Analógica 582.0-830.0 MHz 70 dB(μV/m) 

Digital 470.0-862.0 MHz 3 + 20 log f (MHz) dB(μV/m) 

g) La ICT deberá estar diseñada y ejecutada, en los aspectos relativos a la seguridad 

eléctrica y compatibilidad electromagnética, de manera que se cumpla lo establecido en: 

1. La Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material 

eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, incorporada 

al derecho español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a 

las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 

determinados límites de tensión, desarrollado por la Orden ministerial de 6 de 

junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995, 
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de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente citado, y 

que incorpora a la legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE del 

Consejo, de 22 de julio de 1993, en la parte que se refiere a la modificación de 

la Directiva 73/23/CEE. 

2. La Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 

compatibilidad electromagnética, modificada por las Directivas 98/13/CEE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 1998; 92/31/CEE del 

Consejo, de 28 de abril de 1992, y por la Directiva 93/68/CEE del Consejo, de 

22 de julio de 1993, incorporadas al derecho español mediante el Real Decreto 

444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a 

compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones, 

modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, y mediante la 

Orden ministerial de 26 de marzo de 1996, relativa a la evaluación de la 

conformidad de los aparatos de telecomunicación, regulados en el Real Decreto 

444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de 

diciembre. 

Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia las 

normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN. 

4.2.1. Características del conjunto de elementos para la captación de servicios terrenales 

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales 

resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar 

diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo 

caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. 

Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del 

camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm2 de sección. 
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La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 5 

metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 

veces la longitud del mástil. 

La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores se utilizarán torretas. 

Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y alejados de 

chimeneas u otros obstáculos. 

Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades 

de viento: 

a) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. 

b) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h. 

Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar protegidos 

adecuadamente. 

4.2.2. Características del conjunto para la captación de servicios por satélite 

El conjunto para la captación de servicios por satélite, cuando exista, estará constituido por las 

antenas con el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de señales 

procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario 

fijados en la presente norma. 

a) Seguridad 

Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador, 

entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema 

captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible 

riesgos a personas o bienes. 

Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades 

de viento: 

1. Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. 

2. Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h. 

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda 

establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas. 

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial 

peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento captador deberá 
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permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm2 de sección, 

con el sistema de protección general del edificio. 

b) Radiación de la unidad exterior. 

Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva de compatibilidad 

electromagnética (Directiva 89/336/CEE), y podrán utilizarse las normas armonizadas como 

presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los límites aconsejados a las 

radiaciones no deseadas serán los siguientes: 

a) Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de ± 7º del eje del lóbulo principal 

de la antena receptora. 

El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del 

oscilador local como su segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de la antena 

(ya considerados el polarizador, el transductor ortomodo, el filtro paso banda y la guía 

onda de radiofrecuencia) no superará los siguientes valores medidos en un ancho de 

banda de 120 kHz dentro del margen de frecuencias comprendido entre 2,5 y 40 GHz: 

El fundamental: -60 dBm 

El segundo y tercer armónicos: -50 dBm 

b) Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección. 

La potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e.) de cada componente de la señal no 

deseada radiada por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta 40 GHz no 

deberá exceder los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz: 

20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz. 

43 dBpW en el rango de 960 MHz a 2,5 GHz. 

57 dBpW en el rango de 2,5 GHz a 40 GHz. 

La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ± 7º de la 

dirección del eje de la antena. 

Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares se regirán por la normativa 

aplicable al tipo de dispositivo de que se trate. 

a) Inmunidad. 

Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva de compatibilidad 

electromagnética (Directiva 89/336/CEE), y podrán utilizarse las normas armonizadas 
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como presunción de conformidad del cumplimiento de esto requisitos. Los límites 

aconsejados serán los siguientes: 

1. Susceptibilidad radiada. 

El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente que produce una 

perturbación que empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido 

cuando a su entrada se aplica un nivel mínimo de la señal deseada no deberá ser inferior 

a: 

Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo 
mínima 

Desde 1,15 hasta 2.000 130 dB(µV/m) 

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y 
profundidad de modulación del 80 por 100. 

2. Susceptibilidad conducida. 

A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza 

electromotriz de la fuente interferente que produce una perturbación que empieza a ser 

perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando se aplica en su entrada el 

nivel mínimo de la señal deseada, tendrá un valor no inferior al siguiente: 

Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo 
mínima 

Desde 1,5 hasta 230 125 dB(µV/m) 

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y 

profundidad de modulación del 80 por 100. 

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO DE CABECERA 

El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos 

encargados de procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Las características 

técnicas que deberá presentar la instalación a la salida de dicho equipamiento son las siguientes: 

BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 

15 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

Impedancia Ω 75 75 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE 

PLANTA BAIXA I DOS PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUADA AL CARRER 

XAREL·LÒ Nº17 

 

 304

BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 

15 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

Pérdida de retorno en 
equipos con mezcla 

tipo "Z" 
dB ≥6 - 

Pérdida de retorno en 
equipos sin mezcla dB ≥10 ≥6 

Nivel máximo de 
trabajo/salida dBµV 120 110 

Para canales modulados en cabecera, se utilizarán moduladores en banda lateral vestigial y el 

nivel autorizado de la portadora de sonido en relación con la portadora de vídeo estará 

comprendido entre -8 dB y -20 dB. 

Asimismo para las señales que son distribuidas con su modulación original, el equipo de 

cabecera deberá respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido 

estereofónico, etc.), y deberá permitir la transmisión de servicios digitales. 

4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

En cualquier punto de la red, se mantendrán las siguientes características: 

BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 

15 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

Impedancia Ω 75 75 

Pérdida de retorno en 
cualquier punto dB ≥10 ≥6 

4.5. NIVELES DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA Y DE TELEVISIÓN. 

En cualquier caso las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las siguientes 

características: 
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BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 

47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

Nivel de señal   

Nivel AM-TV dBµV 57-80 

Nivel 64QAM-TV dBµV 45-70 (1) 

Nivel FM-TV dBµV 47-77 

Nivel QPSK-TV dBµV 45-70 (1) 

Nivel FM Radio dBµV 40-70 

Nivel DAB Radio dBµV 30-70 (1) 

Nivel COFDM-TV dBµV 45-70 (1, 2) 

Respuesta amplitud/frecuencia en 
canal (3) para las señales:    

FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV dB 

± 3 dB en toda la 
banda; ± 0,5 dB 
en un ancho de 
banda de 1 MHz 

 

FM-TV, QPSK-TV dB  

± 4 dB en toda la 
banda; ± 1,5 dB 
en un ancho de 
banda de 1 MHz 

COFDM-DAB, COFDM-TV dB ± 3 dB en toda la 
banda  

Respuesta amplitud/frecuencia en 
banda de la red (4) dB 16 20 

Relación Portadora/Ruido 
aleatorio   

C/N FM-TV dB ≥15 

C/N FM-Radio dB ≥38 

C/N AM-TV dB ≥43 

C/N QPSK-TV dB ≥11 

C/N 64 QAM-TV dB ≥28 
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BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 

47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

C/N COFDM-DAB dB ≥18 

C/N COFDM-TV dB ≥25 (5) 

Desacoplo entre tomas de distintos 
usuarios dB 

47-300 MHz ≥38 
300-862 MHz 

≥30 
≥20 

Ecos en los canales de usuario % ≤20 

Ganancia y fase diferenciales 

Ganancia 

Fase 

 

% 

 

 

14 

12 

Relación portadora/ 
Interferencias a frecuencia única:   

AM-TV dB ≥54 

FM-TV dB ≥27 

64 QAM-TV dB ≥35 

QPSK-TV dB ≥18 

COFDM-TV (5) dB ≥10 

Relación de intermodulación (6): 

AM-TV 

 

dB 

 

≥54 

FM-TV dB ≥27 

64 QAM-TV dB ≥35 

QPSK-TV dB ≥18 

COFDM-TV dB ≥30 (5) 

BER QAM (7)  mejor que 9 X 10-5 

BER QPSK (7)  mejor que 9 x 10-5 

BER COFDM-TV (7)  mejor que 9 x 10-5 
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(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el 

ancho de banda del canal. 

(2) Para la operación con canales analógicos/digitales adyacentes, en cabecera, el nivel de los 

digitales estará comprendido entre 12 y 34 dB por debajo de los analógicos siempre que se 

cumplan las condiciones de C/N de ambos en toma de usuario. 

(3) Esta especificación se refiere a la atenuación existente entre la salida de cabecera y cualquier 

toma de usuario. El parámetro indica la variación máxima de dicha atenuación dentro del ancho 

de banda de cualquier canal correspondiente a cada uno de los servicios que se indican. 

(4) Este parámetro se especifica sólo para la atenuación introducida por la red entre la salida de 

cabecera y la toma de usuario con menor nivel de señal, de forma independiente para las bandas 

de 15 – 862 MHz. y 950 – 2150 MHz. El parámetro indica la diferencia máxima de atenuación 

en cada una de las dos bandas anteriores. 

(5) Para modulaciones 64-QAM 2/3. 

(6) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden producida por 

batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red. 

(7) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CABLES 

Los cables empleados para realizar la instalación deberán reunir las características técnicas que 

permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad descritos en los apartados 4.3 a 4.5 de este 

anexo. 

En el caso de cables coaxiales deberán reunir las siguientes características técnicas: 

a) Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico. 

b) Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio. 

c) Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para 

instalaciones exteriores. 

d) Impedancia característica media: 75 ± 3 Ω. 

e) Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (α) a 800 MHz: 

f)  
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Tipo de cable 5 – 30 MHz 30 – 470 MHz 470 – 862 MHz 862 – 2150 MHz 

α ≤ 18 dB/100m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB 

α > 18 dB/100m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB 

Se presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento 

de las normas UNE-EN 50117-5 (para instalaciones interiores) y UNE-EN 50117-6 (para 

instalaciones exteriores). 
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NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 

TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE 

TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO 
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1. OBJETO. 

El objeto de la presente norma técnica es establecer las características técnicas que deberá 

cumplir la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para permitir el acceso al 

servicio de telefonía disponible al público. 

Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta con las especificaciones técnicas mínimas 

de la edificación en materia de telecomunicaciones (anexo IV), o con la Norma técnica básica 

de la edificación en materia de telecomunicaciones que las incluya, que establece los requisitos 

que deben cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios destinados a 

albergar la infraestructura común de telecomunicaciones. 

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y 

reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 

información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el 

Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico 

español. 

2. DEFINICIÓN DE LA RED. 

La red interior del edificio es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos 

activos que es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de 

terminal (BAT) y la red exterior de alimentación. A título ilustrativo se incluyen como 

apéndices 1 y 2 los esquemas generales de una ICT completa y de la parte de la ICT que cubre 

el acceso al servicio de telefonía disponible al público. 

Se divide en los siguientes tramos: 

 RED DE ALIMENTACIÓN 

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus 

centrales y el inmueble: 

a) Cuando el enlace se produce mediante cable: se introduce en la ICT del inmueble a 

través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, 

donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de 
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enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de 

telecomunicación inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. 

b) Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos: es la parte de la red formada 

por los elementos de captación de las señales emitidas por las centrales de los 

operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y los cables necesarios 

para dejarlas disponibles para el servicio en el punto de interconexión del inmueble. Los 

elementos de captación irán situados en la cubierta o azotea del inmueble 

introduciéndose en la ICT del inmueble a través del correspondiente elemento 

pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de 

telecomunicación superior (RITS), donde irán instalados los equipos de recepción y 

procesado de las señales captadas y de donde, a través de la canalización principal de la 

ICT, partirán los cables de unión con el RITI donde se encuentra el punto de 

interconexión ubicado en el registro principal. 

El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán 

responsabilidad de los operadores del servicio. 

 RED DE DISTRIBUCIÓN 

Es la parte de la red formada por los cables multipares y demás elementos que prolongan los 

pares de la red de alimentación, distribuyéndolos por el inmueble, dejando disponibles una 

cierta cantidad de ellos en varios puntos estratégicos, para poder dar el servicio a cada posible 

usuario. 

Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a 

través de la canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos de distribución 

situados en los registros secundarios. La red de distribución es única, con independencia del 

número de operadores que presten servicio en el inmueble. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad del inmueble. 

 RED DE DISPERSIÓN 

Es la parte de la red, formada por el conjunto de pares individuales (cables de acometida 

interior) y demás elementos, que une la red de distribución con cada domicilio de usuario. 

Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en ocasiones en el 

registro principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal 
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y de la secundaria), enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario 

situados en los registros de terminación de red para TB+RDSI. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad del inmueble. 

 RED INTERIOR DE USUARIO 

Es la parte de la red formada por los cables y demás elementos que transcurren por el interior de 

cada domicilio de usuario. 

Comienza en los puntos de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de usuario, 

finaliza en las bases de acceso de terminal situadas en los registros de toma. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad del inmueble. 

 ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos 

anteriormente. 

a) Punto de interconexión (Punto de terminación de red) 

Realiza la unión entre las redes de alimentación de los operadores del servicio y la de 

distribución de la ICT del inmueble, y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento 

entre el operador del servicio y la propiedad del inmueble. 

Los pares de las redes de alimentación se terminan en unas regletas de conexión (regletas de 

entrada) independientes para cada operador del servicio. Estas regletas de entrada serán 

instaladas por dichos operadores. Los pares de la red de distribución se terminan en otras 

regletas de conexión (regletas de salida), que serán instaladas por la propiedad del inmueble. El 

número total de pares (para todos los operadores del servicio) de las regletas de entrada será 

como mínimo 1,5 veces el número de pares de las regletas de salida, salvo en el caso de 

edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que 

será, como mínimo, dos veces el número de pares de las regletas de salida. La unión entre 

ambas regletas se realiza mediante hilos puente, tal y como se indica en el apéndice 3 de esta 

norma. 

b) Punto de distribución 

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, entre las de 

alimentación y de dispersión) de la ICT del inmueble. 
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Está formado por regletas de conexión, en las cuales terminan, por un lado, los pares de la red 

de distribución y, por otro, los cables de acometida interior de la red de dispersión, tal y como se 

indica en el apéndice 4 de esta norma. 

c) Punto de acceso al usuario (PAU) 

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT del inmueble. 

Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y 

reparación de averías entre la propiedad del inmueble o la comunidad de propietarios y el 

usuario final del servicio. Se ubicará en el interior de cada domicilio de usuario. En lo relativo a 

sus características técnicas se ajustará a lo dispuesto en el anexo I (apartado 1.B) del Real 

Decreto 2304/1994 de 2 de diciembre, y, previo acuerdo entre las partes, podrá ser suministrado 

por el operador del servicio. 

d) Bases de acceso terminal (BAT) 

Realizan la unión entre la red interior de usuario y cada uno de los terminales telefónicos. 

3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED 

Toda la instalación de la red interior en un inmueble, objeto de esta norma, para su conexión a la 

red general deberá ser diseñada y descrita en el apartado correspondiente del proyecto técnico, 

cuyas bases de diseño y cálculo se exponen en este apartado. 

El dimensionado de las redes vendrá dado por el número máximo de pares y cables que se 

vayan a necesitar a largo plazo. 

Las condiciones que se deben cumplir se indican en los apartados siguientes: 

3.1. PREVISIÓN DE LA DEMANDA 

Para que la red interior sea capaz de atender la demanda telefónica a largo plazo del inmueble, 

se realizará una evaluación de las necesidades telefónicas de sus usuarios. Se aplicará para 

determinar el número de líneas necesarias, los valores siguientes: 

a) Viviendas 

2 líneas por vivienda 

b) Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas. 

Si se conoce o se puede estimar el nº de puestos de trabajo: 1 línea por cada 5 puestos de 

trabajo, con un mínimo de 3. 
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Si sólo se conoce la superficie de la oficina: 1 línea / 33 m2 útiles, como mínimo. En estos 33 

m2 no se contabilizarán despachos individuales ni salas de reuniones, en cada uno de los cuales 

se estimarán las líneas necesarias independientemente de su superficie. El número mínimo de 

líneas a instalar será de 3. 

c) Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a 

este fin. 

Cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie se utilizará 

como base de diseño, la consideración de 3 líneas por cada 100 m2 o fracción. 

3.2. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 

El diseño y dimensionado de esta parte de red, así como su instalación, será siempre 

responsabilidad del operador del servicio de telefonía disponible al público. Cada operador 

facilitará el respaldo del servicio de la red de alimentación que considere oportuno. 

3.3. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (UNA 
VERTICAL) 

Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total del inmueble, o 

estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado 3.1, se dimensionará la red de 

distribución con arreglo a los siguientes criterios: 

a) La cifra de demanda prevista se multiplicará por 1,4, lo que asegura una ocupación 

máxima de la red del 70% para prever posibles averías de algunos pares o alguna 

desviación por exceso en la demanda de líneas. 

b) Obtenido de esta forma el número teórico de pares se utilizará el cable normalizado de 

capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en 

cuenta que para una distribución racional el cable máximo será de 100 pares, debiendo 

utilizarse el menor número posible de cables de acuerdo con la siguiente tabla: 

Nº pares (N) Nº cables Tipo de cable 

25<N≤50 1 50 pares {1 (50 p.)} 

50<N≤75 1 75 pares {1 (75 p.)} 
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75<N≤100 1 100 pares {1 (100 p.)} 

100<N≤125 2 1 (100 p.) + 1 (25 p.) o 1 (75 p.) + 1 (50 p.) 

125<N≤150 2 1 (100 p.) + 1 (50 p.) o 2 (75 p.) 

150<N≤175 2 1 (100 p.) + 1 (75 p.) 

175<N≤200 2 2 (100 p.) 

200<N≤225 3 2 (100 p.) + 1 (25 p.) o 3 (75 p.) 

225<N≤250 3 2 (100 p.) + 1 (50 p.) o 1 (100 p.) + 2 (75 p.) 

250<N≤275 3 2 (100 p.) + 1 (75 p.) 

275<N≤300 3 3 (100 p.) 

El dimensionado de la red de distribución se proyectará con cable o cables multipares, cuyos 

pares estarán todos conectados en las regletas de salida del punto de interconexión. 

Cuando un operador vaya a suministrar el servicio de telefonía disponible al público al 

inmueble, deberá instalar sus regletas de entrada en el registro principal y conectar en éstas los 

pares de su cable o cables de alimentación, y establecerá el servicio a cada abonado con la 

realización de los puentes correspondientes entre sus regletas y las del punto de interconexión. 

En el caso de edificios con una red de dispersión inferior o igual a 30 pares, ésta podrá 

realizarse con cable de uno o dos pares desde el punto de distribución instalado en el registro 

principal. De él saldrán los cables de acometida interior que subirán por las plantas para acabar 

directamente en los PAU. 

Los puntos de distribución estarán formados por las regletas de conexión en cantidad suficiente 

para agotar con holgura toda la posible demanda de la planta correspondiente. El número de 

regletas se hallará calculando el cociente entero redondeado por exceso que resulte de dividir el 

total de pares del cable, o de los cables, de distribución por el número de plantas y por cinco o 

diez, según el tipo de regleta a utilizar. 
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3.4. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
(VARIAS VERTICALES) 

En inmuebles con varias verticales, o en los casos de infraestructuras que atiendan a varios 

edificios, el punto de interconexión será único. La red de cada vertical será tratada como una red 

de distribución independiente, y se diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el 

apartado anterior. 

3.5. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISPERSIÓN 

Se instalarán cables de acometida interior que cubran la demanda prevista, y se conectarán al 

correspondiente terminal de la regleta del punto de distribución. Dicha conexión se realizará 

correlativamente de arriba hacia abajo de acuerdo con una ordenación de viviendas. 

3.6. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO 

Los elementos necesarios para conformar la red privada de cada usuario. Para el caso de 

viviendas, el número de BAT será de una por cada dos estancias o fracción, excluidos baños y 

trasteros, con un mínimo de dos. Para el caso de locales u oficinas, el número de BAT se fijará 

en el proyecto de la instalación en función de su superficie o distribución por estancias, con un 

mínimo de una por local u oficina. 

Los pares de esta red se conectarán a las bases de acceso terminal y se prolongarán hasta el 

punto de acceso al usuario, dejando la longitud suficiente para su posterior conexión a éste 

4. PARTICULARIDADES DE LOS CONJUNTOS DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 

En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a través de la 

canalización necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el recinto de instalación de 

telecomunicaciones único (RITU), donde terminará en las regletas de entrada. 

La red de distribución será similar a la indicada para inmuebles de pisos, con la singularidad de 

que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal, y se limitará la capacidad 

máxima de los cables de distribución a 25 pares para los casos en que la canalización principal 

se construya subterránea. El apéndice 5 muestra un esquema general típico para conjuntos de 

viviendas unifamiliares. Los puntos de distribución podrán ubicarse en la medianería de dos 

viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada punto de distribución, se preste 

servicio a ambos. 
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Cuando el número de pares de la red de distribución sea igual o inferior a 30, se instalará un 

único punto de distribución en el RITU del que partirán los cables de acometida (como mínimo 

dos pares) a cada vivienda. 

5. MATERIALES 

5.1. CABLES 
Estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no 

inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de plástico coloreada según 

código de colores. En el caso de viviendas unifamiliares, esta capa continua será de polietileno. 

La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará formada por 

una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico de características ignífugas. 

En el caso de viviendas unifamiliares, la red de distribución se considerará exterior y, por tanto, 

la cubierta estará formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua 

de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 

En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizará cable de uno o dos pares cuya 

cubierta estará formada por una capa continua de plástico de características ignífugas. En el 

caso de viviendas unifamiliares la red de dispersión podría ser exterior; en esta circunstancia, la 

cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico 

de características ignífugas. 
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Las capacidades y diámetros exteriores de los cables serán: 

Nº de pares 
Diámetro máximo 

(mm) 

1 4 

2 5 

25 15 

50 21 

75 25 

100 28 

5.2. REGLETAS DE CONEXIÓN 
Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de un número variable de 

terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores 

de cable, y el otro lado estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables 

de acometida o de los puentes. 

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, y se realizará la conexión mediante 

herramienta especial en el punto de interconexión (que podrá coincidir con el punto de 

distribución en inmuebles con menos de 31 pares) o sin ella en los puntos de distribución. 

En el punto de interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los puntos de 

distribución como máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos puntos coincidan, la 

capacidad de la regleta podrá ser de 5 ó de 10 pares. 

Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia 

ambos lados sin levantar las conexiones. 

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas 

estipuladas en la norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma CEI 68-2-11. 

5.3. BASES DE ACCESO TERMINAL (BAT) 
La BAT estará dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vías, que cumpla lo especificado en el 

Real Decreto 1376/89, de 27 de octubre. 
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6. REQUISITOS ELÉCTRICOS. 

6.1. DE LOS CABLES 

a) La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20°C no será 
mayor de 98 Ω/km. 

b) La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 
Vefca 

c) La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 Vcc ni 
1000 Vef ca 

d) La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 MΩ/km. 
e) La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables de 

PVC, y de 58nF/km en cables de polietileno. 

6.2. DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

a) La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales 
(23°C, 50% H.R.), deberá ser superior a 106 MΩ. 

b) La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos 
deberá ser inferior a 10 mΩ. 

c) La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, 
de 1000 Vef ca ± 10% y 1500 Vcc ± 10%. 

6.3. DE LA RED DE TELEFONÍA DE USUARIO 

6.3.1. Con terminales conectados 

Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada de la red interior de usuario, desconectada 

ésta del PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a ella están en la condición de 

reposo: 

a) Corriente continua 

La corriente continua medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la red interior de usuario, 

no deberá exceder de 1 mA. 

b) Capacidad de entrada 

El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos conductores 

de la red interior de usuario, deberá ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un 

condensador sin pérdidas de valor 3,5 µF. 

Esta medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de 

una resistencia en serie de 200 Ω, una señal sinusoidal con tensión eficaz en corriente alterna en 
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circuito abierto de 75V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultánea a una tensión 

de corriente continua de 48V. 

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si el número de 

terminales, simultáneamente conectados, no es superior a tres. 

6.3.2. Con terminales desconectados 

Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de usuario, desde el 

registro principal y sin ningún equipo terminal conectado a aquélla. 

a) Resistencia óhmica 

La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red telefónica de usuario desde el 

registro principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una base de acceso 

terminal, no debe ser mayor de 50 Ω. Esta condición debe cumplirse efectuando el cortocircuito 

sucesivamente en todas las bases de acceso terminal equipadas en la red interior de usuario. 

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del cable 

telefónico de usuario, desde el registro principal hasta cada una de las bases de acceso terminal, 

no es superior a 250 m. 

b) Resistencia de aislamiento 

La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 V de tensión 

continua entre los conductores de la red telefónica de usuario desde el registro principal o entre 

cualquiera de estos y tierra, no debe ser menor de 100 MΩ. 
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7. ICT PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA 
DISPONIBLE AL PÚBLICO A TRAVÉS DE UNA RED DIGITAL DE 
SERVICIOS INTEGRADOS 

Esta norma establece los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión a una red 

digital de servicios integrados (RDSI) en los siguientes casos: 

a) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo con la ETS 300 012 
(acceso básico). 

b) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo con la ETS 300 011 
(acceso primario). 

7.1. RED INTERIOR COMÚN 

7.1.1. Acceso básico RDSI 

Las redes de distribución y dispersión, formadas por los cables comprendidos entre el recinto de 

instalaciones de telecomunicación inferior (RITI) y la terminación de red (TR1) se diseñarán, 

dimensionarán y ejecutarán, incluyendo los materiales que se empleen, de acuerdo a lo descrito 

en los apartados anteriores. En este caso, el servicio se prestará utilizando pares como los del 

servicio de telefonía disponible al público, sumando los pares necesarios para ambos servicios 

al dimensionar la red común. 

7.1.2. Acceso primario RDSI 

Pueden existir dos casos en función de la ubicación de la terminación de red a velocidad 

primaria (TR1p): 

1. Que la TR1p esté situada en el recinto de instalaciones de telecomunicación Inferior 

(RITI). En este caso la red interior común estará formada por cable de pares 

apantallados o coaxial flexible. 

2. Que la TR1p se sitúe en el domicilio del usuario. En este caso el portador utilizado 

(cable de pares metálico, fibra óptica, etc.) deberá transcurrir hasta la red interior de 

usuario. 

En las redes de distribución y dispersión, hasta la TR1p, se individualizarán los cables de 

emisión y de recepción, excepto aquellos casos en que estos accesos se apoyen en técnicas de 

transmisión para las cuales la normativa europea (ETSI) contempla el uso de pares de abonado 
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convencionales, una fibra para emisión y otra recepción o una sola fibra para ambos sentidos de 

transmisión. 

Cuando se utilice cable coaxial flexible, se garantizará la continuidad física de los cables hasta 

la TR1p, de forma que no existan puntos de empalme o de conexión. 

En el caso de que se necesiten más de tres accesos primarios para la red individual de usuario, 

se recomienda la instalación de cables de fibra óptica entre el recinto de instalaciones de 

telecomunicación inferior y la terminación de red. 

7.2. RED DE USUARIO 

La red de usuario RDSI es la que transcurre entre la TR1 ó la TR1p (cuando se sitúe en el 

domicilio de usuario) y los terminales. 

7.2.1. Acceso básico RDSI 

Elementos 

Se utilizarán los siguientes elementos: 

1. Cables 

Tipo: pares simétricos 

Calibre: 0,5 ó 0,6 mm 

Número de pares: 2 ó 4 pares por cada acceso básico 

Pantalla externa: cables no apantallados en instalación normal. 

2. Terminación de red (TR1) 

La terminación de red (TR1) es un elemento que proporciona, y es de su propiedad, el 

suministrador del servicio RDSI, constituye la frontera entre la red del operador (transmisión a 

dos hilos con la central) y la red interior del usuario a 4 hilos. La TR1 se conectará por el lado 

de la red mediante conexión fija y opcionalmente mediante un conector RJ-11. La TR1 se 

conecta a la instalación de usuario mediante un conector ISO 8877 (RJ-45) de 8 vías que 

constituye el punto frontera entre la red del operador y el usuario. La TR1 se sitúa en el 

domicilio del usuario. Puede disponer de una fuente (integrada o externa) para la alimentación 

de equipos terminales conectados al bus. 
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3. Base acceso de terminal (BAT) 

Para las bases de acceso de terminal se utilizarán conectores de 8 contactos según la norma ISO 

8877 y con la asignación de contactos siguiente: 

Función Número de 

contacto Equipo Terminal Terminación de Red 

1 Fuente de Energía 3 o suministro 3 No conectada 

2 Fuente de Energía 3 o suministro 3 No conectada 

3 Emisión Recepción 

4 Recepción Emisión 

5 Recepción Emisión 

6 Emisión Recepción 

7  No conectada 

8  No conectada 

Se dispondrá de dos tipos de BAT, normales sin resistencias de terminación y de extremo del 

bus con dos resistencias de terminación de 100 Ω ± 5 %, conectadas entre los contactos 3-6 y 4-

5. 

Configuraciones de cableado 

Las instalaciones de usuario han de diseñarse según los modelos normalizados: bus pasivo 

corto, bus pasivo ampliado o punto a punto. 

La instalación normal es de un bus pasivo (sin elementos activos) a 4 hilos (2 pares simétricos) 

que soportan los dos sentidos de transmisión. Opcionalmente, el usuario puede utilizar 

instalación a 3 ó 4 pares para alimentación de energía entre terminales por par físico. 

1. Bus pasivo corto 

Es una instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que hasta 8 equipos terminales se conectan a 

puntos cualesquiera del cable. La TR1 se puede conectar a un extremo del bus pasivo corto con 
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sus resistencias internas de terminación conectadas y con resistencias de terminación situadas en 

la BAT del extremo opuesto. La TR1 se puede conectar opcionalmente a un punto intermedio 

del bus pasivo corto con las resistencias internas desconectadas (configuración en "Y") y con 

resistencias de terminación conectadas en las dos BAT situadas en los extremos del bus. El 

número máximo de BAT (puntos de conexión de terminales) es de 10, y el número máximo de 

terminales conectados al bus pasivo corto es de 8. La longitud máxima del bus pasivo corto será 

de 150 metros con cables de baja impedancia (75Ω) y de 200 metros con cables de alta 

impedancia (150Ω). 

2. Bus pasivo ampliado 

Es una instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que hasta 4 equipos terminales se conectan 

agrupados en el extremo distante del bus. La longitud del bus es de 500 a 600 metros. La 

distancia máxima entre terminales y el extremo del bus (agrupamiento de los puntos de 

conexión BAT) es de 25 a 50 metros, y el número máximo de terminales conectados al bus 

pasivo ampliado es de 4. 

3. Punto a punto 

Esta configuración se utiliza para conectar una TR1 con un único terminal mediante 2 pares. La 

longitud queda limitada por la atenuación del cable (6 dB a 96 kHz). La longitud de cableado a 

alcanzar es como máximo de 1000 metros. La resistencia de terminación deberá estar conectada 

en las dos BAT situadas en los extremos. 

7.2.2. Acceso primario RDSI 

Elementos 

Se utilizarán los siguientes elementos: 

1. Cables 

Cable de pares apantallados: siempre que se incorporen a la instalación, se utilizarán dos pares 

apantallados, uno para cada sentido de transmisión entre la TR1p y el equipo terminal (ET). La 

impedancia característica del cable será 120Ω (simétrica) ±20% en la gama de frecuencias de 

200 kHz hasta 1 MHz y de 120Ω ±10% a 1 MHz. 

Cable coaxial flexible: siempre que se incorporen a la instalación, se utilizarán dos cables 

coaxiales flexibles, uno para cada sentido de transmisión. La impedancia característica del cable 

será 75Ω (asimétrica) ±5% a 1 MHz. 
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Cable interior de dos hilos: se utiliza para alimentación de energía de la TR1p desde el equipo 

terminal. 

2. Terminación de red a velocidad primaria (TR1P) 

El equipo que hace las funciones de terminación de red a velocidad primaria (TR1p) es un 

elemento que proporciona, y es de su propiedad, el suministrador del servicio RDSI, constituye 

la frontera entre la red del operador y la red interior del usuario. La TR1p se conecta a la 

instalación de usuario mediante una regleta de conexión fija provista de conexión de pantallas 

(caso de cable de pares apantallados) o mediante un conector DIN (caso de cable coaxial 

flexible) que constituye el punto de separación entre la red del operador y el usuario. La TR1p 

puede estar situada en el recinto de instalaciones de telecomunicación Inferior (RITI) o en el 

domicilio del usuario. 

3. Conexiones 

La conexión de los pares apantallados a la TR1p y al equipo terminal se efectuará de forma fija 

mediante regleta con conexión de la pantalla de cada par. Ambas conexiones de pantalla podrán 

estar unidas. Opcionalmente se podrán utilizar un conector de 8 contactos. La conexión de los 

coaxiales flexibles a la TR1p y al equipo terminal se efectuará mediante dos conectores DIN 

42295. 

Configuración de cableado 

En acceso primario sólo se proporciona en configuración de cableado punto a punto entre TR1p 

y el equipo terminal (ET). 

8. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

En punta de cada par de salida del punto de interconexión no deberán aparecer, con el bucle 

cerrado en un BAT: 

a) Niveles de "Ruido sofométrico" superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 mV sobre 

600 Ω. 

b) Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los hilos (a,b) y tierra. Se 

refiere a situaciones fortuitas o de avería que pudieran aparecer al originarse contactos 

indirectos con la red eléctrica coexistente. 
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8.1. ACCESOS Y CABLEADOS 

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la 

entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de 

accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o 

cables de unión a la puesta a tierra del edificio. 

8.2. INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL Y APANTALLAMIENTO 

Cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y demás estructuras metálicas 

accesibles) se creará una red mallada de equipotencialidad que conecte las partes metálicas 

accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble. 

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del 

edificio serán apantallados, y el extremo de su pantalla estará conectado a tierra local en un 

punto tan próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión 

y nunca a más de 2 m de distancia. 

8.3. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

En función del nivel cerámico y del grado de apantallamiento presentes en la zona considerada, 

puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del 

exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al 

anillo de tierra. 

8.4. COEXISTENCIA DE UNA RDSI CON OTROS SERVICIOS 

Las características de las señales digitales RDSI pueden verse afectadas por interferencias 

procedentes de fuentes electromagnéticas externas (tales como motores) o descargas 

atmosféricas. 

Con el fin de evitar estos problemas, siempre que coexistan cables eléctricos de 220 V y cables 

RDSI, se tomarán las siguientes precauciones: 

a) Se respetará una distancia mínima de 30 centímetros en el caso de un trazado paralelo a 

lo largo de un recorrido igual o superior a 10 metros. Si este recorrido es menor, la 

separación mínima, en todo caso, será de 10 centímetros. 
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b) Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos de cables, eléctricos y RDSI, lo harán 

en un ángulo de 90 grados, con el fin de minimizar así el acoplamiento entre el campo 

electromagnético del cable eléctrico y los impulsos del cable RDSI. 

En el caso de lámparas de neón se recomienda que estén a una distancia superior a 30 

centímetros de los cables RDSI. 

En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo susceptible de emitir fuertes parásitos, se 

recomienda que estén a una distancia superior a 3 metros de los cables RDSI. En el caso de que 

no fuera posible evitar los parásitos, se recomienda utilizar cables apantallados. 
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PAU BAT

BATRed interior
de usuario

PAU BAT

BATRed interior
de usuario

Punto de Distribución

Punto de Distribución

OPERADOR A
OPERADOR B

Redes de 
alimentación

Regletas de Conexión
de entrada del Operador A

Regletas de Conexión
de entrada del Operador B

Punto de Interconexión

Regletas de Conexión
de salida

Recinto de Instalaciones de Telecomunicación

Red de Distribución

Red de Dispersión

Usuario

Usuario

Regleta de Distribución

Planta 3ª

Planta 2ª

Planta 1ª

Planta Baja

APÉNDICE 2 - ESQUEMA GENERAL DE RED
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REGLETAS
DE

CONEXIÓN

HEMBRILLAS

GRAPAS DE
SUJECIÓN

PLACA DE
MATERIAL
AISLANTE

CINTA
ELÉCTRICA

RED DE
DISTRIBUCIÓN

RED DE
DISPERSIÓN

APÉNDICE 4: PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
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1. OBJETO 
El objeto de esta norma técnica es establecer las características técnicas mínimas que deberá 

cumplir la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) destinada a proporcionar el acceso a 

los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados por operadores de redes de 

telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros 

titulares de licencias individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de redes 

públicas de telecomunicaciones. 

Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta con las especificaciones técnicas mínimas de 

las edificaciones en materia de telecomunicaciones (anexo IV de este reglamento), o con la Norma 

técnica básica de la edificación en materia de telecomunicaciones que las incluyan, que establecen 

los requisitos que deben cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios 

destinados a albergar la infraestructura común de telecomunicaciones. 

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y 

reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 

información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el Real 

Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español. 

2.  DEFINICIÓN DE LA RED 

La red interior del edificio es el conjunto de cables, elementos de conexión y demás equipos activos 

o pasivos que es necesario instalar para poder conseguir el enlace entre las tomas de los usuarios y 

la red exterior de alimentación de los diferentes operadores del servicio. 

Se divide en los siguientes tramos: 

2.1. RED DE ALIMENTACIÓN 

En función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus centrales, estaciones base o 

cabeceras y el inmueble: 

a) Cuando el enlace se produce mediante cable: es la parte de la red formada por los cables 

que enlazan las centrales con el inmueble, quedando disponibles para el servicio en el punto 

de interconexión, o distribución final, de aquél. Se introduce en la ICT del inmueble a 

través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, 

donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, 
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hasta llegar al registro principal situado en el recinto de instalación de telecomunicación 

inferior (RITI), donde se encuentra el punto de interconexión o distribución final. 

b) Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos: es la parte de la red formada por 

los elementos de captación de las señales emitidas por las estaciones base o cabeceras de 

los operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y cables necesarios 

para dejarlas disponibles para el servicio en el punto de interconexión, o distribución final, 

del inmueble. Los elementos de captación irán situados en la cubierta del inmueble 

introduciéndose en la ICT del edificio a través del correspondiente elemento pasamuros y la 

canalización de enlace hasta el recinto de instalación de telecomunicaciones superior 

(RITS), donde irán instalados los equipos que fueran necesarios de recepción y procesado 

de las señales captadas. A partir de este punto, se podrá optar por establecer el registro 

principal en el RITS o, en el caso de que se desee utilizar la red de telefonía de la ICT, 

trasladar las señales captadas y procesadas a través de la canalización principal hasta el 

RITI y establecer allí el registro principal. 

El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán responsabilidad 

de los operadores del servicio. 

2.2. RED DE DISTRIBUCIÓN 

Es la parte de la red formada por los cables y demás elementos que prolongan la red de 

alimentación para poder dar el servicio a cada posible usuario. Comienza en el registro principal 

situado en alguno de los recintos de instalaciones de telecomunicación del inmueble y, a través de 

las canalizaciones principal, secundaria e interior de usuario, y apoyándose en los registros 

secundarios y de terminación de red, llega hasta los registros de toma donde irán situadas las tomas 

de los usuarios. 

El diseño y dimensionado de la red de distribución, así como su realización, serán responsabilidad 

de los operadores del servicio. 

2.3. ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos 

anteriormente. 

 Punto de distribución final (interconexión) 

Es el punto de interconexión que realiza la unión entre las redes de alimentación de los operadores 

del servicio y la de distribución de la ICT del inmueble. Se encuentra situado en los distribuidores 
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colocados en los diferentes registros principales, independientes para cada operador del servicio, 

donde finalizan las redes de alimentación y de donde parten los cables de las redes de distribución. 

 Punto de terminación de red (punto de acceso al usuario) 

Uno de los tres puntos citados a continuación será considerado punto de terminación de red de los 

servicios de difusión de televisión, de vídeo a la carta, vídeo bajo demanda o de los servicios 

prestados mediante acceso fijo inalámbrico. De estos puntos, será considerado punto de terminación 

de red, en cada caso, aquel que quede definido como tal en las condiciones contractuales entre el 

operador y el usuario. En todo caso, deberá cumplir lo establecido en esta norma y estará situado en 

los registros de terminación de red. A los efectos de definir el punto de terminación de red, se 

tendrá en cuenta que en una red de cable se entiende por módulo de abonado para el acceso a los 

servicios el equipamiento situado en las dependencias del usuario que permite a éste seleccionar y 

acceder a los servicios de difusión de televisión, a los servicios de vídeo bajo demanda y de vídeo a 

la carta, a los servicios multimedia interactivos o a otros servicios de comunicación de sonido, 

imágenes y datos. Este módulo puede incluir o no prestaciones de carácter interactivo, e incluir o no 

un sistema de acceso condicional. En una red de acceso fijo inalámbrico, el modulo de terminación 

de usuario permite a éste acceder mediante sus propios equipos a los servicios prestados por el 

operador de SAFI, o conectar sus redes privadas para acceder a dichos servicios. 

a) Punto de conexión de servicios: es el punto al que se conecta el equipamiento 

destinado a la presentación de las señales transmitidas al usuario de los servicios de 

difusión de televisión, de vídeo bajo demanda, de vídeo a la carta y de los servicios 

multimedia interactivos, así como el equipamiento de usuario para el acceso y uso 

de los servicios ofrecidos por los operadores de SAFI. Estará ubicado en el interior 

de cada domicilio de usuario, caso de existir módulo de abonado a la salida de éste, 

y permitirá la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, 

localización y reparación de averías. 

b) Toma de usuario: es el punto al que se conecta el módulo de abonado. En caso de 

no existir este último, la toma de usuario coincidirá con el punto de conexión de 

servicios. 

c) Punto de conexión de una red privada de usuario: es el punto al que se conecta la 

red de distribución de un inmueble en el caso de que ésta no sea propiedad del 

operador de cable ni del operador que suministre a este último la infraestructura de 

la red. 
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3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED 

Toda la instalación de la red interior en un inmueble, objeto de esta norma, para su conexión a la 

red general deberá ser diseñada y descrita en el apartado correspondiente del proyecto técnico de la 

ICT. 

La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable o de SAFI 

podrá no incluir inicialmente el cableado de la red de distribución. Caso de incluirlo, en su diseño y 

dimensionado se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador, situado en el registro 

principal, deberá partir un cable para cada usuario que desee acceder a los servicios facilitados por 

dicho operador (distribución en estrella). Los diferentes operadores deberán dotar sus registros 

principales con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar manipulaciones no autorizadas 

de aquellos. 

En cuanto al número de tomas de usuario se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Para el caso de viviendas, el número de tomas será de una por cada dos estancias o 

fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. 

 Para el caso de locales u oficinas, en edificios de viviendas, cuando no esté definida la 

distribución y ocupación o actividad de la superficie destinada a ellas, se equipará como 

mínimo una por local u oficina. 

 En el caso de edificios destinados fundamentalmente a locales u oficinas, cuando no esté 

definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie, se utilizará como base de 

diseño la consideración de una toma por cada 100 m2 o fracción. 

4. REQUISITOS TÉCNICOS 

 ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable. 

Las características de la red y del punto de terminación de red deberán cumplir con los requisitos 

esenciales de la Directiva de compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE), y podrán 

utilizarse, entre otras, las normas armonizadas que se indican como presunción de conformidad del 

cumplimiento de los requisitos en ellas incluidos. 

 Características de la red 

El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que discurre 

por el interior del edificio (ICT, para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable) ha 

de constituir un sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la banda de 
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frecuencias y en ambos sentidos de transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de 

señal y optimizar la interoperatividad y la interconectividad. 

Cuando exista deberá cumplir los siguientes requisitos, considerados mínimos: 

 Bandas de frecuencias en las que deberá ser operativa: 

Banda de distribución de frecuencias: 86-862 MHz 

Banda de radiodifusión sonora en FM: 87’5-108 MHz 

Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz 

Banda de retorno: 5-65 MHz 

 Cable coaxial empleado: según norma UNE 50117-1. 

a) Especificaciones del punto de terminación de red 

Los puntos de terminación de red o tomas de usuario para los servicios de difusión de televisión 

analógica o digital, vídeo bajo demanda y vídeo a la carta, caso de existir, deberán satisfacer los 

requisitos indicados, y podrán utilizarse las normas que se indican como presunción de 

conformidad del cumplimiento de los requisitos en ellas incluidos: 

 Características físicas: 

Según norma UNE 20523-7, 9 

Toma blindada según norma UNE-EN 50083-2 

 Características eléctricas: 

Impedancia: 75 Ohm 

Banda de frecuencia: 86 - 862 MHz 

Banda de retorno 5 - 65 MHz 

Pérdidas de retorno TV (40-862 MHz): ≥ 14dB -1’5dB/Octava y en todo 
caso ≥ 10 dB. 

Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: ≥ 10 dB. 

 Características de la señal de televisión analógica en el punto de terminación de red 

La red de cable, en su conjunto, deberá estar realizada de manera tal que las señales de televisión 

analógica presenten en el punto de terminación de red las siguientes características: 

a) Nivel de señal de televisión: 62-82 dBμV 

b) Nivel de señal de radiodifusión sonora en FM: 

Señal monofónica: 40-70 dBμV  

Señal estereofónica: 50-70 dBμV 
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c) Relación portadora/ruido: 

Señal de televisión (AM-BLV): ≥ 44 dB 

Señal de radiodifusión sonora FM monofónica: ≥ 38 dB 

Señal de radiodifusión sonora FM estereofónica: ≥ 48 dB 

d) Diferencia de nivel entre canales: ≤ 12 dB 

e) Relaciones de interferencia en canal de televisión: 

Interferencia a frecuencia simple: ≥ 57 dB 

Producto intermodulación canal simple: ≥ 54 dB 

Producto intermodulación a frecuencia múltiple: ≥ 52dB 

f) Aislamiento entre tomas de usuario distinto: ≥ 36 dB 

g) Rechazo del zumbido de red: ≥ 46 dB 

h) Respuesta amplitud/frecuencia: 

Dentro del canal: ± 2 dB 

En un margen de 0,5 MHz: ± 0,5 dB 

i) Características de vídeo: 

Ganancia diferencial: ≤ 10 % 

Fase diferencial: ≤ 10 o 

j) ICT para servicios de acceso fijo inalámbrico 

Características de la red 

El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que discurre 

por el interior del edificio (ICT, para el acceso a los SAFI) ha de constituir un sistema totalmente 

transparente al tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de 

transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la 

interoperatividad y la interconectividad. 

Especificaciones del punto de terminación de red 

Los puntos de terminación de red o tomas de usuario para los servicios de acceso fijo inalámbrico, 

caso de existir, deberán satisfacer las características siguientes: 

k) Características físicas. 
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RJ - 45 para 120 ohmios 

DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios 

DB 15 para X .21 

Winchester (M 34) para V.35 

l) Características eléctricas 

G. 703 

X.21/V. 35 

5. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNÉTICA 

A la ICT que proporciona acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha le será de 

aplicación lo previsto, a este respecto, en el apartado 4.1.7 del anexo I. 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS 

EDIFICACIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 
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1. OBJETO 
Estas especificaciones técnicas tienen por objeto establecer los requisitos mínimos que, desde un 

punto de vista técnico, han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios 

que alberguen la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue, 

mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta manera a posibilitar el que los usuarios finales 

accedan a los servicios de telefonía disponible al público y red digital de servicios integrados (TB + 

RDSI), telecomunicaciones de banda ancha [telecomunicaciones por cable (TLCA) y servicios de 

acceso fijo inalámbrico (SAFI)] y radiodifusión y televisión (RTV). 

En los apéndices 1 al 9 de las presentes especificaciones técnicas, se describen gráficamente los 

términos y definiciones utilizados a lo largo de este anexo. 

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y 

reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 

información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el Real 

Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En todo caso, las presentes especificaciones técnicas serán de aplicación con carácter general a: 

 Todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la 

edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, 

o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 

de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril; y 

 A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo 

superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

No obstante lo anterior, estas especificaciones podrán servir como referencia para otros tipos de 

edificaciones no incluidas en los párrafos anteriores. 

3. TOPOLOGÍA DE LA ICT 

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación contemplados en estas 

especificaciones técnicas, para inmuebles como los señalados en el párrafo a) del apartado anterior, 
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responderá a los esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo incluidos como apéndices 1 y 2 

a este anexo. 

Dicho esquema obedece a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que 

conforman la ICT del inmueble y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicación. 

Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior 

del inmueble a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, 

atravesando el punto de entrada general del inmueble y, por su parte superior, a través del 

pasamuros y de la canalización de enlace hasta los registros principales situados en los recintos de 

instalaciones de telecomunicaciones, donde se produce la interconexión con la red de distribución 

de la ICT. 

La red de distribución tiene como función principal llevar a cada planta del inmueble las señales 

necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por 

la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicaciones inferior y 

superior y por los registros principales. 

La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las señales de los 

diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la 

soporta está formada por la canalización secundaria y los registros secundarios. 

La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes 

servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda o local, desde los PAU hasta las 

diferentes bases de toma de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la 

canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma. 

Así, con carácter general, pueden establecerse como referencia los siguientes puntos de la ICT: 

 Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la unión entre 

las redes de alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación 

con la red de distribución de la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los 

recintos de instalaciones de telecomunicaciones. 

 Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución 

y de dispersión de la ICT del inmueble. Habitualmente se encuentra situado en el interior 

de los registros secundarios. 

 Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar donde se produce la unión de las redes de 

dispersión e interiores de cada usuario de la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el 

interior de los registros de terminación de red. 

 Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le 

permiten acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT del inmueble. 

Se encuentra situado en el interior de los registros de toma. 
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Desde el punto de vista del dominio en el que están situados los distintos elementos que conforman 
la ICT, puede establecerse la siguiente división: 

 Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la canalización 

externa. 

 Zona común del inmueble: donde se sitúan todos los elementos de la ICT comprendidos 

entre el punto de entrada general del inmueble y los puntos de acceso al usuario. 

 Zona privada del inmueble: la que comprende los elementos de la ICT que conforman la 

red interior de los usuarios. 

 Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la topología de la ICT responderá a 

los esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo incluidos como apéndices 8 y 9 de 

estas especificaciones técnicas. En ellos se observa que, como consecuencia del tipo de 

construcción, la red de dispersión y la de distribución se simplifican de manera notable. Los 

servicios de telecomunicación se introducen a partir de un único recinto común de 

instalaciones de telecomunicaciones, y son válidos en general los conceptos y descripciones 

efectuadas para el otro tipo de inmuebles. 

4. DEFINICIONES 

4.1. Arqueta de entrada. 

Es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de 

telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del 

inmueble. Se encuentra en la zona exterior del inmueble y a ella confluyen, por un lado, las 

canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT del 

inmueble. Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble. 

4.2. Canalización externa. 

Está constituida por los conductos que discurren por la zona exterior del inmueble desde la arqueta 

de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Es la encargada de introducir en el 

inmueble las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes 

operadores. Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble. 

4.3. Punto de entrada general. 

Es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona 

común del inmueble. 
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4.4. Canalización de enlace. 

Para el caso de inmuebles de viviendas y teniendo en cuenta el lugar por el que se acceda al 

inmueble, se define como: 

 Para la entrada al inmueble por la parte inferior, es la que soporta los cables de la red de 

alimentación desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el 

recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI). 

 Para la entrada al inmueble por la parte superior, es la que soporta los cables que van desde 

los sistemas de captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior 

(RITS), entrando en el inmueble mediante el correspondiente elemento pasamuros. 

 Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, se define como la que soporta los 

cables de la red de alimentación de los diferentes servicios de telecomunicación desde el 

punto de entrada general hasta los registros principales, y desde los sistemas de captación 

hasta el elemento pasamuros, situados en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones 

único (RITU). 

En cualquier caso está constituida por los conductos de entrada y los elementos de registro 

intermedios que sean precisos. Los elementos de registro son las cajas o arquetas intercaladas en 

esta canalización de enlace para poder facilitar el tendido de los cables de alimentación. 

4.5. Recintos de instalaciones de telecomunicaciones. 

Se establecen los siguientes tipos de recintos: 

4.5.1. Recinto inferior (RITI) 

Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos 

operadores de los servicios de telecomunicación de TB + RDSI, TLCA y SAFI, y los posibles 

elementos necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la 

canalización principal de la ICT del inmueble. 

El registro principal para TB + RDSI es la caja que contiene el punto de interconexión entre las 

redes de alimentación y la de distribución del inmueble. En el caso particular de que la red de 

distribución conste de un número de pares igual o inferior a 30, puede contener directamente el 

punto de distribución. 

Los registros principales para TLCA y SAFI son las cajas que sirven como soporte del 

equipamiento que constituye el punto de interconexión entre la red de alimentación y la de 

distribución del inmueble. 
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4.5.2. Recinto superior (RITS): 

Es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los 

servicios de RTV y, en su caso, elementos de los servicios SAFI y de otros posibles servicios. En él 

se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de 

captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT del inmueble o, en 

el caso de SAFI y de otros servicios, los elementos necesarios para trasladar las señales recibidas 

hasta el RITI. 

4.5.3. Recinto único (RITU): 

Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y un máximo 

de diez PAU (nota 1) y para conjuntos de viviendas unifamiliares, se establece la posibilidad de 

construir un único recinto de instalaciones de telecomunicaciones (RITU), que acumule la 

funcionalidad de los dos descritos anteriormente. 

4.5.4. Recinto modular (RITM): 

Para los casos de inmuebles de pisos de hasta cuarenta y cinco PAU (nota 1) y de conjuntos de 

viviendas unifamiliares de hasta diez PAU (nota 1), los recintos superior, inferior y único podrán 

ser realizados mediante armarios de tipo modular no propagadores de la llama. 

4.5.5. Canalización principal. 

Es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble, conecta el RITI y el RITS entre sí y 

éstos con los registros secundarios. Podrá estar formada por galerías, tuberías o canales. 

En ella se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las 

secundarias. También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal. 

En el caso de acceso radioeléctrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, 

la canalización principal tiene como misión añadida la de hacer posible el traslado de las señales 

desde el RITS hasta el RITI. 

4.6. Canalización secundaria. 

Es la que soporta la red de dispersión del inmueble, y conecta los registros secundarios con los 

registros de terminación de red. En ella se intercalan los registros de paso, que son los elementos 

que facilitan el tendido de los cables entre los registros secundarios y de terminación de red. 

Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias 

con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos 

de acceso a los usuarios; en el caso de RDSI, el PAU podrá ir superficial al lado de este registro. 

Estos registros se ubicarán siempre en el interior de la vivienda, oficina o local comercial y los 



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’ UN EDIFICI D’ HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE DUES PLANTES  
SUBTERRÀNIES, PLANTA BAIXA I DUES PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUAT AL CARRER 

XAREL·LÒ NÚMERO 17 DE SANT PERE DE RIBES (BARCELONA) 08810 

                 

 347

PAU que se alojan en ellos podrán ser suministrados por los operadores de los servicios previo 

acuerdo entre las partes. 

4.7. Canalización interior de usuario. 

Es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de terminación de red y los 

registros de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son los elementos que facilitan el 

tendido de los cables de usuario. 

Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de 

usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de 

telecomunicación o los módulos de abonado con la ICT, para acceder a los servicios 

proporcionados por ella. 

5. DISEÑO Y DIMENSIONADO 

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier 

encuentro entre dos paramentos. 

5.1. Arqueta de entrada. 

En función del número de puntos de acceso a usuario del inmueble, la arqueta de entrada deberá 

tener las siguientes dimensiones interiores mínimas: 

Número de PAU (nota 1) del inmueble 
Dimensiones en mm 

(longitud x anchura x profundidad) 

Hasta 20 400 x 400 x 600 

De 21 a 100 600 x 600 x 800 

Mas de 100 800 x 700 x 820 

 

Todas ellas tendrán la forma indicada en el apéndice 3 de las presentes especificaciones técnicas. 

Se recomienda consultar su ubicación con los posibles operadores de servicio. 

En aquellos casos excepcionales en que, por insuficiencia de espacio en acera o prohibición expresa 

del organismo competente, la instalación de este tipo de arquetas no fuera posible, se habilitará un 

punto general de entrada formado por: 

 Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca de dimensiones capaces de albergar los 

servicios equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones mínimas serán 

de 400 x 600 x 300 mm (altura x anchura x profundidad); o 

 Pasamuros que permita el paso de la canalización externa en su integridad. Dicho 

pasamuros coincidirá en su parte interna con el registro de enlace, y deberá quedar 

señalizada su posición en su parte externa. 
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Será responsabilidad del operador el enlace entre su red de servicio y la arqueta o el punto de 

entrada general del inmueble. 

5.2. Canalización externa. 

La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al 

inmueble; estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro, en número mínimo y con la 

utilización fijada en la siguiente tabla, en función del número de PAU (nota 1) del inmueble: 

Nº de PAU (nota 1) Nº de conductos Utilización de los conductos 

Hasta 4 3 1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva 

De 5 a 20 4 1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva 

De 21 a 40 5 2 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva 

Más de 40 6 3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva 

5.3. Punto de entrada general. 

Es el elemento pasamuros que permite la entrada al inmueble de la canalización externa, capaz de 

albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada. 

El punto de entrada general terminará por el lado interior del inmueble en un registro de enlace de 

las dimensiones indicadas en el apartado 5.4.1, para dar continuidad hacia la canalización de enlace. 

5.4. Canalización de enlace. 

Para la entrada inferior: esta canalización estará formada bien por tubos, en número igual a los de la 

canalización externa, bien por canales, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En 

ambos casos, podrán instalarse empotrados o superficiales, o en canalizaciones subterráneas. 

En el caso de tubos, los destinados a TB+RDSI se dimensionarán todos del mismo diámetro 

exterior, en función del número de pares de los cables de la red de distribución, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

Número de pares Diámetro del cable mayor (mm) Tubos Ø (mm) 

Hasta 250 

Entre 250 y 525 

Entre 525 y 800 

Hasta 28 

Hasta 35 

Hasta 45 

40 

50 

63 

Para los tubos destinados a TLCA puede suponerse un diámetro del cable no superior a 16 mm, por 

lo que el diámetro mínimo de estos conductos será de 40 mm. 

En los casos en que parte de la canalización de enlace sea subterránea, será prolongación de la 

canalización externa de acuerdo con el apéndice 4 de estas especificaciones técnicas, eliminándose 

el registro de enlace asociado al punto de entrada general. 
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Los tubos de reserva serán, como mínimo, iguales al de mayor diámetro que se haya obtenido 

anteriormente. 

En el caso de canales se dispondrán cuatro espacios independientes, en una o varias canales, y se 

asignará cada espacio de la siguiente forma: 

 Dos para servicios de TB + RDSI. 

 Dos para servicios de TLCA. 

La sección útil de cada espacio (Si), se determinará según la siguiente fórmula: 

Si ≥ C x Sj 

siendo: 

 C = 2 para cables coaxiales ó C = 1,82 para el resto de cables. 

 Sj = suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio. 

Para seleccionar la canal o canales a instalar, se tendrá en cuenta que la dimensión interior menor de 

cada espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a instalar en él. 

En los espacios correspondientes a TB + RDSI, la sección y el diámetro del cable mayor de TB se 

determinarán en función del número total de pares de los cables de la red de distribución de la ICT, 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

Número de pares Sj (mm2) Diámetro (mm) 

Hasta 100 335 18 

Entre 100 y 200 520 24 

Entre 200 y 400 910 31 

Entre 400 y 800 1.520 40 

 

En el caso de que discurra por el techo de plantas subterráneas, la canalización de enlace inferior 

puede constituirse mediante bandejas o canales que partan del registro de enlace que incorpore el 

punto de entrada general, dimensionadas de acuerdo con los criterios antes indicados para el cálculo 

de canales. 

En los tramos de canalización superficial con tubos, éstos deberán fijarse mediante grapas 

separadas, como máximo, un metro. 

Cuando la canalización sea mediante tubos, se colocarán registros de enlace (armarios o arquetas) 

en los siguientes casos: 

 Cada 30 m de longitud en canalización empotrada o 50 m en canalización por superficie. 

 Cada 50 m de longitud en canalización subterránea. 

 En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados. 
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 Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se 

encuentren. En este último caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 

mm y no presentará deformaciones en la parte cóncava del tubo. 

Las dimensiones mínimas de estos registros de enlace serán 450 x 450 x 120 mm (altura x anchura 

x profundidad) para el caso de registros en pared. Para el caso de arquetas las dimensiones 

interiores mínimas serán 400 x 400 x 400 mm. 

Cuando la canalización sea mediante canales, en los puntos de encuentro en tramos no alineados se 

colocarán accesorios de cambio de dirección con un radio mínimo de 350 mm. 

Para la entrada superior: en esta canalización, los cables irán sin protección entubada entre los 

elementos de captación (antenas) y el punto de entrada al inmueble (pasamuros). A partir de aquí la 

canalización de enlace estará formada por tubos o canales, empotrados o superficiales, cuyo número 

y dimensiones en mm serán los siguientes: 

 Tubos: 4 ∅ 40. 

 Canal de 6000 mm2 con 4 compartimentos 

Las fijaciones superficiales de los tubos serán las mismas del apartado anterior 5.4.1. 

Los registros de enlace se colocarán en los mismos casos que en el apartado anterior y sus 

dimensiones mínimas serán 360 x 360 x 120 mm (altura x anchura x profundidad). 

5.5. Recintos de instalaciones de telecomunicaciones. 

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de 

telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el 

tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 

300 mm del techo. Las características citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo modular 

(RITM). 

En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y 

dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos 

recintos estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios 

o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el 

acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento 

necesarios. 

Dimensiones: los recintos de instalaciones de telecomunicaciones tendrán las dimensiones mínimas 

siguientes, y deberá ser accesible toda su anchura: 
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Nº de PAU (nota 1) 
Altura 

(mm) 
Anchura (mm)

Profundidad 

(mm) 

Hasta 20 2000 1000 500 

De 21 a 30 2000 1500 500 

De 31 a 45 2000 2000 500 

Más de 45 2300 2000 2000 

En el caso de RITU las medidas mínimas, serán de: 

Nº de PAU (nota 1) 
Altura 

(mm) 
Anchura (mm)

Profundidad 

(mm) 

Mas de 10 2300 2000 2000 

Hasta 10 2000 1000 500 

Características constructivas: los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, 

deberán tener las siguientes características constructivas mínimas: 

 Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 

 Paredes y techo con capacidad portante suficiente 

 El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7 de estas 

especificaciones técnicas. 

Ubicación del recinto: los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los 

casos que proceda) estará a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de 

sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas. El RITS estará preferentemente en la 

cubierta o azotea y nunca por debajo de la última planta del inmueble. En los casos en que pudiera 

haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de maquinaria de ascensores o 

maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se 

distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una protección contra campo 

electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas. 

Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de 

canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad. 

Ventilación: el recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por 

medio de conducto vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una 

renovación total del aire del local al menos dos veces por hora. 

Instalaciones eléctricas de los recintos: se habilitará una canalización eléctrica directa desde el 

cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con 

aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 

mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial. 
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La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las 

dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para 

su ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación: 

 Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 V ca, 

intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 

 Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 

frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA de tipo 

selectivo, resistencia de cortocircuito 6 KA. 

 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del 

recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 

kA. 

 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de 

corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, 

poder de corte 6 kA. 

 En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte 

omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de 

radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, 

poder de corte 6 kA. 

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los 

recintos, se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas. 

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán 

tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no 

propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. 

Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. 

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad 

mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm 2 

de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para 

alimentar las cabeceras de RTV. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación 

de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías 

operadoras de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones 

de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada recinto de 

telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la compañía operadora de 

telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará 

dotado con al menos los siguientes elementos: 

 Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.). 
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 Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 

intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 

 Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 

frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA, resistencia de 

cortocircuito 6 kA. 

 Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 

Alumbrado: se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 

300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia. 

Identificación de la instalación: en todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá 

una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en 

lugar visible entre 1200 y 1800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la 

Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación. 

5.6. Registros principales. 

El registro principal para TB + RDSI debe tener las dimensiones suficientes para alojar las regletas 

del punto de interconexión, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de 

cables y puentes, teniendo en cuenta que el número de pares de las regletas de salida será igual a la 

suma total de los pares de la red de distribución y que el de las regletas de entrada será 1,5 veces el 

de salida, salvo en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o 

menor que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el número de pares de las regletas de 

salida. En cuanto a los registros principales para TLCA, y SAFI, tendrán las dimensiones necesarias 

para albergar los elementos derivadores y distribuidores que proporcionan señal a los distintos 

usuarios. 

Los registros principales de los distintos operadores estarán dotados con los mecanismos adecuados 

de seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos. 

5.7. Canalización principal. 

En el caso de inmuebles de viviendas, la canalización principal deberá ser rectilínea, 

fundamentalmente vertical y de una capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios 

para los servicios de telecomunicación del inmueble. Cuando el número de usuarios (viviendas, 

oficinas o locales comerciales) por planta sea superior a 8, se dispondrá más de una distribución 

vertical, y atenderá cada una de ellas a un número máximo de 8 usuarios por planta. En inmuebles 

con distribución en varias verticales, cada vertical tendrá su canalización principal independiente, y 

partirán todas ellas del registro principal único tal y como se contempla en el apéndice 5 de estas 

especificaciones técnicas. Para una edificación o conjunto de edificios, con canalización principal 
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compuesta de varias verticales, se garantizará la continuidad de los servicios a todo el inmueble o 

conjunto, desde la vertical que une directamente el RITI y el RITS. 

En general, las canalizaciones principales deberán unir los recintos superior e inferior. No obstante, 

en el caso de varias escaleras o bloques de viviendas en las que se instale una ICT común para todas 

ellas y con características constructivas que supongan distintas alturas de las escaleras o bloques de 

viviendas, cubiertas inclinadas de teja, existencia de viviendas dúplex en áticos, azoteas privadas y, 

en general, condicionantes que imposibiliten el acceso y la instalación de la canalización principal 

de unión de los recintos, las canalizaciones principales que correspondan a escaleras donde no esté 

ubicado el RITS, finalizarán en el registro secundario de la última planta según se contempla en el 

apéndice 6 de estas especificaciones técnicas. Podrán estar enterradas, empotradas o ir superficiales 

y materializarse mediante tubos, galería vertical o canales, alojándose, en estos dos últimos casos, 

en ellas exclusivamente redes de telecomunicación. La canalización discurrirá próxima al hueco de 

ascensores o escalera. 

En el caso de viviendas unifamiliares, la canalización deberá ser lo mas rectilínea posible y con 

capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicación, 

que incluirá la ICT. Cada canalización principal atenderá a un número de viviendas similar al del 

caso anterior. Podrán estar enterradas, empotradas o ir superficiales y materializarse mediante 

tubos, canales o galerías, alojándose, en estos dos últimos casos, en ellas exclusivamente redes de 

telecomunicación, y discurrirán, siempre que sea razonable, por la zona común y en cualquier caso 

por zonas accesibles. 

Canalización con tubos: su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas o 

locales comerciales del inmueble (PAU) (nota 1). El número de canalizaciones dependerá de la 

configuración de la estructura propia de la edificación. Se realizará mediante tubos de 50 mm de 

diámetro y de pared interior lisa. El número de cables por tubo será tal que la suma de las 

superficies de las secciones transversales de todos ellos no superará el 40% de la superficie de la 

sección transversal útil del tubo. Su dimensionamiento mínimo será como sigue: 
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Nº de PAU (nota 

1) 
Nº de tubos Utilización 

Hasta 12 5 

1 tubo RTV. 

1 tubo TB + RDSI. 

2 tubos TLCA y SAFI. 

1 tubo de reserva. 

De 13 a 20 6 

1 tubo RTV. 

1 tubo TB + RDSI. 

2 tubos TLCA y SAFI. 

2 tubos de reserva. 

De 21 a 30 7 

1 tubo RTV. 

1 tubo TB + RDSI. 

3 tubos TLCA y SAFI. 

2 tubos de reserva. 

Más de 30 

Cálculo 

específico* en 

el proyecto de 

ICT 

*Cálculo específico: se realizará en varias 

verticales, o bien se proyectará en función 

de las características constructivas del 

edificio y en coordinación con el proyecto 

arquitectónico de la obra, garantizando en 

todo momento la capacidad mínima de: 

1 tubo de RTV. 

2 tubos de TB + RDSI. 

1 tubo de TLCA y SAFI por cada 10 PAU 

(nota 1) o fracción, con un mínimo de 4. 

1 tubo de reserva por cada 15 PAU (nota 1) 

o fracción, con un mínimo de 3. 

Los tramos horizontales de la canalización principal que unen distintas verticales se dimensionarán 

con la capacidad suficiente para alojar los cables necesarios para los servicios que se distribuyan en 

función del número de PAU a conectar. 

Canalización con canales o galerías: su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, 

oficinas o locales comerciales del inmueble {PAU (nota 1)}, con un compartimento independiente 

para cada servicio. El número de canalizaciones dependerá de la configuración de la estructura de la 

edificación. 
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Para su dimensionamiento se aplicarán las reglas específicas de dimensionado de canales definidas 

en el apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas, siendo el número de cables y su dimensión 

el determinado en el proyecto de red del inmueble. 

El valor de Sj (mm2) se determinará de acuerdo con el diámetro de los cables multipares de la tabla 

del apartado 5.1 del anexo II. 

En el caso de que por cada compartimento discurrieran más de ocho cables, éstos se encintarán en 

grupos de ocho como máximo, identificándolos convenientemente. 

La canalización principal se instalará, siempre que la edificación lo permita, en espacios previstos 

para el paso de instalaciones de este tipo, como galerías de servicio o pasos registrables en las zonas 

comunes del inmueble. 

5.7.1. Registros secundarios. 

Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán estar 

dotados con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que en su interior se aloje 

algún elemento de conexión, dispondrá de llave que deberá estar en posesión de la propiedad del 

inmueble. 

Se colocará un registro secundario en los siguientes casos: 

 En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el caso de 

inmuebles de viviendas, y en los puntos de segregación hacia las viviendas, en el caso de 

viviendas unifamiliares. Deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de los 

servicios. Alojarán, al menos, los derivadores de la red de RTV, así como las regletas que 

constituyen el punto de distribución de TB + RDSI y el paso de cables TLCA y SAFI. 

 En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal. 

 En cada tramo de 30 m de canalización principal. 

 En los casos de cambio en el tipo de conducción. 

Las dimensiones mínimas serán: 

 450 x 450 x 150 mm (altura x anchura x profundidad) 

 En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1) por planta igual o menor que tres, y 

hasta un total de 20 en la edificación. 

 En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1) por planta igual o menor que 

cuatro, y un número de plantas igual o menor que cinco. 

 En inmuebles de pisos, en los casos b) y c). 

 En viviendas unifamiliares. 

 500 x 700 x 150 mm (altura x anchura x profundidad) 

En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1) comprendido entre 21 y 30. 
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 En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1) menor o igual a 20 en los que se 

superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior en cuanto a número de 

viviendas por planta o número de plantas. 

 550 x 1000 x 150 mm (altura x anchura x profundidad) 

 En inmuebles de pisos con número de PAU (nota 1) mayor de 30. 

 Arquetas de 400 x 400 x 400 mm (altura x anchura x profundidad) 

En el caso b), cuando la canalización sea subterránea. 

Si en algún registro secundario fuera preciso instalar algún amplificador o igualador, se utilizarán 

registros complementarios como los de los casos b) ó c), sólo para estos usos. 

Los cambios de dirección con canales se harán mediante los accesorios adecuados garantizando el 

radio de curvatura necesario de los cables. 

En los casos en que se utilicen un RITI situado en la planta baja, o un RITS situado en la última 

planta de viviendas, podrá habilitarse una parte de éste en la que se realicen las funciones de 

registro secundario de planta desde donde saldrá la red de dispersión de los distintos servicios hacia 

las viviendas y locales situados en dichas plantas. 

5.8. Canalizaciones secundarias. 

Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias que deberán ser de capacidad 

suficiente para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicación de las viviendas a las 

que sirvan. El apéndice 7 recoge un ejemplo práctico de configuración típica de una canalización 

secundaria. Esta canalización puede materializarse mediante tubos o canales. 

Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios será como mínimo de 4 tubos, que se destinarán a 

lo siguiente: 

a) Uno para servicios de TB + RDSI. 

b) Uno para servicios de TLCA y SAFI 

c) Uno para servicios de RTV. 

d) Uno de reserva. 

Su número para cada servicio y sus dimensiones mínimas se determinarán por separado de acuerdo 

con la siguiente tabla: 
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Número de cables de 
acometida interior para TB + 

RDSI 
Diámetro 
exterior 
del tubo 

(mm) De 1 par De 2 pares 

Número de 
cables de 

acometida 
exterior 

para TB + 
RDSI 

Número de 
acometidas 
de usuario 

para TLCA 
y SAFI 

Número de 
acometidas 
de usuario 
para RTV 

25 1 - 5 1 - 5 2 2 2 

32 6-12 6-11 4 6 6 

40 13-18 12-16 6 8 8 

Si la canalización es mediante canales, en los tramos comunitarios tendrá 4 espacios independientes 

con la asignación antedicha y dimensionados según las reglas establecidas en el apartado 5.4.1 de 

estas especificaciones técnicas. En los tramos de acceso a las viviendas, los espacios independientes 

serán los mismos que el número de tubos en el caso de éstos y se dimensionarán de acuerdo con las 

citadas reglas del apartado 5.4.1 

Cuando se precisen cables especiales para servicios de acceso primario de RDSI, éstos se ubicarán 

por los mismos conductos que la TB, y se contabilizarán como tres cables de acometida interior 

adicionales por cada usuario que tenga este servicio. 

Para la distribución o acceso a las viviendas en inmuebles de pisos, se colocará en la derivación un 

registro de paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especificaciones técnicas) del que saldrán a la 

vivienda 3 tubos de 25 mm de diámetro exterior, con la siguiente utilización: 

a) Uno para servicios de TB+RDSI. 

b) Uno para servicios de TLCA y SAFI. 

c) Uno para servicios RTV. 

Para el caso de inmuebles con un número de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de 

viviendas unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado, por lo que las 

canalizaciones se establecerán entre los registros secundario y de terminación de red mediante 3 

tubos de 25 mm de diámetro, o canales equivalentes con tres espacios delimitados, cuya utilización 

será la indicada en el párrafo anterior. 

Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros no supere los 

15 metros; en caso contrario habrán de instalarse registros de paso que faciliten las tareas de 

instalación y mantenimiento. 
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5.9. Registros de paso. 

Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a 

las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de conductos. Se definen tres 

tipos de las siguientes dimensiones mínimas, número de entradas mínimas de cada lateral y 

diámetro de las entradas: 

Tipo 
Dimensiones (mm) (altura 

x anchura x profundidad)

Nº de entradas en 

cada lateral 

Diámetro máximo 

del tubo (mm) 

Tipo A 360 x 360 x 120 6 40 

Tipo B 100 x 100 x 40 3 25 

Tipo C 100 x 160 x 40 3 25 

Además de los casos indicados en el apartado anterior, se colocará como mínimo un registro de 

paso cada 15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de interior de usuario y en los 

cambios de dirección de radio inferior a 120 mm para viviendas ó 250 mm para oficinas. Estos 

registros de paso serán del tipo A para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo 

B para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones 

interiores de usuario de TB + RDSI, y del tipo C para las canalizaciones interiores de usuario de 

TLCA, RTV y SAFI. 

Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso. 

Los registros se colocarán empotrados. Cuando vayan intercalados en la canalización secundaria, se 

ubicarán en lugares de uso comunitario, con su arista más próxima al encuentro entre dos 

paramentos a una distancia mínima de 100 mm. 

En canalizaciones secundarias mediante canales, los registros de paso serán los correspondientes a 

las canales utilizadas. 

5.10. Registros de terminación de red. 

Estarán en el interior de la vivienda, local u oficina y empotrados en la pared y en montaje 

superficial cuando sea mediante canal; dispondrán de las entradas necesarias para la canalización 

secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. De manera opcional, podrán ser 

integrados en un único cuadro. Estos registros, cuando sean independientes para cada servicio, 

deberán tener tapa y unas dimensiones mínimas (altura x anchura x profundidad), en mm, de: 

a) El de TB + RDSI: 100 x 170 x 40. 
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b) El de RTV será una caja o registro de 200 x 300 x 60. 

c) El de TLCA y SAFI será una caja o registro de 200 x 300 x 40. 

Cuando dos servicios de los anteriormente descritos se integren en un único registro, las medidas 

mínimas serán de 300 x 400 x 60 mm, provisto de tapa. Cuando los tres servicios anteriormente 

descritos se integren en un único registro, las medidas mínimas serán de 300 x 500 x 60 mm, 

provisto de tapa. 

Estos registros se instalarán a más de 200 mm y menos de 2300 mm del suelo 

Los registros para RDSI, TLCA y RTV y SAFI dispondrán de toma de corriente o base de enchufe. 

5.11. Canalización interior de usuario. 

Estará realizada con tubos o canales y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos 

horizontales y verticales. En el caso de que se realice mediante tubos, éstos serán de material 

plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda, y unirán los registros 

de terminación de red con los distintos registros de toma, mediante al menos tres conductos de 20 

mm de diámetro mínimo. El apéndice 7 recoge un ejemplo práctico de configuración típica de una 

canalización interior de usuario. 

Para el caso de TB + RDSI acceso básico, se deberá tener en cuenta que se instalarán, como 

máximo, seis cables por cada conducto de 20 mm, y se colocarán conductos adicionales en la 

medida necesaria. 

En el caso de que se realice mediante canales, éstas serán de material plástico, en montaje 

superficial o enrasado, uniendo los registros de terminación de red con los distintos registros de 

toma. Dispondrán, como mínimo, de 3 espacios independientes que alojarán únicamente servicios 

de telecomunicación, uno para TB+RDSI, otro para TLCA+SAFI y otro para RTV. 

Para el dimensionado, se aplicarán las reglas del apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas. 

En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instalen tomas de los servicios 

básicos de telecomunicación, se dispondrá de una canalización adecuada que permita el acceso a la 

conexión de al menos uno de los citados servicios 

5.12. Registros de toma. 

Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros deberán disponer para la fijación del elemento 

de conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre sí un 

mínimo de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 42 mm de fondo y 64 mm en cada lado exterior. 

En viviendas, habrá tres registros de toma (uno para cada servicio: TB + RDSI acceso básico, 
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TLCA y SAFI, y RTV), por cada dos estancias o fracción que no sean baños ni trasteros, con un 

mínimo de dos registros para cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de cada estancia estarán 

próximos. 

En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instale BAT o toma, existirá un 

registro de toma, no específicamente asignado a un servicio concreto, pero que podrá ser 

configurado posteriormente por el usuario para disfrutar de aquel que considere más adecuado a sus 

necesidades. 

En locales u oficinas, habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno 

para cada servicio, y se fijará el número de registros definitivo en el proyecto de ICT, en función de 

la superficie o de la distribución por estancias. 

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente 

alterna, o base de enchufe. 

6. MATERIALES 

6.1. Arquetas de entrada y registros de acceso. 

Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa tendrá 

una resistencia mínima de 5 kN. Deberán tener un grado de protección IP55. Las arquetas de 

entrada, además, dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en 

paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una 

tracción de 5 kN. 

Los registros de acceso se podrán realizar: 

a) Practicando en el muro o pared de la fachada un hueco de las dimensiones de profundidad 

indicadas en el apartado 5.1, con las paredes del fondo y laterales perfectamente enlucidas. 

Deberán quedar perfectamente cerrados con una tapia o puerta, con cierre de seguridad, y 

llevarán un cerco que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto. 

b) Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa. 

En ambos casos los registros tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y 

un grado IK 10, según UNE 50102. Se considerarán conformes los registros de acceso de 

características equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 

50298. 

Conductos. 
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6.1.1. Tubos: 

Serán de material plástico no propagador de la llama, salvo en la canalización de enlace, en la que 

podrán ser también metálicos resistentes a la corrosión. Los de las canalizaciones externa, de enlace 

y principal serán de pared interior lisa. 

Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de los 

servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía será de alambre de acero 

galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en 

los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la 

canalización. 

Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes: 

Tipo de tubo 

Característica Montaje 

superficial 

Montaje 

empotrado 

Montaje 

enterrado 

Resistencia a la 

compresión 
≥ 1250 N ≥ 320 N ≥ 450 N 

Resistencia al 

impacto 
≥ 2 Joules 

≥ 1 Joule para R = 

320 N 

≥ 2 Joule para R ≥ 

320 N 

≥ 15 Joules 

Temperatura de 

instalación y 

servicio 

-5 ≤ T≤ 60 ºC -5 ≤ T≤ 60 ºC -5 ≤ T≤ 60 ºC 

Resistencia a la 

corrosión de tubos 

metálicos 

Protección 

interior y exterior 

media 

Protección 

interior y exterior 

media 

Protección 

interior y exterior 

media 

Propiedades 

eléctricas 
Aislante - - 
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Tipo de tubo 

Característica Montaje 

superficial 

Montaje 

empotrado 

Montaje 

enterrado 

Resistencia a la 

propagación de la 

llama 

No propagador No propagador - 

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de 

normas UNE EN 50086. 

6.1.2. Canales, bandejas y sus accesorios: 

Los sistemas de conducción de cables tendrán como características mínimas, para aplicaciones 

generales, las indicadas en la tabla siguiente: 

Característica Canales/Bandejas 

Resistencia al impacto Media/2 Joules 

Temperatura de instalación y servicio -5 ≤ T≤ 60 ºC 

Continuidad eléctrica Aislante 

Resistencia a la corrosión 
Protección interior y 

exterior media 

Resistencia a la propagación de la llama No propagador 

Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan la norma UNE 

EN 50085 y las bandejas que cumplan la norma UNE EN 61537. 

6.2. Registros de enlace. 

Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los clasificados 

según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN 50298. Cuando estén en 

el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma. 
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 Interior Exterior 

UNE EN 60529 
1ª cifra 

2ª cifra 

3 

X 

5 

5 

UNE EN 50102 IK 7 10 

6.3. Armarios para recintos modulares 

En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendrán un 

grado de protección mínimo IP 55, según EN 60529, y un grado IK10, según UNE EN 50102, para 

ubicación en exterior, e IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para 

ubicación en el interior, con ventilación suficiente debido a la existencia de elementos activos. 

6.4. Registro principal. 

Se considerarán conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de 

características equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con la norma 

UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios serán 

conformes al ensayo 8.11 de la citada norma. Su grado de protección será: 

 Interior Exterior 

1ª cifra 3 5 
UNE EN 60529 

2ª cifra X 5 

UNE EN 50102 IK 7 10 

6.5. Registros secundarios. 

Se podrán realizar bien practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta 

(descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en 

su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la 

del fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos 

los elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un 

grado de protección IP- 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, con tapa o 

puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o 

bien empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o 
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tapa que tendrá un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 

50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro este colocado en el exterior, el 

grado de protección será IP 55.10. 

Se consideraran conformes los registros secundarios de características equivalentes a los 

clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con la UNE 20451. 

6.6. Registros de paso, terminación de red y toma. 

Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de características 

equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los 

registros de paso también se considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. 

Deberán tener un grado de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5, según UNE EN 

50102. En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico. 

7. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

7.1. Tierra local. 

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 

10 Ω respecto de la tierra lejana. 

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un anillo interior 

y cerrado de cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de 

cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será 

fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general 

de tierra del inmueble en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de 

equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra 

regularmente. 

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una altura que 

permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la 

barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estarán formados por conductores 

flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm2 de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, 

bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local. Si en el inmueble existe más 

de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas. 
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7.2. Interconexiones equipotenciales y apantallamiento. 

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de 

equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estará 

también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos del 

inmueble. 

7.3. Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los 
recintos de instalaciones de telecomunicaciones. 

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y 

UIT) le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos 

exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por 

razón de la emisión electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en la Directiva sobre 

compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE). Para el cumplimiento de los requisitos de 

esta directiva podrán utilizarse como referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) 

que proporcionan presunción de conformidad con los requisitos en ellas incluidos. 

1. REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 

telecomunicación y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán 

preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. 

Los requisitos mínimos serán los siguientes: 

a) La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, 

como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces. 

b) Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta con 

otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en 

compartimentos diferentes. 

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas 

deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE EN 60243). Si son metálicas, se 

pondrán a tierra. 

En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se refiere a 

requisitos de seguridad entre instalaciones, se estará a lo dispuesto en el apartado 8.4 de la Norma 

técnica de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía 

disponible al público. 

NOTA 1: aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso al usuario, en los apartados 
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de este anexo en los que se incluye una referencia a esta nota, se entenderá un único punto de 

acceso al usuario por cada vivienda, oficina o local comercial. 
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Dimensiones en mm Número de PAU (nota 

1) del inmueble Longitud (b) Anchura (c) Profundidad (a) 

Hasta 20 400 400 600 

De 21 a 100 600 600 800 

Mas de 100 800 700 820 

 

a

b c
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APÉNDICE 3: DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA ARQUETA DE ENTRADA EN FUNCIÓN 
DEL NÚMERO DE PAU (NOTA 1) DEL INMUEBLE 
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6´

6´

5´4 5´46´36´3 6´36´333

El número de tubos 
variará en función del 
número de tubos de la 
canalización externa.

 

APÉNDICE 4: EJEMPLO DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE CANALIZACIÓN DE 
ENLACE SUBTERRANEA DE 8 TUBOS
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APÉNDICE 5: ESQUEMA GENERAL DE CANALIZACIÓN CON VARIAS VERTICALES
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REGISTRO SECUNDARIO

REGISTROS DE PASO

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED

REGISTRO DE TOMA y CANALIZACIÓN, PREVISIÓN

REGISTRO DE TOMA TB+RDSI

REGISTRO DE TOMA PARA SERVICIOS DE BANDA ANCHA

REGISTRO DE TOMA RTV

APÉNDICE 7: CANALIZACIÓN SECUNDARIA Y RED INTERIOR DE USUARIO
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298 Viernes 11 de diciembre de 2009 Sec. I.   Pág. 104924

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
19915 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

El Consejo de Ministros en su sesión del 1 de agosto de 2008 aprobó el Plan de 
Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 que contiene 32 medidas, entre 
las que se encuentra la obligación de limitar las temperaturas a mantener en el interior de 
los establecimientos de edificios y locales climatizados destinados a usos administrativos, 
comerciales, culturales, de ocio y en estaciones de transporte, con el fin de reducir su 
consumo de energía. También propone la exhibición de la gama de temperaturas interiores 
registradas en los recintos de los edificios y locales que son frecuentados habitualmente 
por un número importante de personas o tienen una superficie superior a 1.000 m2, 
reforzando el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, 
que sólo lo recomendaba. Por último, el plan considera que se debe regular el sistema de 
apertura de puertas de los edificios y locales climatizados, con el fin de impedir que estén 
abiertas permanentemente con el consiguiente despilfarro energético por las pérdidas de 
calefacción y refrigeración al exterior.

Las medidas anteriores justifican que se realice una modificación del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio, y en concreto de su instrucción técnica IT-3 dedicada al mantenimiento y uso 
de estas instalaciones. Se completa esta revisión con la actualización de la prohibición de 
instalar calderas de una y dos estrellas de prestaciones energéticas, reguladas por el Real 
Decreto 275/1995, de 24 de febrero, que ha sido parcialmente modificado por la disposición 
final primera del Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecimiento de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía y mediante 
el que se incorpora al derecho español la Directiva 2005/32/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un marco para el establecimiento 
de requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos que utilizan energía. De esta 
forma se sustituye la referencia a estrellas por requisitos mínimos de rendimiento energético, 
manteniendo los mismos plazos de prohibición actuales.

En la tramitación de este real decreto, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a través de la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, en la que se ha oído a las comunidades 
autónomas, así como a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la Ministra 
de Vivienda y de acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 27 de noviembre de 2009,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en los siguientes términos:

Uno. Al final del apartado I.T. 3. «Mantenimiento y uso» de la Parte II «Instrucciones 
técnicas» del índice del Reglamento, se añade un apartado I.T. 3.8 con la siguiente 
redacción:
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«I.T. 3.8 Limitación de temperaturas.»

Dos. El apartado 7 de la I.T. 1.2.4.1.2.1 («Generación de calor», «Requisitos mínimos 
de rendimiento energético de los generadores de calor») de la Parte II del Reglamento, 
pasa a tener la siguiente redacción:

«7. Queda prohibida la instalación de calderas de las características siguientes, 
a partir de las fechas que se indican a continuación:

a) Calderas individuales a gas de hasta 70 kW de tipo atmosférico a partir del 
uno de enero de 2010.

b) Calderas estándar que tengan rendimientos a potencia nominal (donde Pn 
vendrá expresada en kW) y al 30% de carga parcial, inferiores a los que se indican 
a continuación a partir del uno de enero de 2010:

Rendimiento a potencia nominal y una temperatura media del agua en la caldera 
de 70 ºC: η (%) ≤ 84 + 2 log Pn.

Rendimiento a carga parcial de 0,3 Pn y a una temperatura media del agua en 
la caldera de ≥ 50 ºC: η (%) ≤ 80 + 3 log Pn.

Este apartado será de aplicación a las calderas con potencia nominal igual o 
superior a 4 kW e igual o inferior a 400 kW. Las calderas con potencias superiores 
a 400 kW cumplirán con el rendimiento exigido para las calderas de 400 kW.

c) Calderas estándar que tengan rendimientos a potencia nominal (donde Pn 
vendrá expresada en kW) y al 30% de carga parcial, inferiores a los que se indican 
a continuación a partir del uno de enero de 2012:

Rendimiento a potencia nominal y una temperatura media del agua en la caldera 
de 70 ºC: η ≤ 87 + 2 log Pn.

Rendimiento a carga parcial de 0,3 Pn y a una temperatura media del agua en 
la caldera de ≥ 50 ºC: η ≤ 83 + 3 log Pn.

Este apartado será de aplicación a las calderas con potencia nominal igual o 
superior a 4 kW e igual o inferior a 400 kW. Las calderas con potencias superiores 
a 400 kW cumplirán con el rendimiento exigido para las calderas de 400 kW.»

Tres. Se añade, inmediatamente a continuación de la I.T. 3.7 «Instrucciones de 
mantenimiento» de la Parte II del Reglamento, la nueva instrucción técnica I.T. 3.8 
«Limitación de temperaturas» con la siguiente redacción:

«I.T. 3.8 Limitación de temperaturas.

I.T. 3.8.1 Ámbito de aplicación.

1. Esta Instrucción Técnica 3.8 será de aplicación a todos los edificios y 
locales incluidos en el apartado dos, tanto a los nuevos como a los existentes, 
independientemente de la reglamentación que sobre instalaciones térmicas de los 
edificios le hubiera sido de aplicación para su ejecución.

2. Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura 
en el interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados situados 
en los edificios y locales destinados a los siguientes usos:

a) Administrativo.
b) Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros 

comerciales y similares.
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c) Pública concurrencia:

Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de 
exposiciones y similares.

Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.
Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.

A los efectos de definir los usos anteriores se utilizarán las definiciones recogidas 
en el Código Técnico de la Edificación, documento básico SI – Seguridad en caso 
de incendio. Se considera recinto al espacio del edificio limitado por cerramientos, 
particiones o cualquier otro elemento separador.

I.T. 3.8.2 Valores límite de las temperaturas del aire:

1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se 
indican en la I.T. 3.8.1 apartado 2 se limitará a los siguientes valores:

a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, 
cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de 
calor por parte del sistema de calefacción.

b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, 
cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación 
de frío por parte del sistema de refrigeración.

c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento 
de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.

Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, 
explotación y mantenimiento de la instalación térmica, por razones de ahorro de 
energía, con independencia de las condiciones interiores de diseño establecidas en 
la I.T. 1.1.4.1.2 o en la reglamentación que le hubiera sido de aplicación en el 
momento del diseño de la instalación térmica.

2. Las limitaciones de temperatura del apartado 1 se entenderán sin perjuicio de 
lo establecido en el anexo III del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos 
que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o 
dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe 
existir una separación física entre este recinto con los locales contiguos que vengan 
obligados a mantener las condiciones indicadas en el apartado 1.

I.T. 3.8.3 Procedimiento de verificación:

La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y 
las que debería tener, según el apartado 1 de la I.T. 3.8.2, se visualizarán mediante 
un dispositivo adecuado, situado en un sitio visible y frecuentado por las personas 
que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas 
dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de 
± 0,5 ºC. Este dispositivo será obligatorio en los recintos destinados a los usos 
indicados en el apartado 1 de la I.T. 3.8.1.2 anterior, cuya superficie sea 
superior a 1.000 m2.

El número de estos dispositivos será, como mínimo, de uno cada 1.000 m2 de 
superficie del recinto. En el caso de los edificios y locales de uso cultural del 
apartado c) se colocará un único dispositivo en el vestíbulo de acceso.

El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán 
mediante carteles informativos las condiciones de temperatura y humedad límites 
que se establecen en la I.T. 3.8.2.
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I.T. 3.8.4 Apertura de puertas:

Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre 
de puertas adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático 
de las puertas, con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente, 
con el consiguiente despilfarro energético por las pérdidas de energía al exterior, cuando 
para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor y 
frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración.

I.T. 3.8.5 Inspección:

1. En los edificios y locales que se indican en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1, que 
deban suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora 
autorizada, de acuerdo con el artículo 26 apartados b) y c) del RITE, estarán 
obligados a realizar una verificación periódica del cumplimiento de lo previsto en 
esta instrucción, una vez durante la temporada de verano y otra durante el invierno, 
que la empresa mantenedora autorizada de la instalación térmica documentará en 
el Registro de las operaciones de mantenimiento de la instalación.

2.  La inspección necesaria para comprobar el cumplimiento de lo previsto en 
esta instrucción, corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 29 de este reglamento.

A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto 
cumple con la limitación de temperatura del apartado 1 de la I.T. 3.8.2 cuando la 
temperatura media del recinto no supere en ± 1 ºC, los límites de temperatura que se 
indican en ese apartado. La medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 
100 m2 de superficie.

b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo.
c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de 

los puestos de trabajo. En el caso de recintos no permanentemente ocupados la 
medición se realizará en el centro del recinto, si se realiza una única medición.

d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de ± 0,5 ºC.»

Disposición transitoria única. Plazos de adaptación.

El plazo para realizar la adaptación que se indica en el apartado 1 de la I.T. 3.8.3 será 
de doce meses desde la entrada en vigor de esta disposición.

Disposición final primera. Carácter básico.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que 
las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al 
Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, protección del medio ambiente y bases del régimen minero y energético.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de noviembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ cv
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7.4. PRESSUPOST MATERIAL ELÈCTRIC 

7.4.1. DIFERENCIALS I MAGNETOTÈRMICS 

APARCAMENT 

Element Quantitat Preu per unitat preu total

Diferencial (General, II pols, 25 A, 230 V, 30 mA) 5 223,82 € 1.119,10 €

Diferencial (General, IV pols, 25 A, 400 V, 30 mA) 2 292,33 € 584,66 € 

Magnetotèrmic (General,IV pols, 160A,400 V,25 kA) 1 363,43 € 363,43 € 

Magnetotèrmic (General,II pols, 10 A,230 V,6 KA) 5 220,34 € 1.101,70 € 

Magnetotèrmic (General,IV pols, 10 A,400 V,6 KA) 2 220,36 € 440,72 € 

Tèrmic (General, IV pols, 4 A, 400 V) 2 90,25 € 180,50 € 

Preu total és de : 3.970,11 € 

ZONES COMUNS 

Element Quantitat Preu per unitat preu total

Diferencial (Merlin Gerin ID, IV pols, 40 A, 400 V, 30 mA) 1 296,75 € 296,75 € 

Diferencial (General, II pols, 25 A, 230 V, 30 mA) 4 223,82 € 895,40 € 

Diferencial (General, IV pols, 25 A, 400 V,30 mA) 4 292,33 € 1.169,32 €

Magnetotèrmic (General,II pols, 10 A,230 V,6 KA) 3 220,34 € 661,02 € 

Magnetotèrmic (General,II pols, 25 A,230 V,6 KA) 1 218,87 € 218,87 € 

Magnetotèrmic (General,IV pols, 10 A,400 V,6 KA) 2 220,34 € 440,68 € 

Magnetotèrmic (General,IV pols, 16 A,230 V,6 KA) 2 190,20 € 380,40 € 

Preu total és de : 4.062,44 € 
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EDIFICI 

Element Quantitat Preu per 
unitat preu total 

Diferencial (General, II pols, 40 A, 230 V, 30 mA) 15 249,82 € 3.747,3€  

Interruptor de maniobra per centralització de contadors 
(General, IV polos, 160 A, 400 V)  1 363,43 € 363,43 € 

Magnetotèmic (Merlin Gerin C60N ICP-M, II polos, 20 A, 
230 V, 6 kA) 5 211,33 € 1.056,65 € 

Interruptor magnetotèrmic (Merlin Gerin C60N ICP-M, II 
pols, 25 A, 230 V, 6 kA)  1 225,4 € 225,4 € 

Magnetotèrmic (General, II pols, 10 A, 230 V, 6 kA) 6 220,34 € 1322,04 € 

magnetotèrmic (General, II pols, 25 A, 230 V, 6 kA) 16 212,39 € 3.398,24 € 

magnetotèrmic (General, II pols, 40 A, 230 V, 6 kA) 6 261,26 € 1.567,56 € 

magnetotèrmic (General, II pols, 20 A, 230 V, 6 kA) 8 210,83 € 1.684,64 € 

Preu total és de : 13.365,26 € 

7.4.2. CONDUCTORS 

APARCAMENT 

Tipus de cable Metres   (m) Preu por metres Preu total

(4×6)mm²Cu sota tub=50mm 15 8,17 € 122,55 € 

(4×2,5)+TT×2,5mm²Cu sota tub=20mm 65 6,33 € 411,45 € 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu sota tub=16mm 32 5,12 € 163,84 € 

(2×1,5)+TT×1,5mm²Cu sota tub=16mm 145 5,09 € 738,05 € 

El preu Total és de: 1.435,89 €  
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ZONES COMUNS 

Tipus de cable Metres   (m) Preu por metres Preu total

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu sota tub=20mm 30 5,15 € 154,50 € 

(2×1,5)+TT×1,5mm²Cu sota tub=16mm 60 5,09 € 305,40 € 

(4×2,5)+TT×2,5mm²Cu sota tub=20mm 100 6,33 € 633,00 € 

(2×6)+TT×6mm²Cu sota tub=50mm 30 5,74 € 172,20 € 

(4×10)+TT×10mm²Cu sota tub=75mm 30 10,65 € 319,50 € 

El preu Total és de: 1.584,60 €  

EDIFICI 

Tipus de cable Metres   (m) Preu por metres Preu total

(3×35/16)mm²Cu sota tub=90mm 10 13,42 € 134,20 € 

(3×95/50)+TT×50mm²Cu sota tub=140mm 40 15,65 € 626,00 € 

(2×16)+TT×16mm²Cu sota tub=50mm 50 9,78 € 489,00 € 

(4×10)+TT×10mm²Cu sota tub=50mm 10 8,93 € 89,30 € 

(2×1,5)+TT×1,5mm²Cu sota tub=16mm 324 5,09 € 1.649,16 € 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu sota tub =20mm 705 5,15 € 3.630,75 € 

(2×6)+TT×6mm²Cu sota tub =25mm 191 7,52 € 1.436,32 € 

(2×4)+TT×4mm²Cu sota tub =20mm 48 6,90 € 331,20 € 

El preu Total és de: 8.385,93 € 
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7.4.3. CAIXES,ENDOLLS I PUNTS DE LLUM 

Element Quantitat preu per unitat preu total 

Caixa general de protecció 10 A de IV pols 1 79,11€ 79,11€ 

Caixa general de protecció de 40 A de IV pols, 50 kA 1 117,35 € 117,35 € 

Caixa general de protecció de 125 A IV pols, 400 V, 
50 kA 1 167,15 € 167,15 € 

Quadre de calefacció i A.C.S. 6 2.314,00 € 13.884,00 €

Contador monofàsic amb fusible de seguretat II 
pols,50 A, 230 V, 50 kA 6 185,08 € 1.110,48 € 

Contador triàsic amb fusible de seguretat, IV pols, 40 
A, 400 V, 50 kA 1 359,14 € 359,14 € 

Endolls 2p+TT ref. PKF 16 F423 Merlin Gerin 192 8,54 € 1639,68 € 

Punt de llum Simón-75 25 22,62 € 565,50 € 

Punt de llum commutat Simón-75 127 40,85 € 5.187,95 € 

Presa de telèfon Simón-75 25 17,78 € 444,50 € 

Presa de televisió Simón-75 26 19,23 € 499.98 € 

Quadre de distribució elèctric individual 6 60,83 € 364,98  € 

Preu total   24.419,82 € 

7.4.4. MÀ D’OBRA 

Mà d’obra de l’electricista        22.000,00  €   
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7.5. PRESSUPOST ICT 

7.5.1. RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ TERRENALS 

7.5.1.1. SISTEMES DE CAPTACIÓ 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Antena DAT 45 UHF /TDT per a la televisió digital terretre 1 56,10 € 56,10 € 

Antena omnidireccional per a FM-Ràdio d’1 dB de guany 1 19,65 € 19,65 € 

Antena VHF DAB per a la B III (Ràdio digital) 1 46,70 € 46,70 € 

1 màstil d’antena de 3 metres model 3010 de la marca 

Televés amb 45 m de diàmetre i 2mm de gruix 
1 23,00  € 23,00  € 

Joc de cargols per a unió de màstil 1 5,20 € 5,20 € 

Suport empotrable en paret tipus U reforçada 1 15,20  € 15,20  € 

Tub de silicona no àcida per a segellat de claus 1 9,20  € 9,20  € 

Cable coaxial de 75 Ohms per a exteriors 30 metres 0,80  € 24  € 

Cable de Cu aïllat per a connexió a terra de 25 mm2 30 metres 3,35  € 100,50€ 

Preu total   299,55 € 
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7.5.1.2. AMPLIFICADORS 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Suport muntatge capçalera 1 23,45 € 23,45 € 

Amplificador per a la BII de VHFFM 1 102,75 € 102,75€ 

Amplificador monocanal VHF DAB per la B III 1 106,93 € 106,93 € 

Amplificadors monocanals UHF per a la BIV  6 98,35 € 590,10€ 

Amplificadors monocanals UHF per a la BV  10 98,35 € 983,50€ 

Cable coaxial de 75 Ohms per interiors 10 0,80 € 8,00 € 

Preu total:1.814,73 € 

7.5.1.3. CABLES I MESCLADORS 

Element Quantitat preu per unitat preu total 

Mesclador entrada terrestre i satèl·lit 1 88,95 € 88,95 € 

Cable coaxials de 75 Ohms per interiors 500 0,80 € 400 € 

Preu total: 488,95 € 

7.5.1.4. DERIVADORS I DISTRIBUIDORS 

Element Quantitat preu per unitat preu total 

Distribuïdor PAU de 6 vies 6 16,25 € 16,25 € 

Derivadors de 4 vies 3 7,00 € 14,00 € 

Preu total: 118,50 € 
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7.5.2. RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ PER SATÈL·LIT 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Antena parabòlica TV-SAT,off-set , 0,90 m de diàmetre, 
G=39,5 dB a 11,7 GHz 

1 
94,55 € 94,55 € 

Antena parabòlica TV-SAT,off-set , 1,10m de diàmetre, 
G=41.5 dB a 11,7 GHz 

1 102,70 € 102,70 € 

Conversor universal LNB-SATde dues sortides 1 39,90 € 39,90 € 

Suport tubular d’antena al terra de tipus “T” 2 28,00 € 56,00 € 

Ferratges per a encastar per al suport de tipus “T” 2 18,30 € 36,60 € 

Metres de cable coaxial de 75 ohms per a exteriors 25 0,80 € 20,00 € 

Metres de cable de Cu aïllat per a presa de terra 25 3,35 € 83,75 € 

Amplificador de FI-SAT  1 85,40 € 85,40 € 

Preu total: 518,90 € 

7.5.3. TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC 

7.5.3.1. ARQUETES 

Element Quantitat preu per unitat preu total 

Arqueta de 400x400x600 1 350,00 € 350,00 € 

Preu total: 350,00 € 
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7.5.3.2. TUBS DE DIÀMETRE DIVERS I CANALS 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Tub plàstic corrugat de 63 mm de diàmetre interior i guia 

interior 
50 2,50 € 125,00 € 

Tub de plàstic corrugat de 40 mm de diàmetre interior i 

guia interior 
50 1,68 € 84 € 

Tub de plàstic corrugat de 25 mm de diàmetre interior i 

guia interior 
100 0,71 € 71 € 

Tub de plàstic corrugat de 20 mm de diàmetre interior i 

guia interior 
500 0,63 € 315 € 

Preu total: 595,00 € 

7.5.3.3. REGISTRES DE TIPUS DIVERS 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Recintes d’instal·lacions de telecomunicacions de 

2000x1000x500 
2 449,95 € 899,90 € 

Registre d’enllaç d’entrada de 450x450x120 1 40,05 € 40,05 € 

Registre secundari de planta de 450x450x150 
3 

 
45,00 € 135 € 

Registre de presa per a RTV, TB, TLCA/SAFI de 

64x64x42 
25 3,5 € 87,5 € 

PAU de 200x100x50 6 55,13 € 330,78 € 

Preu total: 1.493,23 € 
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7.5.3.4. MATERIAL D’EQUIPAMENT DEL RIT 

Element Quantitat preu per 
unitat 

preu 
total 

Metres de cable de Cu de 25 mm2 de secció per a posada 
a terra 

30 3,35 € 100,50 € 

Barra Cu col·lector de presa a terra 1 18,50 € 18,50 € 

Regletes de connexió 2 16,23 € 32,46 € 

Base d’endolls per a encastar 7 9,00 € 63,00 € 

Interruptor per a encastar per a punt de llum 2 9,50 € 19,00 € 

Llum autònom d’emergència de 8 W 2 25,65 € 51,30 € 

Placa d’identificació ICT 200x200 2 25,00 € 50,00 € 

Preu total: 334,76 € 

7.5.4. MÀ D’OBRA 

Mà d’obra de l’instal·lador       7.900,00  €   

7.6. PRESSUPOST APARCAMENT 

7.6.1. CONDUCTORS 

Tipus de cable Metres   (m) Preu por metres Preu total

(4×6)mm²Cu sota tub=50mm 15 8,17 € 122,55 € 

(4×2,5)+TT×2,5mm²Cu sota tub=20mm 65 6,33 € 411,45 € 

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu sota tub=16mm 32 5,12 € 163,84 € 

(2×1,5)+TT×1,5mm²Cu sota tub=16mm 145 5,09 € 738,05 € 

El preu Total és de: 1.435,89 €  
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7.6.2. IL·LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA 

Il·luminació Quantitat Preu Total 

Llum d’emergència Nova N2 8 44,12 € 352,96 € 

Llum d’emergència Nova N5 9 58,61 € 527,49 € 

Llum d’emergència KES 10 28,96 € 289,60 € 

El preu total és de 1.170,05  € 

7.6.3. DIFERENCIALS I MAGNETOTÈRMICS 

Element Quantitat Preu per unitat preu total

Diferencial (General, II pols, 25 A, 230 V, 30 mA) 5 223,82 € 1.119,10 €

Diferencial (General, IV pols, 25 A, 400 V, 30 mA) 2 292,33 € 584,66 € 

Magnetotèrmic (General,IV pols, 160A,400 V,25 kA) 1 363,43 € 363,43 € 

Magnetotèrmic (General,II pols, 10 A,230 V,6 KA) 5 220,34 € 1.101,70 € 

Magnetotèrmic (General,IV pols, 10 A,400 V,6 KA) 2 220,36 € 440,72 € 

Tèrmic (General, IV pols, 4 A, 400 V) 2 90,25 € 180,50 € 

Preu total és de : 3.970,11 € 

7.6.4. PRESSUPOST VARIS 

TOTAL Total 

Import de la Maquinària.    6.500 € 

Import de la Instal·lació incendis   6.000 € 

Import de la Instal·lació de ventilació   9.000 € 

El preu total és de 21.500 € 
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7.7. PRESSUPOST EQUIP TÈRMIC  

7.7.1. SUBSISTEMA DE CAPTACIÓ 

Subsistema de Captació Quantitat Preu Total 

Captadors Daitsu Advance 2.5 10 606,17 € 6.061,70 € 

Muntatge camp de captació 1 1000,00 € 1000,00 € 

El preu total és de 7.061,70 € 

7.7.2. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓ 1 

Subsistema de distribució 1 Quantitat Preu Total 

Conduccions primari sobre coberta i protecció d'alumini 
contra ultraviolats en tram exterior 10 37,45 € 374,50 € 

Conduccions primari des de local tècnic a coberta  D.20/22 
de coure amb aïllament tipus de 20 mm d'espessor tipus 
Armaflex. 

8 29,54 € 236,32 €. 

Vàlvula de regulació estàtica de cabal DN20 per al control 
del cabal a local tècnic. 1 95,63 € 95,63 € 

Vàlvula de regulació estàtica de cabal DN20 per al control 
del cabal del camp de captació 1 67,25 € 67,25 € 

Barbollaria primari i petits accessoris. 1 300,00 € 250,00 € 

Vas d'expansió  1 91,59 € 91,59 € 

Bomba de circulació 1 145,22 € 145,22 € 

Cabalímetre per a local tècnic. 1 176,24 € 176,24 € 

El preu total és: 1.399,30 € 
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7.7.3. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓ 2 

Subsistema de distribució 2 Quantitat Preu Total 

Dipòsit de polietilè de 100 litres de capacitat per a 
recàrrega de circuit primari 1 174,12 € 174,12 € 

Conduccions baixant 12 25,12 € 301,44 € 

Conduccions trams distribució a habitatges 20 19,18 € 383,60 € 

interacumulador solar per a ACS de 350 litres de capacitat. 
Inclou aïllament corresponent, vitrificat, protecció 
anticorrosiu, entrada per sondes segons especificacions 
memòria tècnica. 

6 1.905,3 € 11.431,80 € 

El preu total és: 12.290,96 € 

7.7.4. CONNEXIONS, MUNTATGE I POSADA EN MARXA 

Connexions, muntatge i posada en marxa Quantitat Preu Total 

Muntatge i interconexionats conduccions circuit solar. 5 140,00  € 700,00  € 

Aigua destil·lada, per a la neteja inicial del circuit solar 200 0,40  € 80,00 € 

Líquid caloportador necessari composat per aigua 

desmineralitzada lliure d'ions clor amb anticongelant i 

anticorrosius  

150 1,89  € 283,50  € 

Assistència tècnica i posada en servei de la instal·lació 
 1 400,00 € 400,00 € 

El preu total és: 1.463,5 € 
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7.7.5. REGULACIÓ 

Regulació Quantitat Preu Total 

Vàlvula de zona per a connexió de primari a acumulador 4 42,89  € 17,56  € 

Vàlvula  per a derivació habitatges 1 87,85  € 87,85  € 

Vàlvula de reglatge dinàmic de cabal per a derivació a 

vivenda 

2 46,57  € 93,14  € 

Comptador de consum d'aigua calenta. 1 31,20  € 31,20  € 

Regulador control per a actuar sobre la bomba del circuit 

primari i , amb sonda corresponent. 

1 229,68  €  229,68  € 

Comptador de calories, DN 1" per a un cabal màxim de 1 

m3/h., format per un capçal electrònic de medició amb 

pantalla LCD i memòria EEPROM alimentada per bateria,  

un cabalímetre mecànic i un parell de sondes de 

temperatura. 

2 70,27 €  140,54 € 

Quadre i connexions elèctriques circuit solar al local tècnic, 

incloent petits accessoris 

1 280,00  € 280,00 € 

El preu total és: 1.431,30 € 

7.7.6. ELEMENTS DE MESURA I CONTROL 

Regulació Quantitat Preu Total 

Termòmetre 2 43,80 € 87,60 € 

Un manòmetre d'escala 0 a 4 bars 1 53,83 € 53,83 € 

Un comptador d'energia 1 298,07 € 298,07 € 

El preu total és: 439,50 € 

7.8. PRESSUPOST PER A LA LEGALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Import  per la tramitació total del projecte                                                                939,67 € 

7.9. PRESSUPOST PER LES COMPETÈNCIES DE L’ENGINYER 
Pressupost per les competències de l’enginyer                                                          9.400,00  €        



PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’ UN EDIFICI D’ HABITATGES  PLURIFAMILIARS DE DUES PLANTES  
SUBTERRÀNIES, PLANTA BAIXA I DUES PLANTES  DE PISOS AMB 6 HABITATGES SITUAT AL CARRER 

XAREL·LÒ NÚMERO 17 DE SANT PERE DE RIBES (BARCELONA) 08810 

                 

 392

7.10. PRESSUPOST PARCIAL 

Pressupost parcial Preu (sense IVA) 

Pressupost material elèctric 79.224,05 € 

Pressupost ICT 13.913,62 € 

Pressupost equip tèrmic 24.086,46 € 

Pressupost per la tramitació del projecte 939,67 € 

Pressupost per les competències de l’enginyer 9.400,00 € 

Pressupost aparcament 28.076,05 € 

7.11. PRESSUPOST TOTAL 

Preu ( sense IVA) Preu amb el 16 % IVA 

155.639,85 € 180.542,22 € 
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7.12. PLÀNOLS GENERALS DEL PROJECTE 

PLÀNOL ESCALA Nº. DE PLÀNOL 

Situació E:1/2000 1 

Emplaçament. E:1/500 1 

Façanes E:1/100 2 

Secció longitudinal i secció transversal E:1/200 3 

Planta baixa E:1/50 4 

Primera planta E:1/50 5 

Segona planta E:1/50 6 

Planta terrat E:1/100 12 

7.13. PLÀNOLS DE LA ICT 

PLÀNOL ESCALA Nº. DE PLÀNOL 

Situació E:1/2000 1 

Emplaçament. E:1/500 1 

Impacte visual de les antenes E:1/100 7 

Esquema  de canalitzacions SE 8 

Esquema general de RTV SE 9 

Esquema general de telefonia bàsica SE 10 

Xarxa interior 2ª planta E:1/1000 16 

Xarxa interior planta baixa E:1/1000 17 

Xarxa interior 1ªplanta E:1/1000 18 

Esquema elèctric del RITS/RITI SE 22 
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7.14. PLÀNOLS DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

PLÀNOL ESCALA Nº. DE PLÀNOL 

Situació E:1/2000 1 

Emplaçament. E:1/500 1 

Esquema  d’ACS SE 11 

Planta Terrat E:1/100 12 

Impacte visual dels captadors E:1/100 13 

7.15. PLÀNOLS PROJECTE APARCAMENT 

DESCRIPCIÓ ESCALA Nº DE PLÀNOL 

Situació E:1/2000 1 

Emplaçament. E:1/500 1 

Secció transversal i secció 
longitudinal E : 1 / 200 3 

BT Aparcament S/E 19 

Enllumenat emergència i 
evacuació planta subterrània -1 E : 1 / 100 20 

Enllumenat emergència i 
evacuació planta subterrània -1 E : 1 / 100 21 

7.16. PLÀNOLS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

PLÀNOL ESCALA Nº. DE PLÀNOL 

Situació E:1/2000 1 

Emplaçament. E:1/500 1 

Esquema de BT de zones comuns, aparcament  

i escomesa de l’edifici 
SE 14 

Esquema de BT dels pisos SE 15 
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