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1.1-DADES GENERALS.
A-PROMOTOR.
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REPRESENTANT

D.N.I
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C/TAPIES 4
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-
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B-DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI.
Dirección

C/ GINEBRA 19-21

Població

CP

BARCELONA

SITUACIÓ

Provincia

Latitud
Coordenadas

41

22

g

BARCELONA

Longitud

54

m

08003

2

s

11

g

m

19

s

EDIFICI D’HABITATGES EN REHABILITACIÓ
ESCALES

Plantes

Habitatges

Locals

Oficines

TOTAL
(V+L+O)

A

PB+3

12

2

0

14

DESCRIPCIÓ

Distribució per plantes:
ESCALA 1

HABITATGE

HABITATGE

HABITATGE

PLANTA

1º

2º

3ª

PB

L

L

1

V

V

V

2

V

V

V

3

V

V

V

4

V

V

V

V: Vivenda.

L: Local.

O: Oficina

Estances per habitatge.
Es considera el número d’estances com la suma d’habitacions, menjador-sala
d’estar, despatxos y cuina.
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El numero de presses als Locals s’ha augmentat a amb una respecte al mínim
de la normativa per indicació expressa del promotor.
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C-APLICACIÓ LLEI PROPIETAT HORITZONTAL.
L’edifici objecte d’aquest projecte es regeix per la Llei 49/1960 de Propietat
horitzontal, modificada per la Llei 8/1999 de 6 d’abril.
Es preveu una comunitat de veïns per escala.
D-OBJECTE DEL PROJECTE TÈCNIC.
Complir el Real Decreto-ley 1/1.998, de 27 de Febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicaciones, i establir els condicionants tècnics que ha de complir
la instal·lació de la ICT, d’acord amb el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios i a la Orden CTE/1296/2003
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 14 de Mayo de 2003 que
desenvolupa l’esmentat Reglamento per a garantir als usuaris la qualitat òptima
dels diferents serveis de telecomunicació, mitjançant la correcta distribució dels
senyals de televisió terrenal i de telefonia, així com la previsió per a incorporar
la televisió per satèl·lit i els serveis de telecomunicació de banda ampla,
adequant-se a les característiques particulars dels habitatges i/o locals.
En el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de los edificios (Real Decreto 401/2003, de 4 de abril),
s’estableixen els principis bàsics de la normativa tècnica de telecomunicacions
que han de complir els diferents serveis de telecomunicació disponibles en els
edificis i que es desenvolupen en els següents annexos:
I. Norma tècnica relativa a la distribució de senyals del servei de RàdioTelevisió (RTV),
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
II. Norma tècnica relativa al servei de Telefonia Bàsica (TB).
III. Norma tècnica relativa al servei de Telecomunicacions per Cable (TLCA) i Servei d’Accés
Fix Sense-fils (SAFI).
IV. Especificacions tècniques mínimes de les edificacions en matèria de telecomunicacions.
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1.2-ELEMENTS QUE CONSTITUEIXEN LA ICT.
La ICT es sustenta per una infraestructura de registres i canalitzacions que
garanteix la possibilitat d’incorporació de nous serveis que puguin sorgir en un
futur proper i consta dels elements necessaris per a satisfer inicialment les
funcions següents:
Ràdio i Televisió.
Captació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre. La instal·lació
es realitzarà amb el material escaient que permeti la mescla, en F.I. (Freqüència Intermitja),
del senyal de TV satèl·lit.

Telefonia disponible al públic.
Proporcionar l’accés als serveis de telefonia disponible al púbic i als serveis que es poden
prestar a través de l’esmentat accés.

Servei de telecomunicacions de banda ampla.
Proporcionar l’accés als serveis de telecomunicacions prestats per Operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable (TLCA), Operadors del servei d’accés fix sense fils (SAFI) i
altres titulars de llicències individuals que s’habilitin per a l’establiment i explotació de
xarxes públiques de telecomunicacions.

A-CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓN DE RTV TERRESTRE.
a) Consideracions sobre el disseny.
Hauran de distribuir-se els senyals difosos per entitats que disposin del
preceptiu títol habilitant dins l’àmbit territorial i que presentin al punt de
captació un nivell d’intensitat de camp (dBV/m) superior a:
1. Radiodifusió sonora terrestre.
SENYAL

ENTORN
Rural
ANALÒGICA
Urbà
MONOFÒNICA
Gran ciutat
Rural
ANALÒGICA
Urbà
ESTEREOFÒNICA
Gran ciutat
DIGITAL

Memòria

BANDA (MHz)
87,5-108
87,5-108
87,5-108
87,5-108
87,5-108
87,5-108
195-223
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2. Televisió terrestre.
SENYAL
ANALÒGICA
ANALÒGICA
DIGITAL

BANDA (MHz)
470-582
582-830
470-862

INTENSITAT DE CAMP
65
70
3+20logf (MHz)

Si no s’obtenen aquests nivells de senyal, caldrà recórrer a l’ús de preamplificadors que
hauran de tenir un factor de soroll suficientment baix
Les característiques dels equips d’amplificació, factor de soroll, guany i nivell màxim de
sortida permetran que el nivell de senyal en presa d’usuari estigui dins els marges
següents (dBV):

AM-TV
COFDM-TV
FM Ràdio
DAB Ràdio

Nivell mínim
57
45
40
30

Nivell màxim
80
70
70
70

Les xarxes de distribució i dispersió s’han dissenyat per a obtenir el major equilibri
possible entre les diferents preses d’usuari. A l’interior dels habitatges, la xarxa s’ha
dissenyat amb una estructura en estrella col·locant a la sortida del PAU un distribuïdor
de tantes vies com estances (sense incloure banys i trasters) hi hagi a l’habitatge.

b) Senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre que es reben en
l’emplaçament de les antenes.
Els senyals s’emeten des del centre emissor de Collserola. Els canals
digitals es reben previsiblement a un nivell 10 dB inferior respecte als canals
analògics des de el Centre emissor Collserola. Els nivells de senyal (dBV)
esperats, mesurats amb les antenes indicades al projecte, es troben dins el
marges següents:
1. Ràdio analògica (FM).
BANDA (MHz)
87,5-108

NIVELL ESPERAT
60-70

2. Ràdio digital (DAB).
MULTIPLEX (Estatal)
Multifreqüència
MF-1
Multifreqüència
MF-2
Multifreqüència
MF-CAT
Freqüència única
FU-E
MULTIPLEX (Autonòmic)
Multifreqüència
CL01B
Freqüència única
FU-CAT

Memòria

CANAL
8-A
10-A
8-D
11-B

Desconnexió provincial
Desconnexió provincial
Desconnexió provincial
Sense desconnexió

11-A
11-D

Desconnexió autonòmica
Sense desconnexió
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3. Televisió analògica (AM-TV).

PROGRAMA CANAL UHF
TV1
TV2
TV3
C33
T5
A3
CUATRO

SEXTA

41
31
44
23
27
34
47
62

P. VIDEO
(MHz)

P. AUDIO
(MHz)

NIVELL
ESPERAT

631,25
551,25
655,25
487,25
519,25
575,25
679,25
799,25

636,75
556,75
660,75
492,75
524,75
580,75
684,75
804,75

70-80
70-80
70-80
70-80
70-80
70-80
70-80
70-80

4. Televisió digital (COFDM-TV).

ÀMBIT

CANAL
NIVELL
DIGITAL PORTADORA
ESPERAT
UHF

OPERADOR

PROGRAMAS

NACIONAL

RETEVISION

CANAL 24H/CANAL 50
ANIVERSARIO/ CLAN TV/LA
2/TVE1/RNE1/RNE3/RNE
C/DIGITEXT/EPG/LANZADERA

64

818

50-60

NACIONAL

RETEVISION

NET TV/TELEDEPORTE/VEO
TV1/VEO TV2

66

834

50-60

NACIONAL

RETEVISION

40 LATINO TV/CNN+/CUATRO/LA
SEXTA 1

67

842

50-60

NACIONAL

RETEVISION

FLY MUCIS/TELE 5/TELE 5
ESTRELLAS/ TELE 5 SPORT

68

850

50-60

NACIONAL

RETEVISION

ANTENA 3/LA SEXTA
2/NEOX/NOVA

69

858

50-60

AUTONÒMIC

PLANIFICAT

PLANIFICAT

61

794

50-60

AUTONÒMIC

PLANIFICAT

PLANIFICAT

33

570

50-60

LOCAL

TL01B

PLANIFICAT

26

514

50-60

LOCAL

TL10B

PLANIFICAT

48

690

50-60

Memòria
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c) Selecció de l’emplaçament i paràmetres de les antenes receptores.
Les antenes s’instal·laran sobre la teulada de l’edifici, tal i com s’indica en el
plànol corresponent. S’hi instal·laran tres antenes:

CARACTERÍSTIQUES
Ràdio FM

Ràdio DAB
Televisió terrestre
AM-TV
COFDM-TV












Antena òmnidireccional
Càrrega al vent < 15 Newton
Antena direccional
Banda III (Canals 8-11)
Guany 10 dB
Càrrega al vent < 35 Newton
Antena direccional
Canals 21 al 69 (UHF)
Guany 12-15 dB
Càrrega al vent < 50 Newton

d) Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores.
Atès que el sistema portant estarà situat a més de 20 m del terra, els càlculs
per a definir el mateix s’han realitzat per a velocitats de vent de 130 km/h
(pressió del vent 1.041,7 N/m2).
El càlcul de l’estructura s’ha realitzat tenint en compte:
1. El moment deflector màxim d’un pal de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix.
2. La resistència al vent de les diferents antenes.
3. La distribució d’antenes en el pal, amb una separació d’un metre.

Memòria
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Velocidad máxima del viento (Normativa)
Velocidad máxima del viento
Densidad del aire
Gravedad
Presión del viento
Presión del viento

m
Km/h
m/s
kg/m2
m/s2
kg/m2
N/m2
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> 20 m
150
41,7
1,2
9,81
106,2
1041,7

RESISTENCIA VIENTO ANTENA
DATO: Fuerza antena
Fuerza antena (Resistencia al viento)
N
m2
Superficie antena

46
0,04

DATO: Superficie antena
Superficie antena
Fuerza antena (Resistencia al viento)

0,04
41,7

m2
N

Visat nº:
Data:
Col·legiat:

MOMENT DEFLECTOR MÀXIM DEL PAL (m.d.m.)
40 mm diàmetre x 2 mm gruix
Nm
275
CÀLCUL DE MOMENTS
Moment 1 (Antena UHF)
Resistència al vent
Alçada

Nm
N
m

115
46
2,5

Resistència al vent
Alçada

Nm
N
m

33
22
1,5

Resistència al vent
Alçada

Nm
N
m

5
10
0,5

Moment 2 (Antena DAB)

Moment 3 (Antena FM)

Sumatori de moments < m.d.m pal

153

Les característiques de les antenes i les del pal s’especifiquen en
l’apartat 3.1.A.a del Plec de Condicions.
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e) Pla de freqüències.

CANALS
BANDA

UTILITZATS

INTERFERENTS

UTILITZABLES

SERVEI

I

No se utiliza

No se utiliza

No se utiliza

No se utiliza

II

Radio FM

S

TODOS

TV Cable

5-6-7

TV Procesada

III

8-9-10-11-12

Radio digital terrestre

Hiperbanda

TODOS

TV Cable

IV-V

Memòria

41

25

31

26

44

30

23

32

27

37

39

35

53

40

64

32

66

33

67

35

68

37

69

42

61

44

33

50

34

58

45

59
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f) Número de preses.

PRESSES TV

38

ESCALA 1

HABITATGE

HABITATGE

HABITATGE

PLANTA

1ª

2ª

3º

PB

1

1

1

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

El numero de presses als Locals s’ha augmentat a amb una respecte al mínim
de la normativa per indicació expressa del promotor.
g) Amplificadors necessaris, número de derivadors/distribuïdors, PAU i
les seves característiques.
1. Amplificadors necessaris.
Els canals de ràdio FM s’amplificaran amb un amplificador de Banda II i els de
ràdio digital amb un amplificador de Banda III (característiques en el Plec de
Condicions 3.1.A.b).
L’equip d’amplificació per als canals de TV permet el tractament individualitzat de cada
canal amb l’objectiu d’evitar la intermodulació entre ells (característiques en el Plec de
Condicions 3.1.A.b).












Memòria

Per als canals de TV analògics no adjacents, es seleccionen amplificadors de nivell
de sortida màxim de 120 dBV per a una S/I=54 dB (distància d’intermodulació) en
la prova de dos tons, que seran ajustats per a que a la seva sortida s’obtingui el
nivell necessari en funció de les atenuacions previstes.
Per als canals de TV analògics adjacents, es seleccionen amplificadors selectius
de nivell de sortida màxim de 121 dBV per a una S/I=54 dB (distància
d’intermodulació) en la prova de dos tons, que seran ajustats per a que a la seva
sortida s’obtingui el nivell necessari en funció de les atenuacions previstes.
Per a la banda de ràdio analògica, es selecciona un amplificador de nivell de
sortida màxim de 114 dBV per a una S/I=54 dB (distància d’intermodulació) en la
prova de dos tons, que serà ajustat per a que a la seva sortida s’obtingui el nivell
necessari en funció de les atenuacions previstes.
Per a la banda de ràdio digital, es selecciona un amplificador de nivell de sortida
màxim de 114 dBV per a una S/I=54 dB (distància d’intermodulació) en la prova
de dos tons, que serà ajustat per a que a la seva sortida s’obtingui el nivell
necessari en funció de les atenuacions previstes.
Per als canals de TV digitals no adjacents, es seleccionen amplificadors de nivell
de sortida màxim de 120 dBV per a una S/I=54 dB (distància d’intermodulació) en
la prova de dos tons, que seran ajustats per a que a la seva sortida s’obtingui el
nivell necessari en funció de les atenuacions previstes.
Per als canals de TV digitals adjacents, es seleccionen amplificadors selecitus de
nivell de sortida màxim de 121 dBV per a una S/I=54 dB (distància
d’intermodulació) en la prova de dos tons, que seran ajustats per a que a la seva
sortida s’obtingui el nivell necessari en funció de les atenuacions previstes.
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L’amplificador de FM, s’ajustarà a un nivell de sortida entre 6 dB i 10 dB inferior al de la
televisió analògica i el de ràdio digital entre 10 i 15 dB inferior.
Si en el decurs de la instal·lació apareixessin interferències entre els canals analògics i
digitals adjacents, s’introduiran filtres-trampa a l’entrada dels monocanals
corresponents als canals interferits.

2. Número de derivadors.
La configuració de la xarxa està formada per dues línies arbre-branca que, partint des
de la sortida del mesclador, acaben, cadascuna d’elles, en un derivador situat en el
Registre Secundari de la planta superior.
A cadascuna de les xarxes, es col·loquen els següents derivadors:

ESCALA 1

MODEL

QUANTITAT

PLANTA 4

Derivador de 4 sortides (Tipus B)

2

PLANTA 3

Derivador de 4 sortides (Tipus A)

2

PLANTA 2

Derivador de 4 sortides (Tipus A)

2

PLANTA 1

Derivador de 4 sortides (Tipus T)

2

PLANTA BAIXA

Derivador de 2 sortides (Tipus T)

2

3. PAU´s.
Les dues xarxes que conflueixen en cada habitatges acaben en un PAU amb 2
entrades y una sortida. El PAU pot estar integrat en el distribuïdor.

4. Distribuïdors interiors d’habitatge.
ESCALA 1
P.A.U. Tipus 1
P.A.U. Tipus 4

2
12

A cada habitatge es col·locarà, a la sortida del PAU, un distribuïdor de tantes sortides
com estances hi hagi (o hi estarà integrat).
A elles, s’hi connectaran els cables de la xarxa d’usuari corresponents a les estances
en les quals s’equipa presa d’usuari. Les sortides que en un primer moment no
s’emprin es carregaran amb una resistència de 75 Ω.

g) Càlcul de paràmetres bàsics de la instal·lació.
1. Nivells de senyal en presa d’usuari en el millor i pitjor cas.
A partir dels nivells màxims i mínims requerits en la presa d’usuari, s’establirà el nivell
de tensió de sortida dels amplificadors (dBV).

Memòria
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Els càlculs es realitzen tenint en compte la possibilitat d’instal·lar una presa a cada
habitació.

Amplificadors monocanals
MILLOR PRESA
Màxim nivell presa TV analògica
Màxim nivell presa ràdio analògica FM
Màxim nivell presa ràdio digital DAB
Màxim nivell presa TV digital
Atenuació mínima UHF analògica
Atenuació mínima ràdio FM analògica
Atenuació mínima ràdio digital DAB
Atenuació mínima UHF digital
Marge TV-AM analògica
Marge ràdio FM analògica
Marge ràdio COFDM digital

80
70
70
70
34
32
32
34
113,5
102,2
102,4

57
40
30
45
40
36
36
40
96,9
75,8
66,2

Marge TV-COFDM digital

103,5

84,9

PITJOR PRESA
Mínim nivell presa TV analògica
Mínim nivell presa ràdio analògica FM
Mínim nivell presa ràdio digital DAB
Mínim nivell presa TV digital
Atenuació màxima UHF analògica
Atenuació màxima ràdio FM analògica
Atenuació màxima ràdio digital DAB
Atenuació maxima UHF digital
Marge TV-AM analògica
Marge ràdio FM analògica
Marge ràdio COFDM digital

ESCALA 1

Marge TV-COFDM digital
Nivell de pic mescla
18

Nivell sortida amplificador TV analògica
Nivell sortida amplificador ràdio analògica
Nivell sortida amplificador ràdio digital
Nivell sortida amplificador TV digital

105 dBuV

<

89 dBuV

<

84 dBuV

<

94 dBuV

<

UHF VHF i DIGITAL - MILLOR PRESA

mòduls
113
dBuV
107
dBuV
107
dBuV
113
dBuV

UHF VHF i DIGITAL - PITJOR PRESA

-33,50

-39,92

Nivell màxim TV analògica

72

65

Nivell màxim TV digital

61

54

F.M i D.A.B - MILLOR PRESA

Nivell mínim TV analògica
Nivell mínim TV digital
F.M i D.A.B - PITJOR PRESA

PLANTA 3 PORTA 2

PLANTA BAIXA PORTA 2

Nivell màxim ràdio analògica

57

53

Nivell mínim ràdio analògica

Nivell màxim ràdio digital

52

48

Nivell mínim ràdio digital

2. Resposta amplitud-freqüència.
L’arrissat (funció de la freqüència) des de la sortida dels amplificadors, en la millor i
pitjor presa, és:
ESCALA 1
ARRISSAT PRODUÏT PER LA XARXA EN V.H.F. i U.H.F.
MILLOR PRESA

PITJOR PRESA

4,6

8,6

Variació mínima en atenuació:

Variació màxima en atenuació:

PLANTA 4 PORTA 2

PLANTA BAIXA PORTA 2

ARRISSAT MÀXIM INFERIOR A 16 dB

Memòria
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La variació d’amplitud amb la freqüència en un canal serà inferior a ±3 dB i no ha de
superar els ±0.5 dB en una amplada de banda d’1 MHz.

3. Càlcul de l’atenuació des dels amplificadors de capçalera fins a les
preses d’usuari, en la banda 15-862 MHz.
Per a la millor i pitjor presa:

ESCALA 1

ATENUACIONS (dB)
MILLOR PRESA

PITJOR PRESA

Freqüència (MHz)

PLANTA 3 PORTA 2

PLANTA BAIXA PORTA 2

100

32,2

35,8

200

32,4

36,2

470

33,5

38,2

860

34,4

39,9

La taula d’atenuacions de tots els habitatges es troba junt amb l’esquema 4.

4. Relació senyal/soroll.
ESCALA 1
Longitud cable
antena-amplificador
Pèrdues cable
antena-amplificador
Factor de soroll
antena-amplificador
Nivell antena
pitjor canal
Nivell sortida amplificador
GUANY
Atenuació pitjor presa
Soroll blanc
Factor de soroll total
RELACIÓ SENYAL A
SOROLL

TV ANALG.

RÀDIO ANALG.

RÀDIO DIG.

TV DIG.

m

6

6

6

6

dB

1,0

0,4

0,4

1,0

dB

11,0

9,0

9,0

11,0

dBμV

70

70

60

60

dBμV
dB
dB
dBμV
dB

106
36
40
3,9
12,8
53,3

89
19
36
7,9
18,1
44,0

84
24
36
10,6
14,0
35,4

102
42
40
3,9
12,2
43,9

superior a 43 dB

superior a 15 dB

superior a 18 dB

superior a 25 dB

dB

5. Intermodulació.
La relació senyal/intermodulació de tercer ordre (2 portadores), s’expressa per:
S/I = (Distància intermodulació) + 2(S nom(dBµV) – Samp(dBµV))
Aleshores, tenint en compte la pèrdua màxima produïda als ponts per la mescla:

Memòria
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TV ANALG.
Selectiva

TV DIG.

TV DIG.
Selectiva

RÀDIO
ANALG.

RÀDIO DIG.

Monocanal

Monocanal

Monocanal

Monocanal

Monocanal

Monocanal

dBμV

120

121

120

121

114

114

dB

54

54

54

54

54

50

dBμV

105

105

84

84

89

84

dB

75,6

77,6

117,6

119,6

95,6

101,6

Superior
a 54 dB

Superior
a 54 dB

Superior
a 30 dB

Superior
a 30 dB

Distància
d'intermodulació
Nivell sortida
mescla

P01902910
03/12/2009
5267

TV ANALG.

UNITAT

Model
amplificador
Nivell sortida
màxim
amplificador

Visat nº:
Data:
Col·legiat:

RELACIÓ S/I

h) Descripció dels elements components de la instal·lació.
1. Sistemes captadors.
Per escala.
ESCALA 1
DESCRIPCIÓ

Antena FM
Antena BIII
Antena UHF
Pal
Base torreta
Urpes
subjecció

CARACTERÍSTIQUES QUANTITAT

Òmnidireccional
G>10 dB
G>12 dB
3m
1,5 m

1
1
1
1
1

de

2

2. Amplificadors.

DESCRIPCIÓ

CARACTERÍSTIQUES

QUANTITAT

Amplificador FM
Amplificador BIII
Equip
amplificació
analògic

Monocanal G=30 dB │Voutmax= 114 dBμV
Monocanal G=45 dB │Voutmax= 114 dBμV

1
1

Monocanal G=48 dB │Voutmax= 120 dBμV

17

3. Mescladors.
Equips amplificació monocanals: Mescla en Z
Mescla satèl·lit: integrada en equip satèl·lit

Memòria

Pàgina 21

2007

Joaquim Vivancos Casasola
Enginyer Superior de Telecomunicació
Col·legiat nº: 5.267

Visat nº:
Data:
Col·legiat:

P01902910
03/12/2009
5267

4. Distribuïdors i altres elements passius.

ESCALA 1
Nº
ESTANCIES
PER
VIVENDA

NºVIVENDAS
DE x
ESTANCIES

1
3

2
12

TOTAL

15

PRESSES
/VIVIENDA

N.SORTIDES /
DISTRIBUIDOR

1
2
26

1
3

Carrega 75 Oh.
0
1
12

5. Cable.

ESCALA 1
CABLE COAXIAL
(m)

TIPUS 1
661

6. Materials complementaris.
MATERIALS COMPLEMENTARIS
Font d'alimentació
Resistències de càrrega capçalera

I máx.> 2,4 A
75 Ohm

Ponts
Cofre

Memòria
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6
26

Per mòduls + font
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B-DISTRIBUCIÓ DE RTV PER SATÈL·LIT.
Pera a facilitar la futura instal·lació de la radiodifusió sonora i televisió per
satèl·lit, a continuació es desenvolupen els càlculs pertinents.
a) Selecció de l’emplaçament i paràmetres de les antenes receptores del
senyal de satèl·lit.
Es preveu la futura instal·lació de dues antenes parabòliques que podran
orientar-se als diferents satèl·lits Astra, Eutelsat, Hispasat…
L’emplaçament previst per a ubicar les mateixes es veu reflectit en el plànol
de coberta. No s’intueixen obstacles que puguin provocar obstrucció del
senyal.
1. Azimut i elevació.
Paràmetres de situació de la població on es realitza l’obra:
INDRET DE RECEPCIÓ

BARCELONA
Graus Minuts Segons
41,52
41
22
54
19
2,24
2
11

Latitud indret recepció
Longitud indret de recepció

ELEVACIÓ I AZIMUT DE LES ANTENES (Prime focus)

Elevació
Azimut

ASTRA
39
155

EUTELSAT
41
164

HISPASAT
32
224

2. Enllaç descendent.
Conjunt antena-conversor
ASTRA/EUTELSAT

HISPASAT

52
1
0,6
55
80,4
0,9

56
0,8
0,6
55
82,4
0,9

17,4 dB

19,5 dB

PIRE (dBW)
Diàmetre antena (m)
Eficiència
Guany LNB (dB)
Nivell de sortida LNB (dBμV)
Factor de soroll del conversor (dB)
Relació portadora soroll total > 11 dB

Memòria
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b) Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores de
senyal de satèl·lit.
Per a la fixació de les antenes parabòliques es construiran dues bases
d’ancoratge les dimensions de les quals seran definides per l’arquitecte.
Les antenes parabòliques podran fixar-se també en els laterals de la base
de formigó que sosté la base de torreta que s’instal·larà per a suportar les
antenes de TV terrestre.
Atès que el sistema portant estarà situat a més de 20 m del terra, el conjunt
haurà de suportar velocitats del vent de 130 km/h (pressió del vent
1041,7 N/m2).

c) Previsió per a incorporar els senyals de satèl·lit.
La normativa aplicable no exigeix la instal·lació dels equips de recepció i
processament del senyal de satèl·lit.
Es realitza l’estudi d’atenuacions en el benentès que es distribuiran canals
digitals modulats QPSK.

d) Mescla de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit amb
els terrenals.
El distribuïdor/mesclador col·locat a la sortida de l’equip d’amplificació
permet distribuir el senyal a cadascun dels dos cables del muntant.
Els senyals de cada satèl·lit es mesclaran amb el senyal terrestre emprant el
mateix distribuïdor/mesclador i es configurarà així el senyal complet per a
cadascun dels dos cables.

e) Amplificador necessari.
S’instal·larà un amplificador de banda ampla per a una polaritat amb les
següents característiques:
1. Ha d’alimentar la LNB.
2. Ha de permetre la mescla amb el senyal de RTV terrestre.
3. Nivell de sortida màxim 124 dBV per a una distància d’intermodulació S/I3=35 dB (dos
tons).
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f) Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació.
1. Nivells de senyal en presa d’usuari en el millor i pitjor cas.
MILLOR PRESA

PITJOR PRESA
77
dBuV

Màxim nivell permès presa
Atenuació mínima F.I.
Marge sortida F.I. digital QPSK

Mínim nivell permès presa

47 dBuV

34 dB
110
dBuV

Atenuació màxima F.I.
Marge sortida F.I. digital
QPSK

47 dB
94 dB
ESCALA 1

Nivell sortida F.I.

PLANTA 3 PORTA 2

102 dBuV
67
dBuV

PLANTA BAIXA PORTA 2

55 dBuV

El nivell de sortida dels amplificadors serà tal que no se superin els nivells màxims i
mínims de sortida aconsellats en presa. Els resultats d’aquests càlculs es veuen
reflectits en el següent quadre:

2. Resposta amplitud-freqüència en la banda 950-2150 MHz.
L’arrissat (funció de la freqüència) des de la sortida de l’amplificador, en la millor i la
pitjor presa, serà:

ESCALA 1
ARRISSAT PRODUÏT PER LA XARXA EN F.I.
MILLOR PRESA

PITJOR PRESA

4,7

9,0

PLANTA 4 PORTA 2

PLANTA BAIXA PORTA 2

ARRISSAT MÀXIM INFERIOR A 20 dB

3. Atenuació des de la sortida dels amplificadors de capçalera a las preses.
ESCALA 1

ATENUACIONS (dB)

Freqüència (MHz)

MILLOR PRESA

PITJOR PRESA

950

33,5

34,4

2150

38,2

39,9
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4. Relació portadora-soroll.
Conjunt antena-conversor
ASTRA/EUTELSAT

HISPASAT

52
9,73656E-12
1
0,6
55
11,7
0,025641026
100
0,9
67,46874985
17,4

56
2,44571E-11
0,8
0,6
55
11,7
0,025641026
100
0,9
67,46874985
19,5

PIRE (dBW)
Densitat de potència
Diàmetre antena (m)
Eficiència
Guany LNB (dB)
Freqüència (GHz)
Longitud d'ona
T antena (K)
Factor de soroll del conversor (dB)
Temperatura equivalent
Relació portadora a soroll (dB)

Degeneració deguda a la xarxa (dB)
1,0
Relació portadora soroll total > 11 dB
16,4 dB

1,0
18,5 dB

5. Relació senyal-intermodulació.
ESCALA 1
Nivell sortida màxim amplificador F.I.
Distància d'intermodulació
Nivell sortida amplificador
RELACIÓ SENYAL INTERMODULACIÓ > 35
dB

124 dBuV
35 dB
102 dBuV
78 dB

g) Descripció dels elements components de la instal·lació.
Elements de captació necessaris quan es realitzi la instal·lació:
ELEMENTS DE CAPTACIÓ
DESCRIPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES
Antena ASTRA ò EUTELSAT
1m
Antena HISPASAT
0,8
Model LNB
4 sortides
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C-ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA DISPONIBLE AL
PÚBLIC.
En aquest capítol s’analitzaran i definiran les condicions de la xarxa que ha de
permetre l’accés dels usuaris als serveis de telefonia. Cal tenir en compte que
en el mateix edifici poden concórrer varis Operadors.

a) Establiment de la topologia i infraestructura de la xarxa.
Els Operadors del Servei Telefònic Bàsic accediran a l’edifici a través de les
seves xarxes d’alimentació (cable o via ràdio). Arriben al Recinte de
Telecomunicacions corresponent i acaben en unes regletes de connexió
(Regletes d’Entrada) independents per a cada Operador, muntades en el
Registre Principal de telefonia. És responsabilitat de cada Operador el
disseny, dimensionament i instal·lació de la xarxa. També delimita la
frontera del manteniment.
En el Registre Principal, que ha d’instal·lar la propietat de l’immoble, es
col·locaran les regletes de connexió (Regletes de Sortida) des de les quals
partiran els parells que es distribueixen fins a cada usuari.
La xarxa interior de l’edifici està constituïda per la xarxa de distribució,
dispersió i d’usuari, i el seu disseny és responsabilitat de la propietat de
l’edifici. Aquestes xarxes es connecten entre sí a:
1. Punt d’interconnexió (xarxa d’alimentació i xarxa de distribució).
2. Punt de distribució (xarxa de distribució i dispersió).
3. Punt d’accés d’usuari (xarxa de dispersió i xarxa interior d’usuari).

b) Càlcul i dimensionament de la xarxa i tipus de cables.
La xarxa de distribució està formada pels cables i demés elements que
perllonguen els parells de la xarxa d’alimentació, distribuint-los per
l’immoble.
Per al càlcul del número de línies cal preservar, segons el Real Decreto
1314/97, Anexo 1, Apartado 4.5, referent als ascensors, una línia de
telefonia com a element de seguretat en els mateixos. (“Las cabinas estarán
dotadas de un equipo de comunicación bidireccional que permita una
comunicación permanente con un servicio de intervención rápida.”).
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LOCALS
HABITATGES

Nº
2
12

LÍNIES
3
2

RESERVA
Ascensor
T O T A L

1

1
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TOTAL
6
24
30
12
1
43

La xifra de demanda s’incrementa en un 40 % en previsió de possibles
avaries o de requeriment de més línies.

c) Estructura de distribució i connexió de parells.
La xarxa de distribució es realitza amb un cable de 50 parells. El cable de
cada habitatge es connectarà entre les regletes instal·lades en el recinte de
telecomunicacions i el PAU de cada habitatge.
La distribució de parells per planta és:

ESCALA 1

U.P.

TIPUS U.P

Nº LINIES x
PLANTA

Nº
PARELLS X
PLANTA

PB
1
2

2
3
3

L
V
V

6
6
6

6
6
6

1
7
13

a
a
a

6
12
18

3

3

V

6

6

19

a

24

4

3

V

6

6

25

a

30

TOTAL

30

RESERVA

12

ASCENSOR

1

NUMERACIO PARELLS

30
31

a

42

43

TOTAL

43

d) Número de preses.

PRESSES TELEFONIA

38

ESCALA 1

HABITATGE

HABITATGE

HABITATGE

PLANTA

1ª

2ª

3º

PB

1

1

0

1

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

5

0

0

0
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El numero de presses als Locals s’ha augmentat a amb una respecte al mínim
de la normativa per indicació expressa del promotor.

e) Dimensionament.
1. Punt d’Interconnexió.
ESCALA 1
Número de línies

43

Regletas de interconexión 10 pares

5

2. Punt de distribució de planta.
Són els utilitzats a la xarxa de distribució. Estan formats per parells trenats amb conductors
de coure electrolític de calibre no inferior a 0.5 mm de diàmetre, aïllat amb una capa
contínua de plàstic acolorida segons codi de colors.
La coberta dels cables multiparells, empleats a la xarxa de distribució, estarà formada per
una cinta d’alumini llisa i una capa contínua de plàstic de característiques ignífugues. Les
capacitats i diàmetres exteriors dels cables seran:

NÚM. de
parells

Diàmetre màxim

1
2
25
50
75
100

4 mm
5 mm
15 mm
21 mm
25 mm
28 mm

3. Resum dels materials necessaris per a la xarxa de telefonia.

ESCALA 1

Cable xarxa de distribució
Cable xarxa de dispersió
Cable xarxa interior
Regletes de 10 parells
Regletes de 5 parells
Punt accés usuari 2 linies (PAU's)
Preses RJ11

Memòria

50 parells
2 parells
2 parells

5
8
16
38
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D-ACCÉS I DISTRIBUCIÓ SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE BANDA
AMPLA.
La norma tècnica d’infraestructures comunes de telecomunicació per al servei
de telecomunicacions de banda ampla estableix les característiques tècniques
mínimes que haurà de complir la infraestructura comuna de telecomunicacions.
S’hauran d’instal·lar les canalitzacions, registres i punts d’accés d’usuari que
permetin realitzar una distribució en estrella des de la regleta de cada
Operador.

a) Topologia de la xarxa.
Els diferents Operadors accediran amb les seves xarxes d’alimentació a
l’edifici i arribaran fins al recinte de telecomunicacions en el qual col·locaran
els seus equips d’amplificació i distribució. El disseny i dimensionament de
la xarxa d’alimentació, i també la seva realització, seran responsabilitat dels
Operadors del servei. L’accés dels Operadors pot realitzar-se per cable o
per mitjans radioelèctrics.
Des del distribuïdor de cada Operador haurà de partir, en el cas que s’hi
instal·li des d’un principi, un cable per a cada usuari que desitgi accedir
als serveis facilitats per l’esmentat Operador.
El punt d’accés d’usuari es definirà de forma contractual entre Operador i
usuari, depenent de l’equipament disponible a l’interior dels habitatges per a
aquest servei.
El disseny i dimensionament de la xarxa de distribució, i també la seva
realització, seran responsabilitat dels Operadors del servei.

b) Número de registres de presa.
PRESSES BANDA
AMPLE

38

ESCALA 1

HABITATGE

HABITATGE

HABITATGE

PLANTA

1ª

2ª

3º

PB

1

1

1

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3
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El numero de presses als Locals s’ha augmentat a amb una respecte al mínim
de la normativa per indicació expressa del promotor.
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c) Número de registres de previsió.
A les estancias sense registres de Tv, TB o banda ample, es colocará una
presa de previsó.

PRESSES PREVISIO

0

ESCALA 1

HABITATGE

HABITATGE

HABITATGE

PLANTA

1ª

2ª

3º

PB

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0
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E-CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES DE DISTRIBUCIÓ.
En aquest apartat es defineixen i dimensionen les canalitzacions, recintes i
registres necessaris que constituiran la infraestructura en la qual s’ubiquen els
cables i equipament necessaris per a permetre l’accés dels usuaris als serveis
de telecomunicació definits en els apartats anteriors.
a) Consideracions sobre l’esquema general de l’edifici.
Comença, per la part inferior de l’edifici, en el pericó d’entrada i, per la part
superior, en la canalització d’enllaç, i acaba en les preses d’usuari.
La infraestructura està composta bàsicament pel pericó d’entrada, la
canalització externa i d’enllaç, el recinte de telecomunicació, la canalització
secundària, els punts d’accés d’usuari, la canalització interior i els registres
de presa.
L’accés a les antenes es realitza per mitjà d’una trampa situada a la planta
sota coberta..
b) Pericó d’entrada i canalització externa.
Permeten l’accés dels serveis de TB i els de TLCA+SAFI a l’immoble.
El pericó és el punt de convergència de les xarxes d’alimentació dels
Operadors d’aquests serveis. Es troba en la zona exterior de l’immoble i a ell
conflueixen, per una banda, les canalitzacions dels diferents Operadors i,
per l’altra, la canalització externa. La seva construcció correspon a la
propietat de l’immoble.
ESCALA 1
Nº HABITATGES

LLARGADA (mm)

AMPLADA (mm)

FONDÀRIA (mm)

Hasta 20

400

400

600

La canalització externa és la canalització que uneix el pericó d’entrada amb
el punt d’entrada general de l’edifici. Està composta per tubs de 63 mm de
diàmetre exterior embotits en un prisma de formigó i la seva ocupació es
preveu de la següent forma:
ESCALA 1
Nº VIVIENDAS
5 a 20

Memòria

TB
1

TLCA
1

Reserva
2
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c) Registres d’enllaç.
En la part inferior de l’edifici, on acaba la canalització externa i comença la
canalització d’enllaç, s’instal·larà un maniguet per a tubs que permeti ubicar
els tubs de 63 mm que formen la canalització exterior. En el costat interior a
l’edifici es col·locarà com a remat d’aquest punt d’entrada general, un
registre d’enllaç per a rebre els tubs.
Dimensions mínimes: 450 x 450 x 120 mm (alçada x amplada x fondària)

En el sostre de la planta baixa, es col·locarà un registre d’enllaç superior per
tal de rebre els tubs de la canalització d’enllaç superior que baixen des de la
coberta. Les seves mides seran:
Dimensions mínimes: 360 x 360 x 120 mm (alçada x amplada x fondària)

d) Canalització d’enllaç inferior i superior.
És la que suporta els cables de les xarxes d’alimentació des del registre
d’enllaç fins al recinte d’instal·lacions de telecomunicació corresponent.
La canalització d’enllaç inferior comença en el registre d’enllaç inferior (si hi
és) i acaba en el Recinte de Telecomunicació. En aquest cas, en ser una
canalització enterrada, consisteix en una mera prolongació de la canalització
externa.
La canalització d’enllaç superior està formada per 4 tubs de PVC de 40 mm
de diàmetre exterior, distribuïts de la següent forma:
ESCALA 1
CANALITZACIÓ D'ENLLAÇ SUPERIOR
Tubos de 40

RTV terrestre
1

RTV satélite
2

Reserva
1

TOTAL
4

e) Recintes d’Instal·lacions de Telecomunicació.
Són els recintes o armaris on s’ubicaran els elements funcionals de
cadascun dels serveis previstos. Tindran una porta d’accés metàl·lica, amb
obertura cap a l’exterior, i disposaran de tancament amb clau comuna per
als diferents usuaris autoritzats. Contindran espais delimitats per a cada
servei de telecomunicació. Les seves característiques es troben en
l’apartat 3.1.C.c del Plec de Condicions.
Memòria
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.
Són els recintes o armaris on s’ubicaran els elements funcionals de
cadascun dels serveis previstos. Tindran una porta d’accés metàl·lica, amb
obertura cap a l’exterior, i disposaran de tancament amb clau comuna per
als diferents usuaris autoritzats. Contindran espais delimitats per a cada
servei de telecomunicació. Les seves característiques es troben en
l’apartat 3.1.C.c del Plec de Condicions.
En aquest projecte s’ha previst dos recintes de telecomunicació per escala.
1. Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicació Inferior.
S’hi ubicaran el registre principal de telefonia bàsica i Xarxa Digital de Serveis Integrats
(TB+XDSI) i el quadre de protecció elèctrica i s’hi reservarà espai per als Operadors de
TLCA+SAFI. Les dimensions mínimes d’aquest recinte són:

RECINTE D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ INFERIOR (RITI)
Nº HABITATGES ALÇADA (mm) AMPLADA (mm)
FONDÀRIA (mm)
21 a 30
2000
1500
500
La meitat superior del lateral dret es reservarà per a TB+XDSI, 2 bases d’endoll i
quadre de protecció, reservant-hi també, en la part superior del lateral esquerra, espai
per a la caixa de distribució del servei de RTV, TB+XDSI i TLCA+SAFI (funció Registre
Secundari). La part inferior es reservarà per a TLCA+SAFI.

2. Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicació Superior.
S’hi ubicaran els elements necessaris per al subministrament de RTV terrestre i satèl·lit.
S’hi reservarà espai per als possibles registres de TB+XDSI i TLCA+SAFI d’Operadors
les xarxes d’alimentació dels quals siguin radioelèctriques. Les dimensions mínimes
d’aquest recinte són:

RECINTE D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ SUPERIOR (RITS)
Nº HABITATGES ALÇADA (mm) AMPLADA (mm)
FONDÀRIA (mm)
21 a 30
2000
1500
500
La meitat superior es reservarà per a RTV, 2 bases d’endoll i quadre de protecció, i la
inferior per a TB+XDSI i TLCA+SAFI.

3. Equipament.
RITS
Equip d'amplificadors monocanals per a FM, UHF, TDT i DAB
Quadre de protecció
Sistema de connexió a terra
2 bases d'endoll
Enllumenat 300 lux
Enllumenat emergència
Placa d'identificació de la instal·lació
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RITI
Registre Principal per a TB+XDSI amb regletes de sortida
Espai per a funció de registre secundari i elements de derivació
Quadre de protecció
Sistema de connexió a terra
2 bases d'endoll
Enllumenat 300 lux
Enllumenat emergència

f) Registres principals.
Són els armaris (en el cas de telefonia) o espais (en el cas de
telecomunicacions de banda ampla) previstos en els Recintes per a
instal·lar tant els regleters d’entrada i sortida com els equips dels Operadors.
En el cas de telefonia, és l’armari en el RITI on s’instal·laran les regletes
d’entrada i sortida. Cal tenir en compte que el número de parells de les
regletes d’entrada (per a tots els Operadors del servei) serà 1.5 cops el
número de parells de les regletes de sortida.
ESCALA 1
Nº DE REGLETES DE 10 PARELLS

Nº REGLETES D'ENTRADA (OPERADORAS)

5

8

En el cas de telecomunicacions de banda ampla, l’espai per al Registre
principal d’un Operador de telecomunicacions per cable serà de
(100 x 50 x 100) cm (alçada x amplada x fondària).

g) Canalització principal i registres secundaris.
La canalització principal és la que uneix el RIT inferior i el RIT superior,
interceptada pels registres secundaris en cada planta de l’edifici. La
canalització principal haurà de ser rectilínia, fundamentalment vertical i d’una
capacitat suficient per a poden allotjar els cables necessaris per als serveis de
telecomunicació de l’immoble.
La canalització principal s’estructurarà en dues parts:



Vertical. Realitzada amb tubs de 50 mm de diàmetre.
Horitzontal. Realitzada amb canaleta o tubs. Fins al registre secundari de canvi de
direcció per a trobar la vertical de l’escala.

La canalització principal es realitza amb tubs de 50 mm de diàmetre i el seu
número és el següent:

Memòria

Pàgina 37

2007

Joaquim Vivancos Casasola
Enginyer Superior de Telecomunicació
Col·legiat nº: 5.267

ESCALA 1
Nº HABITATGES
TB RTV
13 a 20

1
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TOTAL

2

6

Els registres secundaris de planta són els que s’intercalen en la canalització
principal en cada planta i serveixen per a distribuir els serveis als usuaris
d’aquella planta.
Allotjaran els 2 derivadors dels muntants de RTV, els passants de parells de
TB i els passants corresponents als serveis de banda ampla. S’ubicaran en
zona comunitària i de fàcil accés.

Nº HABITATGES

ESCALA 1
ALÇADA (mm)

AMPLADA (mm)

FONDÀRIA (mm)

Fins a 3 habitatges/planta i fins a 20

450

450

150

Els registres secundaris de canvi de direcció són els que s’intercalen en la
canalització principal en els colzes per a facilitar l’estesa de cables.
S’ubicaran en zona comunitària i de fàcil accés i les seves dimensions
mínimes seran:
ALÇADA (mm) AMPLADA (mm) FONDÀRIA (mm)
450
450
150

h) Canalitzacions secundàries i registres de pas.
La canalització secundària és la que suporta la xarxa de dispersió. Uneix el
RITU amb els registres de terminació de xarxa en l’interior dels habitatges.
Està formada per 3 tubs de 25 mm de diàmetre.
A l’obra es determinarà si cal instal·lar registres de pas. Per als diferents
tipus de canalitzacions, en cas que siguin necessaris, s’empraran els
següents registres:
TIPUS
A
B
C

INSTAL·LACIÓ
Canalització secundària, trams comunitaris
Canalització secundària, trams accés a habitatges i
canalitzacions interiors d’usuari (TB)
Canalització interior d’usuari (TLCA+SAFI, RTV)

MESURES (mm)
360 x 360 x 120
100 x100 x 40
100 x 160 x 40

i) Registres de terminació de xarxa.
Connecten la xarxa secundària amb la xarxa interior d’usuari. En aquests
registres s’allotgen els Punts d’Accés d’Usuari (PAU) dels diferents serveis
(en el cas de TLCA+SAFI, almenys de forma conceptual). Aquest punt s’usa
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per a separar la xarxa comunitària de la privada de cada usuari. Pot
instal·lar-se un registre per a cada servei o un que inclogui els tres. Aquests
registres es col·locaran a més de 200 mm del terra i a menys de 2300. Els
registres de XDSI (Xarxa Digital de Serveis Integrats), RTV i TLCA+SAFI,
disposaran de presa de corrent.
SERVEI
RTV
TLCA+SAFI
TB+XDSI
REGISTRE ÚNIC

Alçada (mm) Amplada (mm) Fondària (mm)
200
300
60
200
300
60
100
170
40
500

300

60

j) Canalització interior d’usuari.
Es realitzarà amb tubs de material plàstic corrugats, embotits per l’interior de
l’habitatge. Uneixen els registres de terminació de xarxa amb els diferents
registres de presa. Quan calgui, s’empraran registres de pas per tal de
facilitar la instal·lació posterior de cables (es determinarà a l’obra). La
topologia de les línies serà en estrella. El diàmetre exterior dels tubs serà de
20 mm.




TB+XDSI: màxim 6 cables per tub de 20 mm
RTV: màxim 3 cables per tub de 20 mm
TLCA+SAFI: màxim 3 cables per tub de 20 mm

En aquelles estances, exclosos banys i trasters, en les que no s’instal·li’n
inicialment preses dels serveis bàsics de telecomunicació, es disposarà
d’una canalització adequada que permeti l’accés a la connexió de, almenys,
un dels serveis esmentats.

k) Registres de presa.
Són caixes embotides on s’allotgen les Bases d’Accés Terminal (BAT). Prop
seu (màxim 50 cm) es trobarà una presa de corrent altern.
Dimensions mínimes: 64 x 64 x 42 mm (alçada x amplada x fondària).
En aquelles estances, exclosos banys i trasters, en les que no s’instal·li
presa, s’hi instal·larà un registre de presa, no específicament assignat a cap
servei concret, però que podrà ésser configurat posteriorment per l’usuari
per a gaudir d’aquell que consideri més escaient a les seves necessitats.
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l) Quadre resum de materials necessaris.
ESCALA 1
ELEMENT (mides mínimes) PER HABITATGE

Nº

DIMENSIONS (mm)
Alçada

Amplada Fondaria

Pericó

1

400

400

600

Registre enllaç inferior

1

450

450

120

Registre enllaç superior

1

360

360

120

RIT inferior
RIT superior
Registre de enlaç

1
1
6

2000
2000
450

1000
1000
450

500
500
150

Registre de pas Tipus B+C

2

200

200

40

Registre secundari

1

450

450

150

Registre únic (PAU´s)

14

500

300

60

Registres de presa

114

64

64

42

TUBOS
ELEMENTO

m

DIAMETRE EXTERIOR
(mm)
20
25 40 50 63

3
2

4
4

Canalització externa
Canalización d'enllaç inferior
Canalización enlace superior

6

Canalización principal

27

Canalización secundaria

97

Canalización interior

1710

4
6
3
1
NÚMERO DE TUBS
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3.1-Condicions particulars.
La infraestructura permet la distribució de TB, RTV terrestre, i en el seu
moment, la incorporació de canals procedents de satèl·lit i el servei de banda
ampla.
A-RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ.
Els senyals en presa d’usuari hauran de complir les següents característiques:
PARÀMETRE
Nivell de senyal
Nivell AM-TV
Nivell 64QAM-TV
Nivell FM-TV
Nivell QPSK-TV
Nivell FM Ràdio
Nivell DAB Ràdio
Nivell COFDM-TV
Resposta amplitud freqüència al
canal(1)
Per als següents tipus de senyal:
FM-TV, FM-Ràdio, AM-TV,
QPSK-TV, 64QAM-TV
COFDM-DAB, COFDM-TV
Resposta amplitud freqüència
en banda
Relació Portadora/
Soroll aleatori
FM-TV
FM-Ràdio
AM-TV
QPSK-TV
64 QAM-TV
COFDM-DAB
COFDM-TV

Unitat

BANDA DE FREQÜÈNCIES
47-862 MHz
950-2150 MHz

dBµV
dBµV
dBµV
dBµV
dBµV
dBµV
dBµV

57-80
45-70
47-77
47-77
40-70
30-70
45-70

dB

 3 dB
a tota la banda

 4 dB
a tota la banda

 0,5 dB
en una amplada de banda
de 1 MHz

 1,5 dB
en una amplada de banda
de 36 MHz

dB

16

20

15
38
43
11
28
18
25

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
47-300 MHz 38

Desacoblament entre preses de
diferents usuaris

dB

Ecos en els canals d’usuari

%

20

Guany i fase diferencials
Guany
Fase

%
º

14
12

20

300-862 MHz 30

Interferències
Freqüència única:
AM-TV
dB
54
FM-TV
dB
27
64 QAM-TV
dB
35
QPSK-TV
dB
18
COFDM-TV
dB
10
(1) Els valors especificats s’entendran com a diferència de resposta entre la sortida de capçalera i la presa d’usuari.
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BANDA DE FREQÜÈNCIES
47-862 MHz
950-2150 MHz

54
27
35
18
10

BER QPSK

millor que 9 X 10-5
millor que 9 x 10-5

BER COFDM

millor que 9 x 10-5

a) Característiques tècniques dels sistemes de captació.
1. RTV terrestre.
És el conjunt d’elements encarregats de rebre els senyals de RTV procedents
d’emissions terrestres. Està compost per antenes, pals, torretes i resta de sistemes de
subjecció necessaris per a la recepció dels senyals. Les característiques principals
seran:



Les antenes i elements annexos (suports, ancoratges, pals,...) hauran de ser de
materials resistents a la corrosió o tractats convenientment a aquests efectes.
Les antenes i elements del sistema captador de senyals suportaran les següents
velocitats de vent:





Per a sistemes situats a menys de 20 m del terra: 130 km/h.
Per a sistemes situats a més de 20 m del terra: 150 km/h.

Pals i/o torretes:








Hauran de ser dissenyats de forma que s’hi eviti, o s’hi dificulti, l’entrada d’aigua i en
qualsevol cas es garanteixi l’evacuació de la que s’hi pogués recollir.
2
Hauran de connectar-se a la presa de terra de l’edifici amb cable de 25 mm de secció.
La ubicació serà tal que hi hagi una distància mínima de 5 m a l’obstacle o pal més
proper.
La distància mínima a línies elèctriques serà de 1.5 vegades la longitud del pal.
L’alçada màxima serà de 6 m. Per a alçades superiors s’empraran torretes.
Es fixaran a elements de fàbrica resistents.
Característiques tècniques del pal:

Longitud (mm) Diàmetre (mm) Gruix (mm)
3000
40
2


Moment flector (N x m)
275

Característiques tècniques de les antenes:
Unitats

FM
1
dB
1
dB
0
mm
500
130 Km/h
N
7
Càrrega al vent
150 Km/h
N
10
* La DAB és una previsió. Actualment no emet pel repetidor
Nº Elements
Guany
Relació Dav/Darr
Longitud
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2. RTV satèl·lit.
El conjunt per a la captació de serveis per satèl·lit, quan hi sigui, estarà constituït per
les antenes i resta d’elements que possibiliten la recepció de senyals procedents de
satèl·lit.


Requisits de seguretat de la instal·lació:
 Les antenes i elements del sistema captador de senyals suportaran les
següents velocitats de vent:







Per a sistemes situats a menys de 20 m del terra: 130 km/h.
Per a sistemes situats a més de 20 m del terra: 150 km/h.

Totes les parts accessibles, que hagin de ser manipulades o amb les quals el
cos humà pugui establir contacte, hauran d’estar a potencial de terra o
adequadament aïllades.

Característiques de les antenes:

Diàmetre (mm)
800
1000
Guany (dB)
a 11,7 GHz
39
41
Amplada de banda (GHz)
10,75-12,75 10,75-12,75
Angle elevació (°)
30-80
30-80
Angle offset (°)
26,5
26,6
130 Km/h
499
739
Càrrega al vent (N)
150 Km/h
686
1016


Característiques del convertidor:

Freqüència d'entrada (GHz)
Nº de sortides
Guany (dB)
Factor de soroll (dB)
Oscil·lador local (GHz)
Alimentació (Vdc)
Consum màxim (mA)
Freqüència de sortida (MHz)

10,7-12,75
4
55
0,7
9,75/10,6
12-20
320
950/2050 y 1200/2150

b) Característiques dels elements actius.
1. Equip d’amplificació RTV terrestre monocanal.
 Els equips amplificadors per a senyals analògics i digitals seran monocanals, en
aquest cas amb desmescla d’entrada en Z i mescla de sortida en Z, i guany
variable. Tindran les següents característiques:
Tipus

FM

U.H.F.

U.H.F. selectiu

87,5 – 108 MHz

1 canal UHF

1 canal UHF

114 dBV

120 dBV

121 dBV

Guany

30 dB

48 dB

52 dB

Regulació general

35 dB

30 dB

30 dB

Factor de soroll

< 9 dB

< 9 dB

< 11 dB

Banda coberta
Nivell màxim de sortida
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2. Equip d’amplificació per a RTV satèl·lit.
Nivel de sortida màxim

124 dBV

Banda coberta

950-2150 MHz

Guany

40 dB

Regulació general

> 10 dB

Factor de soroll

10 dB

Pèrdues retorn

> 10 dB

3. Equip d’amplificació per a DAB.
 L’equip amplificador pel grup de canals DAB serà del tipus modular, en aquest cas
amb desmescla d’entrada en Z i mescla de sortida en Z, i guany variable. Tindrà les
següents característiques:
Tipus

DAB

Marge de canals

8-11

Nivell màxim de sortida

114 dBV

Guany

45 dB

Factor de sororll
* Previsió. Actualment no emet pel repetidor

< 9 dB

c) Característiques dels elements passius.
1. Mesclador.
 El mesclador / repartidor intercalat per a permetre la mescla del senyal de la
capçalera terrestre amb el senyal de satèl·lit, tindrà les següents:
Tipus

1

Banda coberta

5 - 860 MHz

950 - 2.150 MHz

Aïllament

18 dB

30 dB

Pèrdues d’inserció

5,5 dB

1 dB

Pèrdues de retorn

> 7 dB

> 6 dB
75 

Impedància
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2. Derivadors.
DERIVADORS PLANS
CARACTERÍSTIQUES
Nº SORTIDES

TIPUS
TA

2
4
4
4

ATENUACIÓ
DERIVACIÓ
PAS
50 470 860 950 2150 50 470 860 950 2150 MHz
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 dB

TA

12,0 12,0 12,0 12,0

12,0 4,5 4,5 4,5 5,0

5,0

dB

A

16,0 16,0 16,0 16,0

16,0 2,3 2,3 2,3 3,4

3,4

dB

B

19,0 19,0 19,0 20,0

20,0 1,5 1,5 1,5 2,5

2,5

dB

3. Distribuïdors.

MODEL
2 sortides
3 sortides

50
4,0
7,0

ATENUACIÓ DISTRIBUÏDORS
470
860
950
4,0
4,0
5,0
7,0
7,0
9,0

2150
5,0
9,0

MHz
dB
dB

4. Cables.
CARACTERÍSTIQUES
Conductor interior
Diàmetre
Dielèctric
Diàmetre

UNITAT
mm
mm

TIPUS 1
Cu
1,13
PEE
5,5
Cu+Pt (làmina) +
Cu (trena)

Conductor exterior
Coberta exterior
mm
Diàmetre
Resistència cc de
Ω/1000 m
Conductor interior
%
Blindatge
pF/m
Capacitat nominal
Impedància característica
Ω
Pèrdues de retorn
dB
Velocitat relativa de propagació

PVC
6,6
20
>75
55
75
> 14 dB
> 0,7 dB

Les atenuacions típiques són:

Plec de Condicions

Pàgina 46

2007

Joaquim Vivancos Casasola
Enginyer Superior de Telecomunicació
Col·legiat nº: 5.267

Freqüència (MHz)
100
200
600
800
1000
1750
2150

Visat nº:
Data:
Col·legiat:

P01902910
03/12/2009
5267

Atenuació (dB/100 m)
TIPUS 1
5,6
8
14,2
15,4
19,7
25,5
28,7

5. Punt d’accés d’usuari.
Aquest element ha de permetre la interconnexió entre qualsevol de les dues
terminacions de la xarxa de dispersió i qualsevol de las possibles terminacions de la
xarxa interior. Aquesta connexió es portarà a terme d’una forma no rígida i fàcilment
seccionable.
El punt d’accés d’usuari ha de complir les característiques de transferència que a
continuació s’indiquen:

Nombre d’entrades
Nombre de sortides
V/U
Pèrdues
F.I.
d’inserció
V/U
Pèrdues
F.I.
de retorn
Impedància

Tipus 1
2
1
0,1 dB
0,5 dB
10 dB
6 dB
75 

6. Bases d’accés terminal.
TIPUS
1
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B-TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC.
Serà responsabilitat de la propietat de l’immoble el disseny i instal·lació de les
xarxes de distribució, dispersió i interior de l’usuari.

a) Característiques dels cables.
En tots els casos s’utilitzaran cables de parells trenats.
1. Cable d’un parell.
Es pot utilitzar en la xarxa interior. Està format per dos conductors de coure electrolític
recuit de 0.5 mm de  i té una coberta formada per una capa contínua de plàstic de
característiques ignífugues.

2. Cables de dos parells.
S’utilitza per a la xarxa de dispersió i d’interior d’usuari, i també per a la xarxa de
distribució quan l’edifici requereixi un màxim de 30 parells. Està format per quatre
conductors de coure electrolític pur de 0.5 mm de  i té una coberta formada per una
capa contínua de plàstic de característiques ignífugues.

3. Cables multiparells.
No s’utilitzen en aquest projecte.

b) Característiques de les regletes.
1. Punt d’interconnexió.
Estan constituïdes per un bloc de material aïllant proveït de 10 parells de terminals.
Cadascun d’aquests terminals tindrà un costat preparat per a connectar els conductors
de cable i un altre costat disposat de tal forma que permeti la connexió dels cables
d’escomesa interior o dels ponts.
El sistema de connexió serà per desplaçament d’aïllant, i es realitzarà la connexió
mitjançant eina especial. Cal tenir la possibilitat de mesurar, almenys cap a un costat
sense aixecar les connexions.
En el Registre Principal s’inclourà un targeter que indiqui clarament quin és l’habitatge
al qual va destinat cada parell i l’estat de la resta de parells lliures.
La resistència a la corrosió dels elements metàl·lics ha de ser tal que suporti les proves
estipulades a la Norma UNE 2050-2-11 (CEI 68-2-11).
S’utilitzaran regletes de 10 parells.

2. Punt de distribució.
En aquest projecte, s’integren en el punt d’interconnexió.
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3. Punt d’accés d’usuari.
El PAU es configurarà utilitzant un equip que compleixi amb allò que disposa l’Anexo I
del Real Decreto 2304/1994 de 2 de diciembre. Amb caràcter pràctic, satisfan
l’esmentada funcionalitat els equips similars als utilitzats per Telefónica i coneguts com
a PTR.
En el PAU es connectarà, per un costat, el cable de dos parells que constitueix la xarxa
de dispersió i, per l’altre, els cables de la xarxa interior. Aquesta connexió es realitzarà
segons siguin una o dues les línies que tinguin servei i l’assignació que es vulgui fer de
les mateixes a les BAT’s.

4. Base d’accés terminal (BAT).
La BAT tindrà connector femella tipus Bell de 6 vies, que compleixi allò especificat en el
RD 1376/89 de 27 de octubre.

C-INFRAESTRUCTURES.
a) Característiques dels pericons.
Seran preferentment de formigó armat o d’un altre material sempre que
suportin les sobrecàrregues normalitzades en cada cas i l’empenta del
terreny. Grau de protecció IP 55. La tapa serà de formigó armat o de fosa i
tindrà una resistència mínima de 5 kN.
Els pericons disposaran de tanca de seguretat i de dos punts per a l’estesa
de cables en parets oposades a les entrades de conductes situats a 150 mm
del fons.
b) Característiques de les canalitzacions.
Totes les canalitzacions es realitzaran amb tubs (o canals), les dimensiones i
número de les quals s’indiquen en la memòria. Seran de material plàstic no
propagador de la flama. En la canalització d’enllaç podran ser també
metàl·lics resistents a la corrosió. Els de les canalitzacions externa, d’enllaç i
principal seran de paret interior llisa.
Tots els tubs vacants estaran proveïts de guia per a facilitar l’estesa de les
escomeses dels serveis de telecomunicacions entrants a l’immoble.
L’esmentada guia serà de filferro d’acer galvanitzat de 2 mm de diàmetre o
corda plàstica de 5 mm de dinàmetre, sobreeixirà 200 mm en els extrems de
cada tub i haurà de romandre fins i tot quan es produeixi la primera
ocupació de la canalització. Les característiques mínimes que han de reunir
els tubs i les canaletes són:
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Característica

Muntatge
superficial

TIPUS DE TUBS
Muntatge
embotit

Muntatge
enterrat

Resistència a la
compressió

 1250 N

 320 N

 450 N

Resistència a
l’impacte

 1 Joule para
R = 320 N
 2 Joule para
R  320 N

 2 Joule

P01902910
03/12/2009
5267

 15 Joule

Temperatura
d’instal·lació i
-5  T 60 ºC
-5  T 60 ºC
-5  T 60 ºC
servei
Resistència a la
Protecció interior i Protecció interior i Protecció interior i
corrosió de tubs
exterior mitjana
exterior mitjana
exterior mitjana
metàl·lics
Propietats
Aïllant
elèctriques
Resistència a la
propagació de la
No propagador
No propagador
flama
Se suposaran conformes amb las característiques anteriors els tubs que compleixin la sèrie de
Normes UNE EN 50086.

CARACTERÍSTICA
Resistència a l’impacte
Temperatura d’instal·lació i servei
Continuïtat elèctrica
Resistència a la corrosió
Resistència a la propagació de la flama

CANALS/SAFATES
Mitjana/2 Joule
-5  T 60 ºC
Aïllant
Protecció interior i exterior mitjana
No propagador

Se suposaran conformes amb les característiques anteriors les canals que compleixin la norma
UNE EN 50085 i les safates que compleixin la norma UNE EN 61537.

Condicions d’instal·lació:









Com a norma general, les canalitzacions hauran d’estar com a mínim a 10 cm de
qualsevol trobada entre dos paraments.
Els tubs de la canalització externa i d’enllaç inferior s’embotiran en un prisma de formigó
des del pericó fins al RITU.
Els d’enllaç superior es subjectaran mitjançant grapes o brides en trams de com a màxim
1 m o bé pel sostre de la planta baixa mitjançant grapes o brides en trams de com a
màxim 1 m.
Els de la canalització principal s’allotjaran en el forat previst a l’efecte en el projecte
arquitectònic i es subjectaran mitjançant bastidors o sistema similar, o bé pel sostre de la
planta baixa, mitjançant grapes o brides en trams de com a màxim 1 m.
Els de la canalització secundària s’encastaran en regata sobre maó doble o aniran pel
fals sostre, o bé pel sostre de les plantes, mitjançant grapes o brides en trams de com a
màxim 1 m.
Els d’interior d’usuari s’encastaran en maó de mitja asta, o embotits en Pladur, o
discorreran pel fals sostre, si n’hi ha.
Es deixarà corda plàstica de 5 mm de diàmetre sobreeixint 20 cm en els extrems de
cada tub.
Quan en un tub s’allotgin més d’un cable, la secció ocupada no serà superior al 40 per
100 de la del tub o conducte.
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c) Condicionants a tenir en compte en la distribució interior dels RIT’s.
Instal·lació i ubicació dels diferents equips.
1. Característiques constructives.
Els recintes d’instal·lacions de telecomunicació, excepte els prefabricats, hauran de
tenir les següents característiques constructives mínimes:




Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques: terratzo, ciment, etc.
Parets i sostre amb capacitat portant suficients.
Equipats amb un sistema d’escaletes o canaletes horitzontals per a l’estesa de
cables. L’escaleta o canaleta es disposarà en tot el perímetre interior a 30 cm del
sostre.

En el cas d’ús d’armaris per a implementar recintes modulars, aquests tindran un grau
de protecció mínim IP55, segons EN 60529, i un grau IK10, segons UNE EN 50102,
per a ubicació en exterior, i IP33, segons EN 60529, i un grau IK7, segons
UNE EN 50102, per a ubicació en d’interior, amb ventilació suficient degut a l’existència
d’elements actius.

2. Ubicació del recinte de telecomunicació.
Estarà situat en zona comunitària. Estarà, si és possible, sobre la rasant. Si es troba en
un nivell inferior, se li proporcionarà clavegueró de desguàs que impedeixi l’acumulació
d’aigües. S’evitarà que es trobi en la projecció vertical de canalitzacions o desguassos i
se’n garantirà la protecció en front la humitat.
En els casos que hi pugui haver un centre de transformació d’energia proper, caseta de la
maquinària d’ascensors o maquinària d’aire condicionat, se’n distanciarà un mínim de
2 m, o bé se li proporcionarà una protecció contra camp electromagnètic.

3. Ventilació.
El recinte disposarà de ventilació natural directa, ventilació natural forçada per mitjà de
conducte vertical i aspirador estàtic, o de ventilació mecànica que permeti una
renovació total de l’aire del local almenys dues vegades a l’hora. Aquesta exigència no
serà aplicable als recintes tipus RITM (Modulars).

4. Instal·lacions elèctriques del recinte.
S’instal·larà una canalització directa amb tub de PVC de 32 mm diàmetre mínim des de la
sala de comptadors, constituïda per cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de
2
2 x 6 + T mm de secció mínima, que finalitzarà en un quadre de protecció amb les
dimensions suficients per a instal·lar-hi les proteccions mínimes, i una previsió per a la
seva ampliació fins a un 50% més, amb els components que s’indiquen a continuació:
Tensió
nominal
230/400 Vca.
230/400 Vca.

Interruptor magnetotèrmic de tall general
Interruptor diferencial de tall omnipolar
Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per
230/400 Vca.
a la protecció de l’enllumenat
Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per
230/400 Vca.
a la protecció dels endolls del recinte
RITU Interruptor magnetotèrmic de tall
230/400 Vca.
omnipolar per a la protecció capçalera de RTV
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Per a cadascun dels possibles serveis disposarà d’espai suficient per a que cada
operador instal·li els següents elements:
Forat per al possible interruptor de control de potència (I.C.P.)
Tensió
Intensitat
Poder de
nominal
nominal
tall
Interruptor magnetotèrmic de tall general
230/400 Vca.
25 A
6 kA
Interruptor diferencial de tall omnipolar
230/400 Vca. 25 A/30 mA
6 kA
L’esmentat quadre de protecció tindrà tapa. Podrà ésser instal·lat de forma encastada o
superficial. Podrà ésser de material plàstic autoextingible o metàl·lic. Tindrà un grau de
protecció mínim IP 40. Disposarà d’un regleter apropiat per a la connexió del cable de
posada a terra. El quadre es situarà el més proper possible a la porta d’entrada.
Hi haurà, com a mínim, dues bases d’endoll amb presa de terra i de capacitat mínima de
16 A. Es farà amb cables de coure amb aïillament de fins a 750 V i de 2 x 2.5 + T mm2
de secció.
Des de la centralització de comptador fins al recinte hauran d’instal·lar-se 2 tubs de
32 mm de diàmetre en previsió del seu ús per part de possibles Operadors.

5. Enllumenat.
Haurà d’existir un nivell mitjà d’il·luminació de 300 lux, així com un aparell d’il·luminació
autònom d’emergència.

6. Porta d’accés.
La porta d’accés serà metàl·lica, d’obertura cap a l’exterior. Disposarà de tanca amb clau
comuna per als diferents usuaris. El forat mínim serà de 0.8 x 2 m (amplada x alçada).

7. Identificació.
En els recintes de telecomunicació existirà una placa identificativa de dimensions
mínimes 200 x 200 mm, resistent al foc i situada en lloc visible entre 1200 i 1800 mm
d’alçada, on aparegui el número de registre assignat per la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones al projecte tècnic de la instal·lació.

d) Característiques de registres secundaris i registres de terminació de
xarxa.
1. Registres secundaris.
Els registres secundaris s’ubicaran en zona comunitària de fàcil accés. Es podran
realitzar de la forma següent:
a. D’obra. Les parets del fons i laterals hauran d’estar arrebossades i, en la del fons,
s’adaptarà una placa de material aïllant (fusta o plàstic) per tal de subjectar amb
cargols els elements de connexió corresponents. Hauran de quedar perfectament
tancats assegurant-ne un grau de protecció IP.3X, segons EN 60529, i un grau IK.7,
segons UNE EN 50102, amb tapa o porta de plàstic o amb xapa de metall que
garanteixi la solidesa i indeformabilitat del conjunt.
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b. Encastant en la paret una caixa amb la corresponent porta o tapa que tindrà un grau
de protecció IP 3X, segons EN 60529, i un grau IK.7, segons UNE EN 50102. Per al
cas d’habitatges unifamiliars en els quals el registre estigui col·locat a l’exterior, el
grau de protecció serà IP 55.10.

2. Registres de pas i de terminació de xarxa.
Si es materialitzen mitjançant caixes, es consideren com a conformes els productes de
característiques equivalents als classificats a continuació, que compleixin amb la
UNE 20451. Per al cas dels registres de pas també es consideraran conformes els que
compleixin amb la UNE EN 50298. Hauran de tenir un grau de protecció IP 33, segons
EN 60529, i un grau IK.5, segons UNE EN 50102. En tots els casos estaran proveïts de
tapa de material plàstic o metàl·lic.
Els de pas són caixes quadrades amb entrades laterals preiniciades i iguals en les
seves quatre parets, a les quals es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a
l’entrada de conductes.
Es col·locarà com a mínim un registre de pas cada 15 m de longitud de les
canalitzacions interiors d’usuari i en els canvis de direcció de radi inferior a 12 cm per a
habitatges o 25 cm per a oficines. S’admetrà un màxim de dues corbes de noranta
graus entre dos registres de pas.
Els de terminació de xarxa seran tres, un per a cada servei. També poden integrar-se
en un de sol. Les seves dimensions són les assenyalades en la memòria.
Disposaran de les entrades necessàries per a la canalització secundària i les d’interior
d’usuari que hi accedeixin.
Els registres de presa de TLCA i RTV de cada dependència estaran propers i tindran a
prop (màxim 50 cm) una presa de corrent altern.

D-QUADRE DE MESURES.
A continuació s’especifiquen les proves i mesures que ha de realitzar
d’instal·ladora de telecomunicacions per a verificar la bondat de la instal·lació
en allò que es refereix a radiodifusió sonora, televisió terrenal i satèl·lit, i
telefonia disponible al públic.

a) Radiodifusió sonora i televisió.
1. Banda 15-862 MHz.







Nivells de senyals de RF a l’entrada i sortida dels amplificadors, apuntant en el cas
de TV els nivells de les portadores de vídeo i so en dBμV i la seva diferència en dB
per a cada canal de televisió analògica i de la freqüència central per a cada canal
de TV digital.
Nivells de FM, ràdio digital i TV en presa d’usuari, en el millor i pitjor cas de cada
branca, apuntant els nivells de les portadores de vídeo i so en dBμV i la seva
diferència en dB per a cada canal de televisió analògica i de la freqüència central
per a cada canal de TV digital.
BER per als canals de TV digital terrenal, en el pitjor cas de cada branca.
Resposta en freqüència.
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2. Banda 950-2150 MHz.





Mesura en els terminals de les branques.
Resposta amplitud-freqüència.
Nivell de senyal en tres freqüències tipus segons allò especificat al projecte.
Resposta en freqüència.

b) Quadre de mesures de la xarxa de Telefonia disponible al públic.
1. Xarxa de distribució.



Es mesurarà la resistència d’aïllament en, almenys, un parell de cada punt de
distribució.
Mesures elèctriques per tal de verificar la continuïtats i correspondència dels
parells. S’identificarà i senyalitzaran els parells d’acord amb les següents
abreviatures:

Abreviatura
B
O
C.C
C-14-16
T


Significat
Parell bo
Obert
Curtcircuit
Creuament
Terra

Explicació
Un dels fils del parell no té continuïtat
Contacte metàl·lic entre dos fils del mateix parell
Contacto metàl·lic entre dos fils de diferent parell
Contacte metàl·lic entre els fils del parell/pantalla del cable

Les anomalies hauran de reflectir-se en el targeter del registre principal. No
s’acaptarà la instal·lació si en la mateixa existeixen els següents parells avariats:
CABLE
25
50
75
100

Diàmetre exterior (mm)
15
21
25
258

PARELLS AVARIATS
2
4
5
6

2. Xarxa interior d’usuari.
Amb terminals desconnectats. Els dos requisits següents s’apliquen en l’entrada de la
xarxa interior d’usuari, desconnectada del PAU i sense cap equip terminal connectat a
la mateixa.




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 BAT
(Base d’Accés Terminal), no ha de ser major de 50 . Es provarà en totes les
BAT’s.
Resistència d’aïllament. La resistència d’aïllament mesurada amb 500 V de tensió
contínua entre els conductors de la xarxa interior d’usuari o entre qualsevol
d’aquests i terra, no ha de ser menor de l00 M.
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E-UTILITZACIÓ D’ELEMENTS NO COMUNS DE L’EDIFICI.
a) Descripció dels elements i del seu ús.
L’accés a les antenes per la seva instal·lació i manteniment es realitzarà a
través del 2º1ª.
b) Determinació de les servituds imposades als elements.
Per tant, no cal aplicar una servitud de pas avtravés de la vivenda 2º1ª per la
seva instal·lació i manteniment de les antenes.
.

3.2-CONDICIONS GENERALS.
A-REGLAMENT D’ICT I NORMES ANNEXES.
a) Legislació d’aplicació a les ICT.









REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
REAL DECRETO 401/2003, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 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.
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 DE MAYO DE 2003 del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (842/2002).
NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE):



IPP. Instalación de pararrayos.
IEP. Puesta a tierra de edificios.

b) Condicions d’instal·lació de RTV terrestre i satèl·lit.
1. RTV terrestre.
El pal d’antena es connectarà a la pressa de terra de l’edifici a través del camí més curt
2
possible amb cable de 25 mm de secció.
El pal s’instal·larà de dues maneres possibles:


En una torreta de tipus comercial. La torreta, de base triangular, estarà formada
per 3 tubs d’acer de  20 mm units por varetes d’acer de  6 mm i la seva
base, amb tres perns de subjecció, s’ancorarà en una sabata de formigó que
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formarà cos únic amb la coberta de l’edifici, en el punt indicat en el plànols de
la mateixa. L’alçada del conjunt, pal-torreta, serà inferior a 4,5 m.


Es subjectarà amb dues garres de subjecció de superfície collades a la paret
amb cargols de pressió especials (acer DIN Afix TE 10 x 60) en l’espai previst
en el projecte.

Les antenes es col·locaran en el pal, separades entre sí almenys 1 m. En la part
superior, l’antena de UHF, en la part mitjana, la de DAB i, en la inferior, la de FM.
En els registres secundaris es tindrà una cura especial en no provocar pinçaments en
els cables coaxials (condició que s’ha de respectar en total la instal·lació), respectant
els radis de curvatura que recomani el fabricant dels mateixos.
El cable coaxial, allà on no discorri sota tub, es subjectarà cada 40 cm com a màxim
amb brides o grapes. Els materials disposaran del marcatge CE.

2. RTV satèl·lit.
L’equipament captador haurà de permetre la connexió d’un conductor de terra, d’una
2
secció de coure de almenys 25 mm amb el sistema de protecció general de l’edifici.
S’instal·laran dues bases d’ancoratge en la coberta de l’edifici. Per a la seva fixació es
disposaran 3 perns de subjecció a l’estructura de l’edifici de 16 mm de diàmetre.
Aquests perns s’embotiran en una sabata de formigó que formarà cos únic amb el forjat
de la coberta.
La distància entre la ubicació de les bases serà de 1,5 m mínim, per a permetre la seva
orientació. El punt exacte de la seva ubicació serà objecte de la direcció d’obra per tal
d’evitar que es puguin produir ombres electromagnètiques entre els diferents sistemes
de captació.
Les antenes parabòliques també podran fixar-se en els laterals de la base de formigó
que suporta la base de torreta que s’instal·larà para sostenir les antenes de TV
terrestre.

3. Requisits de seguretat entre instal·lacions.
a. La separació entre una canalització de telecomunicació i la d’altres serveis serà com
a mínim de 10 cm per a traçats paral·lels i de 3 per a creuaments.
b. Si les canalitzacions secundàries es realitzen amb canaletes per a la distribució
conjunta amb d’altres serveis que no siguin de telecomunicació, cadascun d’ells
s’allotjarà en compartiments diferents.
c. La rigidesa dielèctrica dels envans de separació d’aquestes canalitzacions
secundàries conjuntes haurà de tenir un valor mínim de 15 kV/mm (UNE EN 60243).
Si són metàl·liques, es connectaran a terra.
d. Els creuaments amb d’altres serveis es realitzaran preferentment passant les
conduccions de telecomunicació per sobre de les d’un altre tipus.
e. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, o de fum, les
canalitzacions de telecomunicació s’establiran de forma que no puguin assolir una
temperatura perillosa i, consegüentment, es mantindran separades per una
distància convenient o pantalles calòriques.
f. Les canalitzacions per als serveis de telecomunicació, no es situaran paral·lelament
per sota d’altres canalitzacions que pugin produir condensacions, com ara les
destinades a conducció de vapor, d’aigua, etc. tret que es prenguin les precaucions
per a protegir-les contra els efectes d’aquestes condensacions.
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g. Les conduccions de telecomunicació, les elèctriques i les no elèctriques només
podran anar dins d’una mateixa canal o forat en la construcció quan es compleixin
simultàniament les següents condicions:



La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes de
la Classe A, assenyalats en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerant
les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques com a elements conductors.
Les canalitzacions de telecomunicació estarà convenientment protegides contra els
possibles perills que pugui presentar la seva proximitat a d’altres canalitzacions i
especialment es tindrà en compte:
o
o
o
o
o

L’elevació de la temperatura deguda a la proximitat amb una conducció de fluid
calent.
La condensació.
La inundació, per avaria, en una conducció de líquids; en aquest cas es prendran
totes les disposicions convenients per tal d’assegurar-ne l’evacuació.
La corrosió, per avaria, en una conducció que contingui un fluid corrosiu.
L’explosió, per avaria, en una conducció que contingui un fluid inflamable.

4. Accessibilitat.
Les canalitzacions de telecomunicació es despondran de manera que en qualsevol
moment se’n pugui controlar l’aïllament, localitzar i separar-ne les parts avariades i, si
cal, reemplaçar-ne fàcilment els conductes deteriorats.

5. Identificació.
Les canalitzacions de telecomunicació s’identificaran de forma que es pugui procedir en
tot moment a reparacions o modificacions.
Les canalitzacions poden considerar-se prou diferenciades les unes de les altres per la
naturalesa o pel tipus dels conductors que la composen així com per les seves
dimensions o pel seu traçat. Quan la identificació pugui resultar difícil, es col·locaran
etiquetes que en permetin l’esmentada identificació.
Els tubs de la canalització principal s’identificaran amb anella etiquetada en tots els
punts en els que són accessibles.
En els registres secundaris s’identificarà, mitjançant anelles etiquetades, la
correspondència existent entre tubs i habitatges/locals en planta. En el registre principal
de telefonia s’adjuntarà fotocòpia de l’assignació realitzada en el projecte a cadascun
dels parells del cable de la xarxa de distribució i es numeraran els parells del regleter
de sortida d’acord amb la citada assignació.
En tots els casos, les anelles etiquetades hauran de recollir de forma clara, inequívoca i
en suport plàstic o similar la informació requerida.
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B-NORMATIVA VIGENT SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
a) Disposicions legals d’aplicació.
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Estatut dels treballadors.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (842/2002).
Real decreto 1316/1989 de 27 de Octubre. Protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de equipos de protección individual.
Modificado por R.D. 159/1995 de 3 de Febrero y la Orden 20/02/97.
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de Prevención.
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.
Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1215/97 sobre equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se
oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.
Orden ICT 1077/2006 de 6 de abril (BOE 13/04/2006)por la que se modifican
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios.

b) Característiques específiques de seguretat.
L’execució del Projecte d’ICT, té dues parts clarament diferenciades que es
realitzen en dos moments diferents de la construcció.
1. Instal·lació d’infraestructura i canalització de suport de les xarxes.
Aquesta infraestructura consta de:





Un pericó que s’instal·la a l’exterior de l’edifici.
Una canalització externa que surt del pericó i finalitza a l’interior del recinte
inferior/únic de telecomunicacions.
Un recinte de telecomunicació dins de l’edifici.
Una xarxa de tubs que uneixen el pericó amb el recinte (RITU) i aquest amb els
habitatges, passant per la vertical de l’escala, amb interrupció en els replans dels
pisos, on s’instal·len uns registres des d’on surten las canalitzacions cap als
mateixos, continuant, per l’interior dels habitatges, fins als punts concrets de
diverses estances.

La instal·lació d’aquesta infraestructura planteja riscos específics, que
han de ser tinguts en compte, a més d’aquells inherents a l’entorn en el
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qual es realitza la mateixa. Aquesta instal·lació se sol realitzar durant la
fase ram de paleta i tancaments.
2. Instal·lació elements de captació, equips de capçalera, estesa i connexió
de cables i regletes.
Aquesta instal·lació consisteix en:





Col·locació en la coberta dels elements captadors de senyal i els seus suports.
Instal·lació elèctrica a l’interior dels recintes, consistent en quadre de protecció,
endolls i enllumenat (la tensió emprada és de 220 V i 50 Hz).
Instal·lació dels equips de capçalera dels diferents serveis en els recintes.
L’estesa dels diferents cables de connexió a través dels tubs i registres i la
connexió dels mateixos.

c) Riscos generals que es poden derivar del projecte d’ICT.
Atès el què s’ha esmentat anteriorment, no existeixen riscos generals
derivats de la instal·lació d’aquest Projecte.
1. Riscos deguts a l’entorn.
Atès que els operaris transiten per zones en construcció, es troben exposats als
mateixos riscos deguts a l’entorn que la resta d’operaris de l’obra. Cal assenyalar doncs
els que aquesta presenta:













Atrapament i esclafament a les mans durant el transport de bastides.
Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport.
Caigudes d’operaris al buit.
Caiguda d’eines, operaris i materials a nivell i a nivells inferiors.
Caiguda de materials de tancament per la seva mala col·locació.
Caiguda de bastides.
Desplom i enfonsament de forjats.
Electrocucions o contactes elèctrics, directes i indirectes, amb instal·lacions
elèctriques de l’obra.
Incendis o explosions per emmagatzematge de productes combustibles.
Irritacions o intoxicacions en la pell, ulls, aparell respiratori, etc.
Lesions, punxades i talls en les mans i els peus.
Esquitxades als ulls de pastes i morters.
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2. Riscos deguts a la instal·lació a l’exterior de l’edifici.
Els treballs consisteixen en:






Excavació de forat per a la col·locació del pericó.
Excavació de rasa per a la col·locació de la canalització.
Instal·lació del pericó i tancament del forat.
Instal·lació de la canalització, confecció del prisma i tancament del mateix.
Reposició de paviment.

Els riscos específics de l’activitat, atès que aquests treballs es realitzen en la vorera, es
refereixen a la possibilitat de causar o patir danys pels diferents serveis que discorren
per la vorera.
Per això, abans de començar els treballs d’excavació cal aplegar de l’Ajuntament les
informacions corresponents als diversos serveis que hi discorren, la seva ubicació en la
vorera i la fondària a la qual es troben. En funció de la seva situació o ubicació el
director d’obra decidirà el mitjà a emprar:
En el cas d’utilitzar-se una retroexcavadora, els riscos a tenir en compte són:







Caigudes a l’interior.
Circulació de maquinària: atropellaments i col·lisions.
Tombs i desplaçaments de les màquines.
Cops a persones en el moviment de gir.
Arrossegament de canalitzacions enterrades.
Danys produïts pels serveis canalitzats si es trenca la canalització com a
conseqüència del treball en curs (electrocucions, incendis o explosions de gas).

Si es realitzen amb mitjans manuals els riscos a tenir en compte són:





Caigudes a l’interior de les rases.
Esllavissades de terres.
Danys en canalitzacions enterrades.
Danys produïts pels serveis canalitzats si es trenca la canalització com a
conseqüència del treball en curs (electrocucions, incendis o explosions de gas).

3. Riscos deguts a la instal·lació al interior de l’edifici.
Els treballs que es realitzen a l’interior són:




Estesa de tubs de canalització i la seva fixació.
Realització de regates per a conductes i registres.
Col·locació dels diversos registres.

Aquests treballs es realitzen durant la fase de tancament i ram de paleta de l’obra
essent els riscos específics de l’activitat els següents:






Caigudes d’escales o bastides de cavallets extensibles.
Projecció de partícules en tallar materials.
Electrocucions o contactes elèctrics, directes i indirectes, amb eina petita.
Cops o talls amb eines.
Lesions, punxades i talls en les mans.
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4. Riscos deguts a la instal·lació dels elements de captació.
Aquestes obres es realitzen durant la fase d’instal·lacions. El risc no és gaire elevat però
cal tenir en compte que el treball es realitza en la coberta de l’edifici.
Si la coberta no és plana, es deixarà instal·lat un cable d’acer entre la base d’antenes i
l’accés a coberta, per a subjectar l’arnès de seguretat de l’operari que realitzi tasques de
manteniment.
Riscos específics de l’activitat a realitzar:











Deguts al vertigen en operaris propensos a patir aquests efectes.
Relliscades en les superfícies inclinades. (Coberta inclinada).
Pèrdua d’equilibri o caigudes en cas de vents superiors a 50 km/h.
Caiguda en alçada de personal i materials.
Caiguda de bastides o escales.
Caiguda per forats de ventilació no tancats.
Cops o talls amb eines.
Electrocucions per contactes d’antenes o elements captadors amb línies d’alta o
baixa tensió que discorren sobre la coberta.
Electrocucions per contactes directes amb línies d’energia, o directes o indirectes
amb maquinària petita.
Lesions, punxades i talls en les mans i els peus.

Cal tenir en compte que la ubicació dels pals o torretes d’antena serà tal que la seva
distància mínima a línies elèctriques (fins i tot de baixa tensió) serà de 1,5 cops la
longitud del pal o torretes d’antena.
Cal tenir especial cura quan es realitzin treballs de manteniment o substitució dels
elements instal·lats ja que hi poden haver canvis en els elements de l’entorn.

5. Riscos deguts a les instal·lacions elèctriques en els recintes.
La instal·lació elèctrica en els recintes consisteix en:







Canalització directa des del quadre de comptadors fins al quadre de protecció.
Instal·lació del quadre de protecció amb les proteccions corresponents.
Muntatge dels interruptors magnetotèrmics i diferencials.
Instal·lació de dues bases de presa de corrent.
Instal·lació d’enllumenat normal i d’emergència.
Xarxa d’alimentació dels equips que ho requereixin.

Riscos específics de l’activitat a realitzar:





Caiguda de bastides o escales.
Cops o talls amb eines.
Electrocucions per contactes directes amb línies d’energia, o directes o indirectes
amb maquinària petita.
Lesions, punxades i talls en les mans i peus.

6. Riscos deguts a la instal·lació dels equips de capçalera a l’estesa i
connexió dels cables i regletes.
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El nivell de risc en la instal·lació d’aquestes unitats d’instal·lació és, per raó de l’activitat,
molt petit per bé que, com en els casos anteriors, incideix de forma important en
l’entorn.
Riscos específics de l’activitat a realitzar:







7.

Caiguda en alçada de personal i materials.
Caiguda de bastides o escales.
Caiguda per forats de ventilació no tancats.
Cops o talls amb eines.
Electrocucions per contactes directes amb línies d’energia o directes o indirectes
amb maquinària petita.
Lesions, punxades i talls en les mans i els peus.

Seguretat sobre cobertes
En els treballs a realitzar sobre les cobertes de les edificacions, l’anàlisi de la seguretat
ve determinat per la correcta solució de tres problemes o aspectes: l’ancoratge del
treballador a la coberta, la unió del treballador a l’ancoratge i la pròpia prensió del
treballador: els dos últims són independents del tipus de coberta sobre el qual es
treballa; a l’ancoratge, poden existir elements diferenciadors, segons es tracti de
cobertes amb vessants (una o dos) o cobertes planes.
7.1. Accés a la coberta
En aquest cas el accés a la coberta es realitzarà mitjançant una escala fixa l’edifici i
una trampa. S’evitaran escales de mà a fi d’evitar riscos innecessaris.
7.2 Ancoratge del treballador a la coberta coberta amb pendent.
Sobre una coberta amb pendent, la zona a assegurar cobreix tota la superfície de la
teulada; d’aquesta manera s’eviten els riscos de lliscament o de la caiguda a través de
la coberta. La línia de seguretat li permet a l’operari circular i treballar sense ruptura de
seguretat, El cable queda posicionat en el carener. L’operari està subjecte al cable per
un carro que no es pot col·locar o treure del cable més que per una peça entrada/sortida
situada enfront del punt d’accés. El reglatge del cable es du a terme per un tensor
emplomat. En certs casos, és necessari afegir elements absorbidors d’energia. Quant
als suports de les línies de seguretat, si es tracta d’una coberta amb doble vessant, se
situen fixats sobre la biga de cumbrera, i si es tracta d’una coberta amb un pendent, els
suports fixats sobre la biga de el carener o al cim de les armadures. En qualsevol cas
l’altura del punt de fixació serà la de la alçada de el carener +150 mm.
7.3 Unió del treballador a l’ancoratge
La unió del treballador a l’ancoratge ha de produir-se mitjançant un dispositiu
anticaiguda format per una corda i un modulador. La corda s’uneix o bé al carro de la
línia de seguretat o bé a la plaqueta d’ancoratge mitjançant ganxo autobloqueig 20 mm.
El modulador col·locat sobre la corda regula la distància fins al punt d’intervenció i
serveix de dispositiu anticaida.
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7.4 Senyalitzacions de seguretat
Es col·locarà obligatòriament un cartell indicant l’equipament d’ús individual que ha
d'usar-se.
Se situarà a nivell d’accés a la línia de vida i figuraran en el dit cartell les dades
següents:





Número de sèrie que identifica la línea de vida.
Model de línea de vida.
Data de la primera posada en servei.
Nombre de persones que poden intervenir simultàniament sobre la línea de
vida.

Uns precintes es col·locaran sobre un dels extrems de la línea de vida, indicant el seu
número de sèrie, per a la seva identificació amb la mateixa numeració que el cable.

d) Mesures alternatives de prevenció i protecció.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra,
podrà determinar mesures de prevenció i protecció complementàries.

e) Condicions dels mitjans de protecció.
1. Proteccions personals.
Tots els elements de protecció personal hauran de:
1. Complir el R.D. 773/97.
2. Disposar de la marca CE.
3. Ajustar-se a les Normas de Homologación MT, del Ministerio de Trabajo (O.M.
17/05/74) B.O.E. 29 /05/74.
Quan no existeixi Norma d’Homologació publicada per a un producte o peça de roba,
aquesta serà de la qualitat escaient a las prestacions per a les quals ha estat
dissenyada.
Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva
tindran fixat un període de vida útil rebutjant-se en acabar. El seu ús mai no
representarà un risc en sí mateix. Seran rebutjades i reposades immediatament totes les
peces de roba o equips de protecció:




Quan, per les circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid en
una peça de roba o equip, es reposarà immediatament, amb independència de la
duració prevista o de la data de lliurament.
Quan hagin patit un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou concebut (per
exemple per un accident).
Quan, pel seu ús, hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel
fabricant.
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2. Proteccions col·lectives.
Les generales d’aplicació a l’obra d’edificació seran enumerades en l’Estudi bàsic de
Seguretat i Salut de l’obra.

f) Proteccions particulars.
El material específic per a aquesta instal·lació, amb independència de que
sigui aportat per l’obra general o pel contractista, haurà de satisfer les
següents condicions:
1. Plataformes de treball.
Tindran com a mínim 60 cm d’amplada, i les situades a més de 2 m del terra, estaran
dotades de baranes a 90 cm d’alçada, llistó intermedi i entornpeu. No s’utilitzaran com a
llocs d’amuntegament de materials.

2. Escales de mà.






Hauran de tenir sabates antilliscants i estaran subjectes per tal d’evitar-ne la
caiguda.
Hauran de sobrepassar en 1 m l’alçada a salvar i no superar-la en 3 m.
La separació entre la paret i la base ha de ser igual a ¼ de l’alçada total.
En cas de ser de tisora, hauran de tenir sabates antilliscants i tirants.
Si són de fusta, hauran d’estar compostes de travessers d’una sola peça i amb
graons acoblats (mai clavats).

3. Bastides de cavallets extensibles.
Tindran una alçada màxima de 1.5 m. La plataforma de treball estarà composta de tres
taulons units entre sí, i s’haurà de comprovar prèviament que no continguin claus i que
es trobin en bones condicions. La distància entre suports no ha de sobrepassar els
3.5 m.

g) Serveis de Prevenció.
Seran els generals de l’obra sense que calgui establir-ne cap d’específic per
a l’obra d’instal·lació de la ICT.

h) Comitè de seguretat i higiene.
Serà el de l’obra sense que calgui establir-ne cap d’específic per a l’obra
d’instal·lació de la ICT.
i) Instal·lacions mèdiques.
Seran les generales de la obra sense que calgui establir-ne cap d’específica
per a l’obra d’instal·lació de la ICT.
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j) Instal·lacions d’higiene i benestar.
Seran les generales de la obra sense que calgui establir-ne cap d’específica
per a l’obra d’instal·lació de la ICT.

k) Pla de Seguretat i Higiene.
Serà el general de l’obra al qual s’incorporarà aquest estudi específic de la
instal·lació de ICT.

l) Manteniment i reparació de la instal·lació.

1.

Mesures de prevenció i protecció
Finalitzada l’execució de l’obra, durant l’execució posterior de treballs de
manteniment i reparació de la instal·lació, s’hauran de tenir en compte les
mateixes mesures preventives i de protecció descrites en els paràgrafs anteriors
per als treballs durant l’execució de l’obra, senet la mesura en què s’apliquin en
funció dels riscos de cada activitat. S’hauran de tenir en compte tot les
disposicions legals esmentades anteriorment, que s’apliquin per a aquests
treballs.

2.
Elements de prevenció i protecció que han de quedar fixos en a
l’edificació.
Finalitzada l’obra, aquesta haurà de disposar de mesures de seguretat fixes per
a les tasques de manteniment de la instal·lació que requereixen un accés
especial.
- Accés als elements de captació situats en caixa d’escala
S’habilitarà escala fixa. Aquesta escala se subjectarà a la paret de la caixa
d’escala a un metre del nivell de coberta i sobresortirà un metre per sobre de la
caixa d’escala. Aquesta escala s’implementarà d’acord amb la NTP 408: Escales
fixes de servei de d’institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.
- Barana de protecció
S’habilitarà una barana de protecció en l'entorn dels elements de captació per
evitar la caiguda al celobert. Aquesta barana es realitzarà amb tub quadrat
d’acer, de 40x40mm.,i 4mm. de gruix.
-

Accés als elements de captació per el pati interior
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S’instal·larà una escala fixa amb gàbia de protecció al pati interior que permeti
l’accés a la coberta. Aquesta escala s’implementarà d’acord amb la NTP 408:
Escales fixes de servei del Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.
-

Manteniment dels elements de captació
Prop de la base del pal s’habilitarà un punt de subjecció de seguretat per evitar la
caiguda accidental de les persones que realitzin el manteniment. Estarà situada
de tal forma que en cas de caiguda no es derivi un moviment pendular que pugui
ocasionar cops contra algun element fix o obstacle situat en la coberta. Les dites
fixacions hauran de certificar-se sota la norma EN 795 classe C.
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C-NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE CAMPS ELECTROMAGNÈTICS.
a) Compatibilitat electromagnètica.
Les xarxes de telecomunicació són elements radiants de senyals de diferent
freqüència i intensitat i també són susceptibles de recollir aquelles
radiacions que siguin generades al seu entorn.
L’efecte de les radiacions electromagnètiques pot tenir, en determinats
casos, una gran importància ja que poden afectar seriosament els senyals
que es transmeten pels cables.
1. Terra Local.






El sistema general de terra de l’immoble haurà de tenir un valor de resistència
elèctrica no superior a 10  respecte de la terra llunyana.
El sistema de posada a terra en cadascun dels RIT’s constarà essencialment d’una
anella interior i tancada de coure, en la qual es troba intercalada una barra col·lectora
que s’utilitzarà com a terminal de terra dels RIT’s.
Els conductors de l’anella de terra estaran fixats a las parets dels RIT’s, a una alçada
que en permeti la inspecció visual i la connexió dels equips. L’anella i el cable de
connexió de la barra col·lectora al terminal general de terra de l’immoble estaran
2
formats per conductors flexibles de coure de 25 mm de secció.
Els suports, ferramentes, bastidors, safates, etc. metàl·lics dels RIT’s estaran units al
terra local.

2. Interconnexions equipotencials i apantallament.
Se suposa que l’immoble disposa d’una xarxa d’interconnexió comuna, o general,
d’equipotencialitat, del tipus mallat, unida a la posada a terra del propi immoble. Aquesta
xara estarà també unida a les estructures, elements de reforç i resta de components
metàl·lics de l’immoble.
Tots els cables amb portadors metàl·lics de telecomunicació procedents de l’exterior de
l’edifici seran apantallats, i l’extrem de la seva pantalla estarà connectat a terra local en
un punt tant proper com sigui possible de la seva entrada al recinte que allotja el punt d’
interconnexió i mai a més de 2 m de distància.

3. Accessos i cablejats.
Amb la finalitat de reduir possibles diferències de potencial entre els seus recobriments
metàl·lics, l’entrada dels cables de telecomunicació i d’alimentació d’energia es
realitzarà a través d’accessos independents, però propers entre sí, i propers també a
l’entrada del cable de posada a terra de l’edifici.

4. Compatibilitat electromagnètica entre sistemes.
A l’ambient electromagnètic que cal esperar en els recintes, la normativa internacional
(ETSI i UIT) li assigna la categoria ambiental classe 2. Per tant, en allò que es refereix
als requisits exigibles als equipaments de telecomunicació d’un recinte amb els seus
cablejats específics, per raó de l’emissió electromagnètica que genera, s’atendrà al què
disposa la Directiva sobre compatibilitat electromagnètica (Directiva 89/336/CEE). Per
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al compliment dels requisits d’aquesta directiva podran utilitzar-se com a referència les
normes harmonitzades (entre elles la ETS 300386) que proporcionen presumpció de
conformitat amb els requisits en elles inclosos.
Mesures a realitzar:



Avaluació de l’ambient electromagnètic en el RIT/RIT’s degut als equips instal·lats
en el seu interior.
Avaluació de l’ambient electromagnètic en el RIT/RIT’s degut als equips externs
com ara ascensors, emissors, repetidors,...

5. Tallafocs.
S’instal·laran tallafocs per a evitar la circulació de gasos, vapors i flames a l’interior dels
tubs:









En tots els tubs d’entrada a envolvents que continguin interruptors, seccionadors,
fusibles, relés, resistències i resta d’aparells que produeixin arcs, guspires o
temperatures elevades.
En els tubs d’entrada o envolvents o caixes de derivació que solament continguin
terminals, acoblaments o derivacions, quan el diàmetre dels tubs sigui igual o
superior a 50 mm.
Si en un determinat conjunt, l’equip que pugui produir arcs, guspires o temperatures
elevades està situat en un compartiment independent del que conté els seus
terminals de connexió i entre ambdós hi ha passamurs o premsaestopes
antideflagrants, l’entrada al compartiment de connexió es pot efectuar seguint allò
indicat en el paràgraf anterior.
En els casos en què calguin tallafocs, aquests es muntaran tan a prop com sigui
possible de les envolvents i mai a més de 450 mm d’elles.
Quan dos o més envolvents que, d’acord amb els paràgrafs anteriors, precisin
tallafocs d’entrada estiguin connectades entre sí per mitjà d’un tub de 900 mm o
menys de longitud, n’hi haurà prou amb posar un sol tallafocs entre elles a 450 mm o
menys de la més allunyada.
En els conductes que surten d’una zona perillosa a una altra de menor nivell de
perillositat, el tallafocs es col·locarà en qualsevol dels dos costats de la línia límit,
però s’instal·larà de manera que els gasos o vapors que puguin entrar al sistema de
tubs en la zona de major nivell de perillositat no puguin passar a la zona menys
perillosa. Entre el tallafocs i la línia límit no s’han de col·locar acoblaments, caixes de
derivació o accessoris.

La instal·lació de tallafocs haurà de complir els següents requisits:






La pasta de segellat haurà d’ésser resistent a l’atmosfera circumdant i als líquids que
hi pogués haver presents i tenir un punt de fusió per sobre dels 90º.
El tap format per la pasta haurà de tenir una longitud igual o major al diàmetre interior
del tub i, en cap cas, inferior a 16 mm.
Dins dels tallafocs, no s’hi hauran de fer acoblaments ni derivacions de cables.
Tampoc no s’haurà d’omplir amb pasta cap caixa o accessori que contingui
acoblaments o derivacions.
Les instal·lacions sota tub s’hauran de dotar de purgadors que hi impedeixin
l’acumulació excessiva de condensacions o que en permetin una purga periòdica.
Podran emprar-se cables d’un o més conductores aïllats sota tub o conducte.
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D-SECRET DE LES COMUNICACIONS.
La Ley General de Telecomunicaciones (Ley 32/2003 de 3 noviembre), obliga
els Operadors que prestin serveis de Telecomunicació al públic a garantir el
secret de les comunicacions.
L’article 33 de la LGT diu textualment:
“Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, deberán
garantizar el secreto de las comunicaciones, de conformidad con los artículos 18.3 y
55.2 de la Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias.”

Atès que en aquest Projecte s’han dissenyat xarxes de comunicacions de
telefonia disponible al públic, s’hauran d’adoptar les mesures tècniques
precises per tal de complir la normativa vigent en funció de les característiques
de la infraestructura utilitzada. Per a garantir el secret de les comunicacions en
la ICT, s’haurà de parar especial atenció en el requeriments de col·locar
tanques en els RITU i s’assegurarà que tots els cables discorrin per
l’interior de tubs o canaletes tancats.

Joaquim Vivancos Casasola
Enginyer de Telecomunicació
Col·legiat nº. 5.267
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CAPITULO 1
ESCALA 1
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES RTV

1

1

CAPTACIÓN DE SEÑALES RTV - ***
Equipo decaptación de televisión terrestre compuesto por 2
garras de sujeción, dos tramos de torreta de 3m con todos sus
componentes, 1mástil de 3 m, 1antena de UHF y 1 antena de
FM. Se incluye cable coaxial y conductor de tierra de 6 mm de
1 diámetro.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

1

1

1

Total

CONCEPTO

P.Unitario

Subtotal

1 Antena UHF 12 dB ganáncia

41,50

41,50

1

1 Antena FM Circular

12,95

12,95

1

1

1 Antena BIII canales 5/12 G=10 d8

27,20

27,20

1

1

1 Tramo torreta superior 1,5 m.

33,06

33,06

1

1

1 Mástil antena 45x3000x2mm

10,84

10,84

6 m. Cable coaxial 75 Omhios

0,59

3,54

5,41

54,10

6

1

10

1

8

1

8 H. Oficial 1ª instalaciónes de telecomunicación.

18,03

144,24

8

1

8 H.Ayudante especialista instalaciónes de telec.

13,82

110,56

10 m. Cable 25 mm2 para toma a tierra.

3 % Costes Indirectos

1
Ft.Esc.
Unid.

13,14

Total inst.

451,13

CAPTACIÓN DE SEÑALES RTV
1 Bases de antena parabólica

Unid.Proj.

Total

CONCEPTO

P.Unitario

Subtotal

77,83

77,83

12,83

12,83

1

1

Base de antena parabólica compuesta por placa metálica de
1 250x250x2 mm y cuatro zarpas varilla M16

1

1

1 Material de sujección (ferralla y tornillería)

1,9

1

1,9 H. Oficial de Albañil

18,03

34,26

1,9

1

1,9 H.peón de Albañil

13,82

26,26

3 % Costes Indirectos

2

4,54

Total inst.

155,71

P.Unitario

Subtotal

CABECERA RTV
Equipo de cabecera formado por amplificadores monocanales DE
1 50 dBs de ganancia

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

1

1

18

1

Pressupost
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1

1

1 Amplificador de Banda III (DAB)

1

1

1 Mezclador para mezclar con TVSAT

13,88

13,88

1

1

1 Fuente de alimentación 24 V, 1.5 A

58,12

58,12

1

1

1 Marco soporte

6,58

6,58

36

1

36 Puente conexión

1

1

2,5

1

2,5

1

2,04

73,44

55,56

55,56

2,5 H Oficial 1ª instalaciónes de telecomunicación.

18,03

45,08

2,5 H Ayudante especialista instalaciónes de telec.

13,82

34,55

1 Cofre con marco soporte

3 % Costes Indirectos

3

42,86

Total inst.

1471,36

P.Unitario

Subtotal

15,63

156,30

0,59

31,86

RED DE DISTRIBUCIÓN
Red de distribución principal y punto de distribución de sistemas
de TV terrenal, FM, y TV satélite analógica y digital, transparente
47-2150 MHz, formado por dos montantes de cable coaxial,
5 derivadores.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

CONCEPTO

2

5

10 Derivadores inductivo FI con n derivaciones

2

1

27 m Cable coaxial 75 Omhios

1

5

5 H Oficial 1ª instalaciónes de telecomunicación.

18,03

90,15

1

5

5 H Ayudante especialista instalaciónes de telec

13,82

69,10

3 % Costes Indirectos

4

10,42

Total inst.

357,83

P.Unitario

Subtotal

15

180,00

RED DE DISPERSIÓN Y PAU
Red de dispersión desde el registro secundario al Registro de
Terminación de Red, para RTV, Terrenal y satélite. Instalación
del Punto acceso Usuario (PAU) en el registro de terminación de
red y un distribuidor a la salida del PAU. Todo el material ha de
14 transparente a las frecuencias de 47 a 2150 MHZ.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

CONCEPTO

1

12

12

Distribuidor inductivo FI n salidas

2

1

97

Cable coaxial 75 Omhios

0,59

57,23

1

14

14

PTR televisión

3,46

48,44

1

14

14 H Oficial 1ª instalaciónes de telecomunicación.

18,03

252,42

1

14

14 H Ayudante especialista instalaciónes de telec

13,82

193,48

Total inst.

753,52

3 % Costes Indirectos

5

Ft.Esc.

Pressupost

21,95

RED INTERIOR DE USUARIO RTV
Red interior , desde el Registro de Terminación de Red hasta las
Bases Acceso Terminal, para sistemas de TV terrenal, FM y TV
38 satélite analógico y digital. Incluye cable coaxial y BAT.
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15
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38
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P.Unitario

38 Toma FI final

Subtotal

5,65

214,70

0,59

336,30

5,7 Oficial 1ª instalaciones de telecomunicación.

18,03

102,77

5,7 Ayudante especialista instalaciones de telec.

13,82

78,77

Total inst.

754,52

3 % Costes Indirectos

21,98

TOTAL CAPITULO 1 - CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES RTV
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CAPITULO 2
ESCALA 1
INSTALACION DE TELEFONIA BASICA

2

1

REGISTRO PRINCIPAL DE TELEFONÍA
Registro principal de telefonía para alojar las regletas de salida de
la red de telefonía del inmueble, incluido regletas para conexión de
los pares telefónicos y soportes, todo ello debidamente instalado,
1 conexionado.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

1

1

0,5

1

Total

CONCEPTO

1 Caja de registro principal 450x400x150
0,5

H Ayudante especialista instalaciones de telec

P.Unitario

Subtotal

120,20

120,20

13,82

6,91

3 % Costes Indirectos

2

3,81

Total inst.

130,92

P.Unitario

Subtotal

RED DE DISTRIBUCIÓN
Punto de distribución de red formado por regletas de 10 pares ,
montadas en el registro Principal. Se incluye instalación de
soportes para regletas, montaje de regletas, conexionado a las
1 mismacables de la red de dispersión y confección de regletero.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

CONCEPTO

1

1

1

Caratula identificativa.

1,68

1,68

1

1

5

Ud Regleta de 10 pares

6,13

6,13

1

1

1 Soporte 11 regletas de 10 pares

11,12

11,12

1

1

1

18,03

18,03

H Oficial 1ª instalaciones de telecomunicación.

3 % Costes Indirectos

1,11

Total inst.

38,07

P.Unitario

Subtotal

0,17

21,08

3

3.1

RED DISPERSION
Red de dispersión formada por un cable de 2 pares trenzado
desde lasregletas del punto de interconexión hasta el Punto de
124 Acceso de Usuario de cada vivienda

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

1

124

124

Pressupost

CONCEPTO
m Cable telefónico 2 pares trenzado.
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13,82

4,84

3 % Costes Indirectos

4

1,26

Total inst.

43,41

P.Unitario

Subtotal

15,03

240,48

18,03

259,63

PUNTO ACCESO USUARIO DE TELEFONÍA
Punto de acceso al Usuario montado en el registro de Terminación
de cada vivienda, local comercial u oficina. Conexionado de los
16 cables de la red de dispersión y de la de interior de usuario

Ft.Ec.
Unid.

Unid.Proj.

1

16

0,9

16

Total

CONCEPTO

16 PAU de telefonia doble
14,4 H Oficial 1ª instalaciones de telecomunicación.
3 % Costes Indirectos

15,00

Total inst.

515,12

P.Unitario

Subtotal

0,17

323,00

RED INTERIOR TELEFONÍA Y TOMA DE
USUARIO

5

Red interior de abonado formada por cable de dos pares trenzado
desde el Punto de Aceso al Usuario de cada vivienda hasta la base
de acceso Terminal de cada estancia, local comercial u oficina.
Incluye el tendido de los cables conexionado de la red interior y
76 montaje/conexionado de la base.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

25

76

Total

CONCEPTO

1900 m Cable telefónico 2 pares trenzado.

1

76

5,95

452,20

0,15

76

11,4 H Oficial 1ª instalaciónes de telecomunicación.

76 Tomas teléfono

18,03

205,54

0,15

76

11,4 H Ayudante especialista instalaciones de telec

13,82

157,55

3 % Costes Indirectos

34,15

Total inst.

TOTAL CAPITULO 2 - INSTALACION DE TELEFONIA BÁSICA
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CAPITULO 3
ESCALA 1
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES POR
CABLE

3

1

RED INTERIOR
Cable guía para toma CATV desde PAU hasta toma y colocación de
38 tapa ciega

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

15

38

1

38

38 Registro de toma 64x64x42 mm

1

38

38 Tapa Ciega.

0,1

38

3,8 H Ayudante especialista instalacíónes de telec

CONCEPTO

570 m. tubo de PVC coarrugado de 20 mm. de diámetro.

P.Unitario Subtotal
0,18

102,60

0,2

7,60

0,18

6,84

13,82

52,52

3 % Costes Indirectos

5,09

Total inst.

TOTAL CAPITULO 3 - TELECOMUNICACIONES POR CABLE
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CAPITULO 4
ESCALA 1
INFRAESTRUCTURAS,CANALIZACIONES Y RECINTOS

4

CANALIZACIONES

1

CANALIZACIÓN EXTERNA
Canalización externa desde la arqueta de entrada al punto de entrada
3 general, formada por 4 tubos de de PVC de 63 mm de diámetro

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

4

3

Total

CONCEPTO

12 m Tubo rígido de PVC de 63 mm

P.Unitario

Subtotal

1,91

22,92

3 % Costes Indirectos

2

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

4

6

0,69

Total inst.

23,61

P.Unitario

Subtotal

0,8

19,20

CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR
Canalización de enlace desde las antenas hasta el RIU, formada por 4
6 tubos de 40 mm de diámetro.
Total
CONCEPTO
24 m Tubo rígido de PVC de 63 mm
3 % Costes Indirectos

3

0,58

Total inst.

19,78

P.Unitario

Subtotal

0,8

6,40

CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR
Canalización de enlace desde el registro de enlace de entrada hasta el RITI
2 formada por 4 tubos de 63 mm de diámetro.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

4

2

Total

CONCEPTO

8 m Tubo rígido de PVC de 63 mm
3 % Costes Indirectos

4

0,19

Total inst.

6,59

CANALIZACIÓN PRINCIPAL
Canalización principal compuesta por 5 tubos 50 mm de diámetro que unen
27 los recintos superior e inferior.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

CONCEPTO

P.Unitario

Subtotal

6

27

162

m Tubo de 50 mm diámetro de pared interior

1,85

299,70

3

Pressupost

% Costes Indirectos 9,25
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Total inst.

308,69

P.Unitario

Subtotal

0,33

96,03

10

97,00

CANALIZACIÓN SECUNDARIA
Canalización secundaria compuesta por 3 tubos de 25 mm de diametro que
unen el registro secundario con cada uno de los registros interior desde la
97 vivienda (PAU).

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

3

97

291

0,1

97

9,7 Oficial 2ª
3

CONCEPTO
m Tubo rígido de PVC de 25 mm

% Costes Indirectos 0,99

6

5,79

Total inst.

198,82

P.Unitario

Subtotal

0,18

307,80

CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO
Canalización interior de usuario formada por tubo coarrugado reforzado de
20 mm de diámetro desde registro de terminación de red hasta las tomas
de usuario. Incluye tubo y registro de toma de TV,TLCA,Telefonía y
114 Previsión

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

15

114

Total

CONCEPTO

1

114

114 Registro de toma 64x64x42 mm

0,2

22,80

0,05

171

8,55 Oficial 2ª

10

85,50

1710 m Tubo de 20 mm de material plástico no propagador de la llama

3 % Costes Indirectos

12,48

Total inst.

428,58

P.Unitario

Subtotal

67,67

67,67

RECINTOS

7

ARQUETA ENTRADA
Arqueta calle 400x400x600 mm modelo M prefabricada para accesos de los
1 operadores de telecomunicación

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

1

1

1

CONCEPTO
Ud Arqueta 400x400x600 mm

3 % Costes Indirectos

2,03

Total inst.

8

Ft.Esc.

Pressupost

REGISTRO ENLACE INFERIOR
Arqueta calle 450x450x150 mm que se colocará en el lado interior al
edificio como remate de este punto de entrada general para recibir los
1 tubos.
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Unid.

Unid.Proj.

Total

1

1

1

CONCEPTO

Visat nº:
Data:
Col·legiat:
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5267P.Unitario

Subtotal

126,21

126,21

Ud Arqueta 450x450x150 mm

3 % Costes Indirectos

3,79

Total inst.

130,00

P.Unitario

Subtotal

710,4

1420,80

8
RECINTOS DE INSTALACION DE
TELECOMUNICACIONES

8.1
Ft.Esc.

2

Unid.

Unid.Proj.

1

2

Total

CONCEPTO

2 RIT 2x 1 x 0,5 m (alto x ancho x prof)
3 % Costes Indirectos

42,62

Total inst.

1463,42

P.Unitario

Subtotal

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS RIT's FORMADA POR
:

9

Cuadro de protección con tapa de 24 módulos grado de protección
IP40dotado de regletero de puesta a tierra.Dos bases de enchufe con
puesta a tierra capacidad mínima de 16 A. Sedotará con cable de cobre con
aislamiento hasta 750 V y de 2 X 2.5 + Tmm2.Punto de luz en techo con
portalámparas y bombilla incandescente de100 W.Punto de alumbrado de
emergencia en techo para iluminación nopermanente, carga completa 24
horas.Toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre con
unabarra colectora intercalada unida a la toma de tierra del
edificio.Conductor de cobre de 25 mm2 de sección.EQUIPAMIENTO DEL
CUADRO DE PROTECCIÓN:Un interruptor magnetotérmico bipolar de
corte general, tensión nominal230/400 Vac, intensidad nominal 25 A y
poder de corte de 6 KA.Un interruptor magnetotérmico bipolar para circuito
de alumbrado y un interruptor magnetotérmico bipolar para circuito de
alumbrado yenchufes, tensión nominal 230l400 Vac, intensidad nominal 15
2 A y poderde corte 6KA.

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

1

2

2

Interruptor magnetotérmico 25A. 12,62

12,62

25,24

1

2

2

Interruptor magnetotérmico 15A. 10,82

10,82

21,64

2

2

4 Base de enchufe 16A. 3,46

6,92

27,68
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Visat nº:
Data:
Col·legiat:

P01902910
03/12/2009
28,72
5267

57,44

5,11

10,22

1

2

2 Cuadro de protección de hasta 24 módulos c 28,72

1

2

2 Canalización eléctrica 5,11

1

2

2

Alumbrado de 300 lux 10,82

10,82

21,64

1

2

2 Alumbrado de emergencia 72,12

72,12

144,24

1

2

2

5,41

10,82

1

2

2 Barra colectora 18,03

18,03

36,06

Cable 25 mm2 para toma a tierra. 5,41

3 % Costes Indirectos 170,57

9

10,65

Total inst.

365,63

P.Unitario

Subtotal

126,21

757,26

REGISTRO DE ENLACE
Registro de enlace consistente en una caja prefabricada, de
6 pláscito/metálica de 450 x 450 x 150 mm (alto x ancho x profundo),

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

1

6

Total

CONCEPTO

6 Registro de enlace prefabricado y de medidas :450x450x150mm
3 % Costes Indirectos

11

22,72

Total inst.

779,98

Total inst.

233,00

P.Unitario

Subtotal

9,47

132,58

13,82

19,35

REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (PTR) EN EL PAU
Registro de terminación de red para telefonía de medidas 100 x 170 x
40mm (alto x ancho x profundo).
Registro de terminación de red para RTV de medidas 200 x 300 x 60mm
(alto x ancho x profundo).
Registro de terminación de red para TLCA de medidas 200 x 300 x 60mm
14 (alto x ancho x profundo).

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

Total

1

14

14

0,1

14

1,4 Ayudante especialista instalacíones de telec
3

Registro terminación integrado (TB+XDSI,RTV i TLCA+SAFI)

% Costes Indirectos

12

4,56

Total inst.

156,49

P.Unitario

Subtotal

103,21

0,00

REGISTRO DE PASO
Registro de paso consistente en una caja prefabricada, de pláscito/metálica
0 de 200 x 200 x 60 mm (alto x ancho x profundo),

Ft.Esc.
Unid.

Unid.Proj.

1

0

Total

CONCEPTO

0 Registro de paso 200 x 200 x 60
3

% Costes Indirectos

0,00

Total inst.
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0,00
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13
Ft.Esc.
Unid.

Visat nº:
Data:
Col·legiat:

P01902910
03/12/2009
5267

REGISTRO DE TOMA PREVISION
0 Registro de toma 64X64X42 mm para Previsión

15

Unid.Proj.
0

Total

CONCEPTO

1

0

0 Registro de toma 64x64x42 mm

0,05

0

0 Ayudante especialista instalacíones de telec

P.Unitario

Subtotal

0,18

0,00

0,2

0,00

13,82

0,00

0 m. tubo de PVC coarrugado de 20 mm. de diámetro.

3 % Costes Indirectos

0,00

Total inst.

TOTAL CAPITULO 4 - CANALIZACIONES INFRAESTRUCTURAS Y RECINTOS
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0,00

4204,06

Joaquim Vivancos Casasola
Enginyer Superior de Telecomunicació
Col·legiat nº: 5.267

Visat nº:
Data:
Col·legiat:

P01902910
03/12/2009
5267

ESCALA 1
TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL CAPITULO 1 - CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RTV
TOTAL CAPITULO 2 - TELEFONIA BÁSICA
TOTAL CAPITULO 3 -INSTALACIÓN TELECOM. POR CABLE
TOTAL CAPITULO 4 - CANALIZACIONES INFRAESTRUCTURAS Y
RECINTOS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
5% GASTOS GENERALES
TOTAL

ESCALERA
TIPO
3944,07
1899,95
174,64
4204,06
10222,72
511,14
10733,86

16% I.V.A

1717,42
12451,28

TOTAL PROYECTO

Asciende el presente presupuesto de Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones
en un edificio de viviendas a la cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS

Barcelona, dimecres, 2 / desembre / 2009

JoaQuim Vivancos Casasola
Enginyer de Telecomunicació
Col·legiat nº. 5.267
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ESQUEMES
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 ATENUACIONS
 REGISTRES I CANALITZACIONS
 PERICÓ I SECCIÓ TRANSVERSAL DE LA CANALITZACIÓ EXTERIOR
 EQUIPAMENT DELS RIT’s
 INSTAL·LACIÓ RTV
 INSTAL·LACIÓ TELEFONIA
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