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1. MEMORIA.
1.1

DATOS XERAIS

1.1.A. Datos do promotor.
Nome ou razón social:
C.I.F.:
Teléfono:
Dirección:
Código Postal:
Poboación:
Provincia:
1.1.B. Descrición do edificio ou complexo urbano, con indicación do
número de bloques, portais, escaleiras, plantas, vivendas por
planta, dependencias de cada vivenda, locais comerciais,
oficinas, etc.
Trátase dun edificio de planta baixa e 3 altas, máis aproveitamento de
baixo cuberta con tres vivendas por planta. As vivendas constan de salón
comedor, cociña, tres dormitorios, dous baños e un tendedeiro. Ademais
hai un local na planta baixa, de distribución definida para un solo negocio.
A distribución resúmese na seguinte táboa:
VIVENDA

TODAS

SALON
COMEDOR

COCIÑA

1

1

DORMITORIOS BAÑOS

3

2

TEND.

1

1.1.C. Aplicación da Lei da Propiedade Horizontal.
No presente edificio resulta de aplicación a Lei 49/1960 de 21 de xullo de
Propiedade Horizontal, modificada pola Lei 8/1999 de 6 de abril.
Constituirase unha comunidade de propietarios para o mantemento e
consumo eléctrico de ascensor, escaleiras e ICT.
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1.1.D. Obxecto do Proxecto Técnico
Dar cumprimento ao Decreto 127/2016 da Xunta de Galicia, acerca
das infraestruturas básicas de fogar dixital.
Así mesmo, terase en conta o seu encaixe coa normativa estatal vixente,
concretamente para a coordinación coas instalacións comúns de
telecomunicacións, e as definicións de niveis de fogar dixital, dando
cumprimento, por tanto ao Real Decreto-Lei 1/1998 do 27 de febreiro
sobre infraestruturas comúns nos edificios para o acceso aos servizos de
telecomunicacións e establecer os condicionantes técnicos que debe
cumprir a instalación, de acordo co Real Decreto 346/2011, do 11 de
marzo, polo que se aproba o regulamento regulador das infraestruturas
comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de
telecomunicación no interior das edificacións e a Orde ITC 1644/2011 pola
que se desenvolve o citado regulamento, adecuándose ás características
particulares das vivendas.
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1.2. INFRAESTRUTURAS DE FOGAR DIXITAL
O presente proxecto inclúe as infraestruturas necesarias para dotar ás
vivendas de servizos de fogar dixital (FD) de nivel básico, segundo o Anexo
V do RD 346/2011 e o Decreto 127/2016 da Xunta de Galicia, tal e como se
describe a continuación.
1.2.A. Requisitos mínimos en canto a elementos que compoñen
o fogar dixital de nivel básico, ordenados por servizos
Segundo o anexo V del RD 346/2011 e o Decreto 127/2016 da Xunta de
Galicia, os elementos que constitúen o nivel básico de fogar dixital son:
ELEMENTO (número mínimo)

SERVIZO

Avisador acústico de alarma (1)

SEGURIDADE

Videoporteiro (1)

SEGURIDADE

Pulsador de pánico/asistencia (1)

SEGURIDADE

Detector incendio/fume

SEGURIDADE

(en cociña)
Detector de CO (en cociña)

SEGURIDADE

Detector gas (si o houbese, na zona da
caldeira)

SEGURIDADE

Detector fugas de auga (zonas húmidas)

SEGURIDADE

Actuador electroválvula auga

SEGURIDADE

(onde sexa necesaria)
Actuador electroválvula gas

SEGURIDADE

(onde sexa necesaria)

SEGURIDADE/EFICIENCIA
ENERXÉTICA

Detectores de presenza (2)
Interruptor
entrada)

xeral

de

iluminación

(na

Detector/regulador de luz natural/artificial
(1 en salón)
Actuadores/controladores de persianas
(nas maiores de 2m2)
Cronotermostato (1 en salón)

EFICIENCIA ENERXÉTICA
EFICIENCIA ENERXÉTICA
EFICIENCIA ENERXÉTICA/CONTROL
DA CONTORNA
EFICIENCIA ENERXÉTICA/CONTROL
DA CONTORNA

O Decreto 127/2016 establece que as infraestruturas a instalar deben
permitir, como mínimo, a montaxe do equipamento necesario para que a
instalación de fogar dixital se catalogue como básica segundo o RD
346/2011, chegando polo menos a obter 80 puntos cos seguintes mínimos:
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SERVIZO

PUNTOS

SEGURIDADE

15

CONTROL DA CONTORNA

15

EFICIENCIA ENERXÉTICA

15

OCIO E ENTRETENIMENTO

10

COMUNICACIÓNS

20

ACCESO INTERACTIVO A CONTIDOS MULTIMEDIA

5

A continuación inclúese unha táboa coa puntuación obtida coas infraestruturas a
instalar, no caso de incorporar os dispositivos adecuados para iso.
ELEMENTO

SERVIZO/PUNTUACIÓN

Avisador acústico de alarma

SEGURIDADE/2

Videoporteiro

SEGURIDADE/1

Pulsador de pánico/asistencia

SEGURIDADE/2

Detector incendio/fume

SEGURIDADE/2

Detector de CO

SEGURIDADE/2

Detector gas

SEGURIDADE/2

Detector fugas de auga

SEGURIDADE/2

Actuador electroválvula auga

SEGURIDADE/1

Actuador electroválvula gas

SEGURIDADE/1

Dous detectores de presenza

SEGURIDADE/2
EFICIENCIA ENERXÉTICA

Interruptor xeral de iluminación

EFICIENCIA ENERXÉTICA/8

Detector/regulador de luz natural/artificial

EFICIENCIA ENERXÉTICA/7

Actuadores/controladores de persianas
Cronotermostato

EFICIENCIA ENERXÉTICA
CONTROL DA CONTORNA/12
EFICIENCIA ENERXÉTICA/
CONTROL DA CONTORNA/15

Instalacións ICT

OCIO E ENTRETEMENTO/25

Instalacións ICT

COMUNICACIÓNS/25

Instalacións ICT

ACCESO INT. CONT. MULTIMEDIA/9

TOTAL

SEG+CENT+EFI+OCI+COM+MUL
17+27+*15+25+25+9 =118

* Se un elemento puntúa en dúas categorías, compútase por separado para
comprobar mínimos de categoría e sen duplicar para o total. Así, en eficiencia
enerxética para o total suma 15 puntos adicionais aos 27 comúns de control da
contorna e 2 comúns con seguridade, co que na súa categoría chegaría a 44.
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Á vista da anterior táboa, está claro que as infraestruturas incluídas neste
proxecto permitan alcanzar o nivel básico de FD, sen mis que instalar os
dispositivos correspondentes.
Pola existencia de espazos e canalizacións adicionais, mesmo sería posible
alcanzar o nivel medio de FD coa utilización dos dispositivos adecuados.
Descríbense a continuación as infraestruturas necesarias para a instalación
destes elementos.
1.2.B. Requisitos mínimos das infraestruturas de soporte dos
elementos de servizo de Fogar Dixital
Neste punto seguirase o indicado no Decreto 127/2016 da Xunta de Galicia, que
define e dimensiona as infraestruturas de soporte dos elementos que soportan os
servizos de Fogar Dixital.
Estes elementos son os seguintes:
- Rexistro principal de fogar dixital
É o rexistro que permitirá a interconexión de todos os elementos de FD entre si,
co cadro eléctrico xeneral e coa infraestrutura común de telecomunicacións (ICT)
da vivenda.
Instalarase en zona próxima ao RTR da ICT, ao cadro eléctrico xeral e ao vídeo
porteiro, a unha distancia mínima do chan de 200 mm e máxima de 2300 mm,
coa súa aresta mais próxima ao encontro de dous paramentos a unha distancia
mínima de 100 mm.
Terá unhas dimensións mínimas de 200x300x60 mm, con esta última dimensión
de profundidade.
Estas dimensións deberán incrementarse para o seu axuste coa instalación de FD
da vivenda, no caso de que esta supere o nivel básico.
- Rexistro de consola central de FD
Serán a caixa ou rexistro reservado para a consola de control central de FD.
As súas dimensións mínimas serán as que permitan albergar a consola central a
utilizar, no caso que esta se coñeza a priori. En calquera caso, as súas
dimensións mínimas serán de 70x70x40 mm, aínda que no caso de que as súas
funcións estean integradas nun dispositivo externo á instalación (tableta ou
teléfono intelixente), non será necesaria a súa instalación.
- Rexistro de paso/de estancia
Serán caixas a instalar na entrada das estancias ou ben entre tramos de
canalización de máis de 10 metros de lonxitude. A súa función é interconectar o
rexistro principal de FD cos rexistros terminais.
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Instalaranse preferentemente encaixados na parede, e terán unhas dimensións
axustadas ao número de canalizacións e equipamentos instalados, sendo as súas
dimensións mínimas de 100x100x40 mm, coa última dimensión de profundidade.
A súa localización responderá ás necesidades do sensor/actuador a instalar.(por
exemplo, de fugas de auga, pegados ao chan e de presenza, xunto ao teito).
- Rexistro terminal
Serán os puntos nos que se instalarán os sensores e actuadores da instalación de
FD enumerados no cadro anterior.
O seu dimensionamento será en todo caso adecuado ao equipo para albergar,
serán caixas con instalación preferentemente encaixada, e cunhas dimensións
mínimas de 70x70x40 mm.
Poderán non instalarse se os dispositivos de FD permiten a súa instalación sen a
existencia desta caixa (por exemplo, sensores de fumes de superficie en teito, ou
sensores de inundación tras zócalo).
- Canalizacións
A súa función será interconectar os rexistros de FD entre si, e coas instalacións
de electricidade e ICT.
Estará constituída por tubos (ríxidos ou flexibles), canles ou bandexas. Se se
trata de tubos, serán dun diámetro mínimo de 20 mm. Estarán terminados nos
rexistros de FD, ou nos sensores directamente, no caso que o seu deseño o
recomende.
No caso de canalizacións entre rexistros de paso e terminais, a súa capacidade
mínima será a equivalente a un tubo de 20 mm de diámetro. No caso de
conexións entre rexistros de paso e principal, e entre este e o de consola central,
terán unha capacidade mínima equivalente a dous tubos de 20 mm de diámetro.
Dimensionaranse para que a súa ocupación prevista non sexa maior que 2/3 da
súa capacidade máxima.
Para o seu deseño teranse en conta os seguintes criterios:
As necesidades de conexión entre o rexistro principal de FD e o de ICT.
As necesidades de conexión co cadro eléctrico xeneral da vivenda.
As posibilidades de alimentación eléctrica dos dispositivos de FD.
Evitar interferencias entre instalacións (eléctrica-FD-ICT).
- Reserva de espazo no cadro xeral eléctrico da vivenda
Deberase deixar espazo suficiente para, polo menos, os actuadores en circuítos
eléctricos, fontes de alimentación e actuadores en carril DIN e sensores de
medición de consumo eléctrico que se teña previsto instalar no sistema.
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1.2.C. Solución proposta. Comentarios
A solución proposta concrétase no esquema 2.3.H deste proxecto. A
continuación coméntase a solución escollida para cada un dos elementos que
compoñen a instalación, xunto coa xustificación do seu emprazamento e
dimensións:
ELEMENTO
Rexistro
de FD

SOLUCIÓN TÉCNICA. COMENTARIOS

principal

Rexistro
de
consola central de
FD

Instalarase unha caixa de 200x300x60 mm no recibidor de cada
vivenda.
Conectarase con tubos de 20 mm de diámetro aos rexistros de
sensores e actuadores, cun tubo de 32 mm de diámetro ao cadro
xeral e dous ao RTR de ICT.
Co obxecto de non sobrecargar de caixas encaixadas o recibidor,
proponse utilizar un sistema no que a consola de mando
sexa/sexan os dispositivos móbiles (teléfono/tableta) dos usuarios
da vivenda. Se non se decidise utilizar este sistema, ou se optase
por instalar unha consola, proponse instalala no interior do
rexistro principal de FD, ou montada en superficie ao seu lado.
Neste caso, aplicarase o criterio de deseño “dunha ICT dentro
da ICT”, é dicir, considerar a estancia como unha vivenda, cuxo
RTR sexa o rexistro de paso de FD, e estea conectado en estrela
aos distintos elementos da FD, coa versatilidade que iso implica.
Este rexistro terá un tamaño mínimo de 100x100x40 mm, igual
que o rexistro de paso de tipo B de ICT de cada estancia.

Rexistros
paso/estancia

de

Ademais, e co obxecto de ampliar a súa funcionalidade, proponse
que este rexistro estea conectado cun tubo de 20 mm ao rexistro
de paso de ICT da estancia, e ademais, á caixa de paso do circuíto
de potencia da instalación eléctrica da estancia con outro tubo de
20 mm.
Desta forma haberá camiños para controlar e sensorizar calquera
parte das tres instalacións, permitindo ampliar as funcionalidades
de FD “a posteriori” sen recorrer a equipos sen fíos, podendo
ademais controlar e actuar sobre equipos de potencia eléctrica
media e alta.
Situaranse na parte media do paramento máis próximo ao que
albergue os rexistros de paso mencionados, preferentemente á
altura dos interruptores de iluminación da estancia.

Canalizacións

Para facer a instalación homoxénea cos materiais utilizados na
ICT, utilizaranse tubos de 20 mm de diámetro para conectar os
rexistros xeral e de paso cos terminais, así como para conectar os
rexistros de paso de FD cos rexistros de paso de estancia de ICT e
da instalación eléctrica (circuíto de potencia).
En canto
principal
complicar
diámetro,

ás conexións co cadro eléctrico, o RTR e do rexistro
de FD ao de paso/estancia, con obxecto de non
os trazados, elíxese utilizar tubos de 32 mm de
que duplican a capacidade útil dos de 20.
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ELEMENTO
Avisador acústico
de alarma

Videoporteiro

SOLUCIÓN TÉCNICA. COMENTARIOS
Propónse a súa ubicación sobre a porta de entrada á vivenda, con
montaxe en caixa de 70x70x40 mm ou en superficie, segundo o
modelo elixido no momento da súa instalación.
Este é un elemento habitual na dotación das vivendas, e adoita
tratarse como unha parte máis da instalación eléctrica, tanto a
efectos de orzamento como de instalación. Por iso, NON se
incluirá neste proxecto a efectos de dimensionamento nin
orzamento, con obxecto de non duplicar o seu tratamento.
Aquí indícase como conectalo á infraestrutura de FD, mediante un
tubo de 20 mm de diámetro directamente ao rexistro principal.

Pulsador
de
pánico/asistencia

Propóñense dous pulsadores en caixa de 70x70x40 mm, a instalar
xunto á cabeceira da cama no dormitorio principal e noutro máis.
Preténdese que a súa función sexa configurable, mediante a
intelixencia do sistema de FD, de maneira que poida utilizarse
para activar a alarma e o avisador acústico, ou ben, realizar unha
chamada acústica, visual ou de comunicacións (voz/mensaxe
texto), para o seu uso por persoas que non poidan moverse da
cama por enfermidade ou incapacidade.

Detector
incendio/fume

Instalarase no teito da cociña, evitando a vertical da placa de
cocción, en montaxe de superficie, sen caixa terminal.

Detector de CO

Instalarase na parte inferior do paramento da estancia que
albergue a caldeira de calefacción/acs, igualmente en montaxe de
superficie.

Detector gas

Instalarase na parte inferior do paramento da estancia que
albergue a caldeira de calefacción/acs, igualmente en montaxe de
superficie.

Detector fugas de
auga

Instalaranse en tubos abertos aos paramentos, xusto á altura do
solado, preferentemente detrás dos zócalos, se os houbese, cunha
rendixa ao exterior que permita que a auga os alcance en caso de
fuga. (VER DETALLE NO PLANO 3).

Actuador
electroválvula
auga

Deixarase un tubo na caixa na que estea situada a chave xeral de
entrada de auga da vivenda. No caso que nos ocupa suponse que
está no recibidor da mesma.

Actuador
electroválvula gas

Deixarase un tubo aberto xunto á chave de entrada xeral de gas á
vivenda. Neste caso suponse no tendedeiro, onde podería estar a
caldeira.

Dous detectores
de presenza

Proponse instalalos na parte alta dos paramentos do recibidor e
do corredor (no seu extremo máis afastado do recibidor), xunto
ao teito con obxecto de optimizar o seu ángulo de captación e
evitar obstrucións. Instalaranse caixas de 70x70x40 mm en
lugares indicados no plano correspondente. Se no momento do
reformulo da instalación o cliente ou o promotor decidisen instalar
sensores de superficie, poderíase eliminar a instalación das
caixas.
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ELEMENTO
Interruptor xeral
de iluminación

Detector/regulador
de luz natural/
artificial

Actuadores/
controladores de
persianas

Cronotermostato

SOLUCIÓN TÉCNICA. COMENTARIOS
A instalar en caixa de 70x70x40 mm en paramento xunto á
porta de entrada á vivenda, preto dos interruptores de
iluminación do recibidor.
Instalarase unha caixa de 70x70x40 mm. en zona próxima ao
sofá do salón, co obxecto de instalar un sensor á altura da
cabeza das persoas que estean sentadas no mesmo, para obter
información da iluminación nese punto e regular de xeito eficaz
as condicións e ambiente lumínico na zona de presenza máis
habitual dos usuarios da vivenda. Se no momento do reformulo
da instalación o cliente ou o promotor decidisen instalar sensores
de superficie, poderíase eliminar a instalación das caixas.
No caso de persianas motorizadas, proponse non instalar caixas
na súa proximidade (xa se dispoñerá das dos actuadores
manuais), senón facelo no interior da caixa da persiana, con
obxecto de dar outro acceso ao motor da mesma e que ademais
poderase utilizar para engadir un tubo de saída ao exterior dun
ou varios sensores meteorolóxicos (temperatura/ humidade/
radiación solar), que axuden a unha mellor xestión das
persianas, por exemplo abríndoas automaticamente en caso de
radiación solar aproveitable no inverno.
Instalarase unha caixa de 70x70x40 mm. no paramento, en
zona próxima ao sofá do salón, co obxecto de instalar un sensor
á altura da cabeza das persoas que estean sentadas no mesmo,
para obter información da temperatura nese punto, e regular de
maneira eficaz e confortable a temperatura na zona de presenza
máis habitual dos usuarios da vivenda. Se no momento do
reformulo da instalación o cliente ou o promotor decidisen
instalar sensores de superficie, poderíase eliminar a instalación
das caixas.

1.2.D. Exemplos de instalacións soportadas nas infraestruturas

A oferta de sistemas e equipamentos de fogar dixital no momento da redacción
deste documento é moi ampla e ademais, cambiante.
Na actualidade coexisten sistemas de domótica con protocolos e equipos
“dedicados”, de varios estándares e marcas, con sistemas e equipos de usos
concretos baseados no protocolo IP e aplicacións “web”.
Por outra banda, as necesidades e prioridades de cada usuario son moi variables;
desde o usuario que non quere ningunha funcionalidade, xa sexa por
descoñecemento da súa utilidade ou por non valorala, ata o usuario que quere
dispoñer de todas as funcionalidades, e ademais, actualizalas en canto aparezan
novas aplicacións no mercado.
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Así, é imposible decidir en fase de proxecto as funcionalidades para instalar en
cada vivenda, xa que estas decidiraas o cliente final unha vez rematada e
adquirida a mesma, o que ademais será máis dun ano despois da presentación
do proxecto para a solicitude de licenza, que é o momento da redacción do
mesmo. No tempo que pasará desde a redacción do proxecto e a venda da
vivenda, nunca menor a un ano, e á vista das tendencias do mercado, a oferta
de sistemas aumentará de maneira importante, e os seus prezos variarán da
mesma forma.
Por iso, é moi aventurado facer un deseño de funcionalidades concreto, e máis
aínda, un orzamento, nin sequera aproximado, xa que a variación dos sistemas e
os prezos durante a execución das obras farano irreal.
Con todo, inclúense a continuación algúns exemplos de solucións de aplicación
que poden ser soportadas na infraestrutura proxectada, dispoñibles xa no
mercado.
Exemplo nº1: Utilidades básicas sobre outras instalacións
Este tipo de utilidades eran habituais nas instalacións domóticas, e incorporaban
os seguintes elementos:
- Sensores de fugas de auga nos baños, tendedeiro e cociña,
relacionados por medio dunha central de mando con actuadores de
corte de auga na entrada xeral da subministración á vivenda.
- Sensor de fugas de gas da cadeira de calefacción/ACS, co
correspondente actuador de corte.
- Sensor de fumes/CO na cociña, co correspondente avisador acústico
ou visual.
- Sensor de presenza na entrada/pasillos da vivenda, para activación de
iluminación nas zonas de paso.
Como se pode ver, están incluídas nas capacidades básicas das infraestruturas
proxectadas sen ningún tipo de modificación.
Exemplo nº2: Instalación dun sistema de alarma profesional conectado a
central de empresa de seguridade autorizada.
No caso de que o usuario desexe dispoñer dun sistema de seguridade con
conexión a unha central de alarmas atendida, autorizada pola lexislación vixente
(Lei 5/2014 do 4 de abril, de seguridade privada), os elementos mínimos
necesarios serán:
-

Central de control de alarma, con conexión aos sensores e empresa
prestadora do servizo mediante unha ou varias redes de comunicación
públicas.
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-

Sensores de presenza/intrusión nas entradas e nas zonas de tránsito da
vivenda.
Conexión coa rede de acceso telefónico/de datos da vivenda.

Como se ve, tamén está perfectamente contida nas infraestruturas básicas
proxectadas. En moitos casos, as centrais de control destes sistemas permiten
integrar as funcionalidades de control de instalacións incluídas no exemplo
anterior.

Exemplo nº3: Control integral (e eficiente) da climatización da v¡venda.
Unha das aplicacións mais interesantes integradas nos servizos de fogar dixital é
a do control integral e eficiente dos sistemas de climatización da vivenda. Esta é
unha das fontes de consumo enerxético máis importante da mesma, que
ademais permite, cun control intelixente, optimizar o seu consumo sen reducir o
confort de uso.
As instalacións para controlar son moi variables, dependendo do tipo de sistema
de calefacción e auga quente sanitaria (ACS), pero en todas elas pódense obter
importantes aforros cunha xestión eficiente. Por exemplo, nos sistemas
eléctricos, tanto de radiadores como de aire acondicionado, os aforros obteranse
na adecuada utilización dos mesmos segundo as tarifas eléctricas de prezo
horario variable. Nos de caldeiras de combustión (gas, gasóleo, pellets, etc.),
será máis importante o aceso ou apagado no momento adecuado para obter a
temperatura de confort no momento de presenza de persoas na vivenda,
centrada nas estancias utilizadas.
Nas instalacións de chan ou paredes radiantes, o retardo desde a conexión do
sistema ata a chegada á temperatura de confort fai que o seu control, xa sexa
programado ou a distancia sexa case imprescindible para o seu correcto
funcionamento.
Todas elas poden combinarse coa actuación sobre as persianas da vivenda,
abríndoas e pechándoas de acordo coa radiación solar e a temperatura exterior;
por exemplo, abrindo as persianas orientadas ao sur no inverno de xeito
automático pódese elevar a temperatura dunha estancia en varios graos sen
consumo enerxético. Isto mesmo pódese aplicar para o efecto contrario no
verán. A aplicación a cada caso de uso concreto é moi variable, e por iso é un
dos sistemas que require de intelixencia e procesado de sinais de sensores e
actuadores máis complexa, plenamente integrada no sistema de fogar dixital da
vivenda.
Os elementos básicos para o seu funcionamento serían:
- Sensores de temperatura en todas as estancias, instalables na caixa de
paso/estancia de FD.
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-

Centralita de control de sensores e actuadores, instalable no rexistro
principal de FD, ou en servizos de “nube”, utilizando a conexión de rede
da vivenda, coa conexión FD-ICT.
- Actuadores sobre os sistemas de climatización, xa sexan interruptores
no cadro eléctrico ou electroválvulas nos sistemas hidráulicos.
- Sensores de temperatura e radiación solar exteriores, que poidan
utilizar os conductos instalados para o control das persianas, ao igual
que os actuadores sobre as mesmas.
E evidentemente, están considerados nas infraestruturas proxectadas.
Exemplo nº 4: Estancia habilitada para a teleasistencia dunha persoa
dependente.
Este exemplo é especialmente axeitado á estrutura poboacional galega, na que
cada vez hai mais persoas maiores que necesitan de atención, e menos persoas
nas súas familias con dispoñibilidade para dispensala.
Actualmente é posible e alcanzable a instalación de sistemas que permitan dotar
a unha estancia dun sistema de telepresencia, mediante o uso de cámaras de
vídeo con micrófono e altofalante, que permitan comunicarse mediante conexión
a distancia cunha persoa que se atope nunha vivenda dende o teléfono móbil ou
tableta de calquera persoa habilitada.
Pódese ademais dispoñer de datos de equipos portátiles de monitoraxe de
parámetros de saúde (pulsímetros, glucómetros ou tensiómetros, por exemplo),
da persoa dependente, e a través da rede interior da vivenda, conectala co
dispositivo móbil da persoa encargada da súa vixilancia, creando mesmo alertas
para variacións dos parámetros para vixiar.
Tamén se pode actuar sobre diferentes electrodomésticos, mediante a
interconexión coa instalación eléctrica, de xeito que se pode, por exemplo,
quentar unha comida, ou axustar a climatización da estancia da persoa
dependente.
En fin, as posibilidades actuais son moitas, e é evidente que irán avanzando nos
próximos anos.
Unha infraestrutura como a proxectada neste documento permite a instalación
de todos os sistemas indicados anteriormente.

1.2.E. Previsión de espazos no cadro eléctrico das vivendas
Incorporarase reserva de espazos no cadro eléctrico, propoñéndose un
módulo de carril DIN de 14 espazos completo, contando dous por cada estancia

17

principal (dormitorios, salón e cociña), unha por cada unha das outras estancias
(dous baños e tendedeiro) e unha máis para servizos comúns.
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1.2.F. Cadro resumo de materiais necesarios

ELEMENTO

CANTIDADE

MEDIDAS

Rexistro principal de FD
Rexistros de paso/de estancia

12
72

20 x 30 x 6 cm
10 x 10 x 4 cm

Rexistros terminais

48

7 x 7 x 4 cm

Canalización rexistros
terminais/sensores/actuadores

12

1 x 20 mm. ∅

Canalización a rexistros de paso/estancia

12

1/2 x 32 mm. ∅

As súas características están incluídas no prego de condicións.

Asinado:
Enxeñeiro de telecomunicación

Colexiado nº xxxx
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PLANOS
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2. PLANOS.
2.1.

PLANO XERAL DE SITUACIÓN DO EDIFICIO
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2.2.

PLANOS DESCRITIVOS DA INFRAESTRUTURA DE FOGAR
DIXITAL
2.2.A. Instalacións de Fogar Dixital en planta tipo.

23

2.3.

ESQUEMAS DE PRINCIPIO.
2.3.A. Esquema xeral da infraestrutura para instalacións de
fogar dixital

25

PREGO DE CONDICIÓNS
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3. PREGO DE CONDICIÓNS.
3.1.

CONDICIÓNS PARTICULARES.

3.1.A. Infraestruturas.
a) Características das canalizacións
Estará realizada con tubos ou canles e utilizará configuración en estrela. No
caso de realizala con tubos, serán de material plástico, corrugados ou lisos,
que irán encaixados polo interior da vivenda, unindo os rexistros principal
e/ou de consola central cos distintos rexistros de paso e terminais.
Para o caso de ligazóns entre rexistros de paso/estancia e rexistros
terminais, ou puntos de localización de dispositivos en superficie, esta unión
será mediante un conduto de diámetro 20 mm.
Será o mesmo a utilizar para ligazóns entre rexistros de paso/estancia de
FD e rexistros de paso de ICT e da instalación eléctrica (ver esquema 2.3).
No caso de ligazóns entre os rexistros principal de FD e de paso/estancia, co
RTR de ICT e co cadro eléctrico xeral, utilizaranse tubos do mesmo tipo e
diámetro mínimo de 32 mm.
b) Características dos rexistros.
1) Rexistro principal.
Situarase na entrada da vivenda, nun lugar próximo ao cadro eléctrico
xeral, á localización do porteiro automático e ao RTR de ICT.
As súas medidas mínimas serán de 200 x 300 x 60 mm (altura x anchura
x profundidade).
Estes rexistros disporán das entradas necesarias para as canalizacións
que accedan a eles.
Estes rexistros instalaranse a máis de 200 mm e menos de 2300 mm do
chan.
Materializaranse mediante caixas, considerándose conformes aos produtos de
características equivalentes que cumpran con algunha das normas seguintes
UNE EN 60670-1, ou UNE EN 62208. Deberán ter un grao de protección IP
33, segundo UNE 20324, e un grao IK.5, segundo UNE EN 50102. En todos
os casos estarán provistos de tapa de material plástico ou metálico.
Os rexistros disporán de alimentación eléctrica directa desde o cadro xeral
da vivenda.
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2) Rexistros de paso/estancia.
Son caixas cadradas de material illante con entradas laterais preiniciadas e
iguais nas súas catro paredes, de dimensións mínimas, 10 x 10 x 4 cm.
Os rexistros colocaranse encaixados, coa súa aresta máis próxima ao
encontro entre dous paramentos a unha distancia mínima de 100 mm.
3) Rexistros terminais
Irán encaixados na parede. Terán como mínimo 4 cm de fondo e 7 cm de
lado exterior, e as mesmas características construtivas que os de toma de
ICT.
c)

Condicións de instalación.
Esixencias mínimas dos materiais:
1.- Tubos
Os tubos das canalizacións serán de material plástico non propagador da
chama.

As características mínimas que deben reunir son as seguintes:
Tipos de tubos
Características
Montaxe
Montaxe
Montaxe
superficial
empotrado
enterrado
Resistencia á
≥ 1250 N
≥ 320 N
≥ 450 N
compresión
Resistencia ao
impacto

≥ 2 Joules

-5 ≤ T ≤ 60º C

≥ 1 Joule para R
=320 N y ≥ 2
para R ≥ 320 N
-5 ≤ T ≤ 60º C

Temperatura de
instalación e
servizo
Propiedades
eléctricas
Resistencia á
propagación da
chama

≥ 15 Joules

-5 ≤ T ≤ 60º C

Illante

-----

-----

Non propagador

Non propagador

-----

Presumiranse conformes coas anteriores características os tubos que
cumpran a serie de normas UNE EN 50086.
2.- Canles, bandexas e os seus accesorios.
Terán como características mínimas as da seguinte táboa:
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Características
Resistencia ao impacto
Temperatura de instalación e servizo
Resistencia á corrosión
Resistencia á propagación da chama

Canais / bandexas
Media / 2 Joules
-5 ≤ T ≤ 60º C
Protección interior e exterior media
Non propagador

Presumiranse conformes coas anteriores características as canles que
cumpran a norma UNE EN 50085 e as bandexas que cumpran a UNE EN
61537.
3.- Rexistro principal
Considéranse conformes os rexistros principais de características que
cumpran coa norma UNE 20451 ou con UNE EN 50298.
4.- Rexistros de paso, terminación de rede e toma.
Se se materializasen mediante caixas, considéranse como conformes os
produtos de características que cumpran coa UNE 20451.
Para o caso dos rexistros de paso tamén se consideran conformes os que
cumpren coa UNE EN 50298. Deberán ter un grao de protección IP 33,
segundo EN 60529, e un grao IK 5, segundo UNE EN 50102.
3.1.B. Estimación dos residuos xerados pola instalación da
infraestrutura de fogar dixital
Neste proxecto, todos os residuos xerados son do tipo contemplado no
capítulo 17 "Residuos de construción e demolición (incluída a terra escavada
de zonas contaminadas)" da lista europea de residuos publicada na Orde
MAM/304/2002, do 8 de febreiro (BOE 19/02/02) e na corrección de erros
da mesma (BOE 12/03/02).
A súa clasificación e estimacións indícanse a continuación:
Tipo:

Residuo

Código

Dens.(kg/m3)

Vol. (m3)

Rozas
en
paramentos
de ladrillo

Ladrillo e masas

170107

1000

0,2

Peso T.M.
0,2

Ao ser moi pequeno o volume de residuos xerados dispoñeranse bolsas de
transporte de 1 m nas cales colocaranse os residuos segundo os tres
tipos identificados, sen mesturarse, á beira da obra para ser retiradas por
camión ao vertedoiro.
O resto dos residuos, formigón e tubos non serán reutilizados polo que
se procederá ao traslado ao vertedoiro.
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Como pode verse no Punto 1, os pesos dos mesmos son moi inferiores aos
máximos que determina o RD 105/2008 artigo 5, punto 5, sendo
entregados, debidamente clasificados e separados, ao Xestor de Residuos
para o seu traslado ao vertedoiro.
Por outra parte, terase en conta que ao final da vida do edificio os equipos
electrónicos que compoñen as instalacións de FD, e moi especialmente os
cables de FIBRA ÓPTICA, deberanse tratar de xeito especial, levándoos a
unha planta de tratamento de residuos antes da demolición do edificio
(códigos LER 170407, 170411 e 170904).
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3.2.

CONDICIÓNS XERAIS.

Condicións da instalación
Como norma xeral, procurarase a máxima independencia entre as
instalacións de FD e as do resto de servizos, salvo as correspondentes
interconexións definidas nos planos correspondentes.
Os requisitos mínimos de seguridade entre instalacións serán os seguintes:
A separación entre unha canalización de FD e as doutros servizos será,
como mínimo, de 10 cm. para trazados paralelos e de 3 cm para cruces.
Se as canalizacións secundarias se realizan con canaletas para a distribución
conxunta con outros servizos que non sexan de telecomunicación, cada un
deles aloxarase en compartimentos diferentes.
A rixidez dieléctrica dos tabiques de separación destas canalizacións
secundarias conxuntas deberá ter un valor mínimo de 15 Kv/mm (UNE
21.316). Se son metálicas, poñeranse a terra.
Os cruces con outros servizos realizaranse preferentemente pasando as
conducións de telecomunicación por encima das doutro tipo.
Disposición
En caso de proximidade con condutos de calefacción, aire quente, ou de
fume, as canalizacións de telecomunicación estableceranse de forma que
non poidan alcanzar unha temperatura perigosa e, por conseguinte,
manteranse separadas por unha distancia conveniente ou pantallas
calóricas.
As canalizacións para os servizos
baixo doutras canalizacións que
como as destinadas á condución
tomen as precaucións para
condensacións.

de FD, non se situarán paralelamente por
poidan dar lugar a condensacións, tales
de vapor, de auga, etc. a menos que se
protexelas contra os efectos destas

As conducións de FD, as eléctricas e non eléctricas só poderán ir dentro
dun mesmo canle ou oco na construción, cando se cumpran
simultaneamente as seguintes condicións:
a) A protección contra contactos indirectos estará asegurada por algún dos
sistemas da Clase A, sinalados na Instrución MI BT 021 do Regulamento
Electrotécnico de Baixa Tensión, considerando ás conducións non
eléctricas, cando sexan metálicas como elementos condutores.
b) As canalizacións de FD estarán convenientemente protexidas contra os
posibles perigos que poida presentar a súa proximidade a canalizacións e
especialmente terase en conta:
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- A elevación da temperatura, debida á proximidade cunha condución de
fluído quente.
- A condensación.
- A inundación, por avaría nunha condución de líquidos; neste caso
tomaranse todas as disposicións convenientes para asegurar a evacuación
destes.
A corrosión, por avaría nunha condución que conteña un fluído
corrosivo.
- A explosión, por avaría nunha condución que conteña un fluído
inflamable.
Accesibilidade
As canalizacións de FD dispoñeranse de maneira que en calquera momento
se poida controlar o seu illamento, localizar e separar as partes avariadas
e, chegado o caso, substituír facilmente os condutores deteriorados.
Identificación
As canalizacións de FD estableceranse de forma que por conveniente
identificación dos seus circuítos e elementos, se poida proceder en todo
momento á reparacións, transformacións, etc.
As canalizacións poden considerarse suficientemente diferenciadas unhas
doutras, ben pola natureza ou polo tipo dos condutores que a compoñen,
así como polas súas dimensións ou polo seu trazado.
Condicións Eléctricas
Compatibilidade Electromagnética
Terra Local
O sistema xeral de terra do inmoble debe ter un valor de resistencia
eléctrica non superior a 10 Ω respecto da terra afastada.
Se no inmoble existe máis dunha toma de terra de protección, deberán
estar electricamente unidas.
Interconexións equipotenciais e apantallamento
Suponse que o inmoble conta cunha rede de interconexión común, ou
xeral de equipotencialidade, do tipo mallado, unida á posta a terra do
propio inmoble. Esa rede estará tamén unida ás estruturas, elementos de
reforzo e ademais compoñentes metálicos do inmoble.
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3.2.A. Regulamento de Fogar Dixital, ICT e Normas Anexas.

DECRETO 127/2016, de 15 de septiembre, por el que se regulan las
infraestructuras necesarias para posibilitar las funcionalidades del hogar
digital en las viviendas de nueva construcción.
LEY 10/2005, de 14 de xuño (BOE 15/06/2005), de medidas urxentes
para o impulso da Televisión Dixital Terrestre, de liberalización da
televisión por cable e de fomento do pluralismo.
REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febreiro (BOE 28/02/1998),
sobre infraestruturas comúns nos edificios para o acceso aos servizos de
telecomunicación.
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18/09/2002), polo
que se aproba o Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión.
REAL DECRETO 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) polo que se
aproba o Plan Técnico Nacional da televisión dixital local.
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de setembro, polo que se aproba o Plan
Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre.
REAL DECRETO 945/2005, de 29 de xullo (BOE 30/07/2005), polo
que se aproba o Regulamento Xeral de Prestación do Servizo de Televisión
Dixital Terrestre.
REAL DECRETO, 346/2011, de 11 de marzo polo que se aproba o
Regulamento
regulador
das
infraestruturas
comúns
de
telecomunicacións para ol acceso aos servizos de telecomunicación nol
interior das edificaciones.
LEY 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febreiro (BOE 13/02/2008), polo que se
regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.
ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febreiro (BOE 19/02/2002), pola
que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a
lista europea de residuos.
ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febreiro (BOE 12/03/2002), Corrección de
erros.
ORDEN ITC/2476/2005, de 29 de xullo (BOE 30/07/2005) pola que se
aproba o Regulamento Técnico e de Prestación do Servizo de Televisión
Dixital Terrestre.
ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de xuño, pola que se desenvolve o
Regulamento regulador contido no Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo.
LEY 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións
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3.2.B. Normativa vixente sobre Prevención de riscos laborais.
A DESCRIPCIÓN DETALLADA DAS ACTIVIDADES E CARACTERÍSTICAS DE
SEGURIDADE INCLÚENSE NO ANEXO I DESTE DOCUMENTO
A ter en conta especialmente na fase de construción e instalación, incluíndo
as seguintes disposicións de obrigado cumprimento contidas en:
Estatuto dos traballadores
Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no traballo. Vixente o art. 24 e o
capítulo VII do título I1, aprobada por Orde do 9 de marzo de 1971
(Traballo) (BOE 16/0311971).
Real Decreto 3275/1982, de 12 de novembro (BOE 01/12/1982), sobre
Condiciones Técnicas e Garantías de Seguridade en Centrais Eléctricas,
Subestacións e Centros de Transformación.
Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre protección
da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados
coa exposición ao ruído. Transposición ao dereito español da Directiva
2003/10/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de febreiro de
2003, sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á
exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos
(ruído).
Real Decreto 1407/1992 do 20 de novembro (BOE 28/12/1992), sobre
regulación das condicións para a comercialización e libre circulación
intracomunitaria de equipos de protección individual. Modificado por R.D.
159/1995 do 3 de Febreiro (BOE 08/03/1995) e a Orde 20/02/97 (BOE
06/03/1997).
Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro (BOE 25/10/97), de
Disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde nas obras de construción.
Transposición ao dereito Español da Directiva 92157/CEE do 24 de xuño
que establece as disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde que
deben aplicarse nas obras de construción temporais ou móbiles.
Lei 31/1995 do 8 de novembro (BOE 10/11/95), de Prevención de Riscos
Laborais. Transposición ao dereito Español da Directiva 89/391/CEE
relativa á aplicación das medidas para promover a mellora da seguridade e
saúde dos traballadores no traballo, así como as Directivas 92185/CEE,
94/33/CEE e 911383/CEE relativas á aplicación da maternidade e dos
mozos e ao tratamento das relacións de traballo temporais, de duración
determinada e en empresas de traballo temporal.
Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro (BOE 31101/97), polo que se aproba o
Regulamento dos Servizos de Prevención, modificado por R.D. 780/1998 do 30 de
abril (BOE 01/05/98).
Real Decreto 485/1997, do 14 de abril (BOE 23/04/97), sobre disposicións
mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo.
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Transposición ao dereito Español da Directiva 92/58/CEE do 24 de xuño.
Real Decreto 486/1997, do 14 de abril (BOE 23104/97), polo que se
establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de
traballo. Transposición ao dereito Español da Directiva 89/654/CEE do 30
de novembro.
Real Decreto 487/1997, do 14 de abril (BOE 23/04197), sobre disposicións
mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que
entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.
Transposición ao dereito Español da Directiva 90/269/CEE do 29 de maio.
Real Decreto 488/1997 do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de
seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen pantallas de
visualización, (BOE 23/04/97). Transposición ao dereito Español da Directiva
90/270/CEE do 29 de maio.
Real Decreto 773/1997, do 30 de maio (BOE 12/06/97) sobre disposicións
mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores
de equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (páxina 22094)
faise referencia a unha corrección de erros de devandito R.D. 773/1997 do
30 de maio.
Real Decreto 1215/97, do 18 de xullo (BOE 07108/97), polo que se
establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a
utilización polos traballadores dos equipos de traballo.
Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro (BOE 25/10/1997), polo que se
establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de
construción.
Lei 50/1998, do 30 de decembro (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscais,
Administrativas e de Orde Social. (Modificación da Lei de Prevención de
Riscos Laborais, artigo 45, 47, 48 e 49).
Lei 38/1999, do 5 de novembro, Ordenación da Edificación (BOE
06/11/1999). Real Decreto 374/2001 do 6 de abril (BOE 01105/2001),
sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os
riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.
Real Decreto 614/2001 do 8 de xuño (BOE 21106/2001), sobre
disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade da
traballadores fronte ao risco eléctrico.
Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o
Regulamento electrotécnico para Baixa Tensión (BOE 18/09/2002).
Lei 54/2003, do 12 de decembro, de reforma do marco normativo da
Prevención de Riscos Laborais que modifica a Lei 31/1995 do 8 de
novembro, de Prevención de Riscos Laborais e inclúe as modificacións
que se introducen na Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social,
texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, do 4 de agosto.
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Real Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o
artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro de Previsión de Riscos
Laborais, en materia de coordinación de actividades empresariais. En
BOE 10/03/2004 (páxina 10722), faise referencia a unha corrección de
erros de devandito R.D. 171/2004 do 30 de xaneiro.
Real Decreto 349/2003, do 21 de marzo (BOE 05/04/03), polo que se
modifica o R.D. 665/1997, do 12 de maio, (BOE 24/05/97), sobre a
protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a
axentes canceríxenos durante o traballo, e polo que se amplía o seu ámbito
de aplicación aos axentes mutáxenos.
Real Decreto 212/2002, do 22 de febreiro (BOE 01/03/2002), polo que se
regulan as emisións sonoras na contorna debidas a determinadas
máquinas de uso ao aire libre. Transposición ao dereito español da
Directiva 2000/14/CE, do 8 de maio relativa á aproximación das
lexislacións dos Estados membros sobre emisións sonoras na contorna
debidas ás máquinas de uso ao aire libre.
Lei 37/2003, do 17 de novembro (BOE 18/11/2003), do Ruído.
Transposición ao dereito Español da Directiva 2002/49/CE do Parlamento
europeo e do Consello, do 25 de xuño de 2002.
Real Decreto 524/2006, do 28 de abril (BOE 04/05/2006), polo que se
modifica o R.D. 212/2002, do 22 de febreiro (BOE 01103/2002) polo que se
regulan as emisións sonoras na contorna debida a determinadas máquinas de
uso ao aire libre. Transposición ao dereito español da Directiva 2005/88/CE do
Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de decembro de 2005, pola que se
modifica a Directiva 2000/14/CE relativa á aproximación das lexislacións dos
Estados membros sobre emisións sonoras na contorna debidas ás máquinas de
uso ao aire libre.
Orde Ministerial do 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre
sinalización, balizamento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas en
vías fóra de poboado. Modificada por R.D. 208/1989 do 3 de febreiro (BOE
01/03/89) polo que se engade o artigo 21 bis e modifícase a redacción do
articulo 171.b.A de o Código de circulación.
Real Decreto 769/1999 do 7 de maio (BOE 31/05/99), polo que se ditan
as disposicións de aplicación da Directiva do Parlamento europeo e do
Consello, 97/23/CE relativa aos equipos de presión e modifícase o R.D.
1244/1979 do 4 de abril, que aprobou o Regulamento de aparellos a
presión.
Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro (BOE 05/11/2005), sobre a
protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte aos riscos
derivados ou que poidan derivarse da exposición a vibracións mecánicas.
Transposición ao dereito Español da Directiva 2002/44/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 25 de xuño de 2002.
Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo (BOE 11/04/2006), polo que se
37

establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos
traballos con risco de exposición ao amianto.
Regulamento de réxime interno da empresa construtora, caso de existir e
que non se opoña a ningunha das disposicións citadas anteriormente.
As
características
específicas
de
seguridade
descríbense
pormenorizadas no ANEXO I deste proxecto, aínda que se inclúen a
continuación os riscos e precaucións máis importantes a ter en conta na
edificación, citando este ANEXO:
3.2.C. Normativa sobre Xestión de Residuos.
Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e chans contaminados
REAL DECRETO 105/2008, do 1 de febreiro (BOE 13/02/2008), polo que se
regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición. ORDE
MAM 304/2002, do 8 de febreiro (BOE 19/02/2002), pola que se publican as
operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos.ORDE
MAM 304/2002, do 8 de febreiro (BOE 12/03/2002), Corrección de erros.

3.2.D. Normativa en materia de protección contra Incendios.
Deberá incluírse unha declaración de que todos os materiais prescritos
cumpren os requisitos sobre seguridade contra incendios, establecidos no
Documento Básico DB-SE do Código Técnico da Edificación, en particular:
- Nos pasos de canalizacións a través de elementos que deban cumprir
unha función de compartimentación fronte a incendio débese manter a
resistencia ao lume esixible aos devanditos elementos, de acordo co
establecido no artigo SE 1-3 do documento básico DB SE do Código
Técnico da Edificación.
- Para os efectos especificados no Documento Básico DB-SE (Seguridade en
caso de incendio) do vixente Código Técnico da Edificación, os recintos de
telecomunicación, excepto os modulares, terán a mesma consideración que
os locais de contadores de electricidade e que os cadros xerais de
distribución.
- Cando a canalización principal estea construída mediante condutos de
obra de fábrica a resistencia das paredes deberá ter unha resistencia ao
lume EI 120. Nestes casos e para evitar a caída de obxectos e
propagación das chamas, dispoñerase de elementos devasas como
mínimo cada tres plantas.
- Cando a canalización principal estea construída mediante conduto de obra
as tapas ou portas de rexistro secundario terán unha resistencia ao lume
mínima EI 30.
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3.2.E. Cumprimento de normas da Comunidade Autónoma.
Como se indica na portada, con este proxecto dáse cumprimento ao
“DECRETO 127/2016, do 15 de setembro, polo que se regulan as
infraestruturas necesarias para posibilitar as funcionalidades do
fogar dixital nas vivendas de nova construción”.
3.2.F. Prego de condicións de cumprimento de normas das
Ordenanzas Municipais.
No Concello onde se atopa o edificio obxecto deste Proxecto non
existe de momento ningunha Ordenanza que lle poida afectar.
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ORZAMENTO
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4. ORZAMENTO

Ud.
12
72
48
1248
408
100

INFRAESTRUTURAS DE FOGAR DIXITAL
Infraestrutura interior de FD composta por caixa de
rexistro principal, caixas de rexistros de paso/estancia,
caixas de rexistro terminal, canalizacións entre rexistro
principal e rexistros de paso, e canalizacións entre
rexistros de paso e rexistros terminais, segundo
medidas, todo elo debidamente instalado.
Concepto
P.Unitario
Caixa rexistro principal de FD (20 x 30 x 6) cm
65,5
Caixas rexistro de paso/estancia (10 x 10 x 6) cm.
12,6
Caixas rexistro terminal (7 x 7 x 4) cm.
4,56
Mts. tubo de PVC coarrugado de 20 mm. de diámetro.
(104/viv)
0,45
Mts. tubo de PVC coarrugado de 32 mm. de diámetro.
(34/viv)
0,56
H. oficial de segunda.
25,60

Subtotal
786,00
907,20
218,88
561,60
228,48
2.560,00
5262,16
684,08
315,73
6261,97
1.315,01
7576,98
631,42

13% gastos xerais
6% beneficio industrial
TOTAL Presuposto de execución por contrata
I.V.A. (21%)
TOTAL PRESUPOSTO DE LICITACIÓN
TOTAL POR VIVENDA
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ANEXO SOBRE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE E SAÚDE
Normativa vixente sobre prevención de riscos laborais.
A ter en conta especialmente na fase de construción e instalación, incluíndo as
seguintes disposicións de obrigado cumprimento contidas en:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Estatuto dos traballadores.
Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no traballo. Vixente o art.24 e o
capítulo VII do título II.
Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión (RD842/2002)
Real decreto 1316/1989 do 27 de Outubro. Protección dos traballadores
fronte aos riscos derivados da exposición ao ruído durante o traballo.
Real Decreto 1407/92 do 20 de Novembro sobre regulación das condicións
para a comercialización e libre circulación intracomunitaria de equipos de
protección individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 do 3 de Febreiro e a
Orde 20/02/97.
Lei 31/1995 de 8 de Novembro de prevención de Riscos Laborais.
Real Decreto 39/1997 do 17 de Xaneiro polo que se aproba o Regulamento
dos servizos de Prevención.
Real Decreto 486/1997 do 14 de Abril polo que se establecen as
disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.
Real Decreto 773/1997 do 30 de Maio, sobre disposicións mínimas de
seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos
de protección individual.
Real Decreto 1215/97 sobre equipos de traballo.
Real Decreto 1627/1997 do 24 de outubro polo que se establecen
disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.
Normativa Municipal correspondente.
Regulamento de réxime interno da empresa construtora, caso de existir e
que non se opoña a ningunha das disposicións citadas anteriormente.

Ademais das citadas no punto 3.2 B) do prego de condicións deste proxecto.
RISCOS XERAIS QUE SE PODEN DERIVAR DO PROXECTO DE FD.
Tendo en conta o referido anteriormente non existen riscos xerais derivados da
instalación definida neste proxecto.
RISCOS DEBIDOS Á CONTORNA.
Tendo en conta que os operarios transitan por zonas en construción, atópanse
expostos aos mesmos riscos debidos á contorna que ao resto dos operarios da
obra, sendo de sinalar que os que esta presenta son:
•
•
•
•
•
•

Atrapamento e esmagamento en mans durante o transporte de
andamios.
Atrapamentos polos medios de elevación e transporte.
Caídas de operarios ao baleiro.
Caída de ferramentas, operarios e materiais transportados a nivel e a
niveis inferiores.
Caída de materiais de cerramento por mala colocación dos mesmos.
Caída de andamios
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•
•
•
•
•
•

Desplome e afundimento de forxados.
Electrocuciones ou contactos eléctricos, directos e indirectos, con
instalacións eléctricas da obra.
Incendios ou explosións por almacenamento de produtos combustibles.
Irritacións ou intoxicacións.: pel, ollos, aparello respiratorio, etc.
Lesións, picadas e cortes en mans e pés
Salpicaduras aos ollos de pastas e morteiros.

RISCOS DEBIDOS Á INSTALACIÓN DE INFRAESTRUTURA E CANALIZACIÓN NO
INTERIOR DA VIVENDA
Os traballos que se realizan no interior son:
•
•
•

Tendido de tubos de canalización e a súa fixación.
Realización de rozas para condutos e rexistros.
Colocación dos diversos rexistros.

Estes traballos realízanse durante a fase de cerramento e albañilería da obra
sendo os riscos específicos da actividade para realizar os seguintes:
•
•
•
•
•
•

Caídas de escaleiras ou andamios de borriquetas.
Proxección de partículas ao cortar materiais.
Electrocuciones ou contactos eléctricos, directos e indirectos, con
pequena ferramenta.
Golpes ou cortes con ferramentas.
Lesións, picadas e cortes en mans.
Feridas nos ollos por recortes de cables de FO.

Estas obras realízanse durante a Fase de Obra, INSTALACIÓNS.
FASE DE MANTENEMENTO.
Riscos específicos da actividade a realizar:
RISCOS DEBIDOS ÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOS REXISTROS
A instalación eléctrica nos rexistros consiste en:
•
•
•
•
•

Canalización directa desde o cadro de contadores ata o cadro de
protección
Instalación do cadro de protección coas proteccións correspondentes.
Montaxe no interior do mesmo dos interruptores magnetotérmicos e
diferenciais.
Instalación de dúas bases de toma de corrente.
Instalación de iluminación normal e de emerxencia.
Rede de alimentación dos equipos que así o requiran.

Riscos específicos da actividade para realizar:
•
•

Caída de estadas ou escaleiras.
Golpes ou cortes con ferramentas.
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•
•

Electrocucións por contactos directos con liñas de enerxía ou directos
ou indirectos con pequena maquinaria
Lesións, picadas e cortes en mans e pés.

RISCOS DEBIDOS Á INSTALACIÓN DOS EQUIPOS E O TENDIDO E
CONEXIONADO DOS CABLES E DISPOSITIVOS QUE CONSTITÚEN AS
DIFERENTES REDES.
O nivel de risco na instalación destas unidades de instalación é, por razón da
actividade, moi pequeno aínda que, como nos casos anteriores, incide de forma
importante a contorna.
Todas elas realízanse no interior do edificio.
Riscos específicos da actividade para realizar:
•
•
•
•
•
•
•

Caída en altura de persoal e materiais
Caída de andamios ou escaleiras
Caída por ocos de ventilación non pechados.
Golpes ou cortes con ferramentas.
Electrocucións por contactos directos con liñas de enerxía ou directos
ou indirectos con pequena maquinaria.
Lesións, picadas e cortes en mans e pés.
Feridas nos ollos por recortes de cables de FO.

Medidas Alternativas de Prevención e Protección
O Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra,
poderá determinar medidas de prevención e protección complementarias cando
aparezan elementos ou situacións atípicas, que así o requiran.
Condicións dos medios de protección
Todas as pezas de protección persoal ou elementos de protección colectiva terán
fixado un período de vida útil, refugándose ao seu termo e o seu uso nunca
representará un risco en si mesmo.
Serán refugadas e repostas de inmediato todas as pezas ou equipos
protección:

de

• Cando, polas circunstancias do traballo se produza unha deterioración
máis rápida nunha peza ou equipo repoñerase inmediatamente, con
independencia da duración prevista ou da data de entrega.
•

Cando sufrisen un trato límite, é dicir o máximo para o que foi concibido
(por exemplo por un accidente).

•

Cando, polo seu uso, adquirisen máis folguras ou tolerancias das admitidas
polo fabricante.

PROTECCIÓNS PERSOAIS.
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Todos
•
•
•

os elementos de protección persoal deberán de:
Cumprir o R.D. 773/97
Dispoñer de marca CE.
Axustarse ás Normas de Homologación MT, do Ministerio de Traballo
(Ou.M. 17/05/74) B.Ou.E. 29 /05/74.

Cando non exista Norma de Homologación publicada para un produto ou peza,
esta será da calidade adecuada ás prestacións para as cales foi deseñada.
PROTECCIÓNS COLECTIVAS.
As xerais de aplicación á obra de edificación serán enumeradas no Estudo básico
de Seguridade e saúde da obra.
PROTECCIÓNS PARTICULARES
O material específico para esta instalación, con independencia de que sexa
achegado pola obra xeral, ou polo Contratista, deberá satisfacer as seguintes
condicións:
Plataformas de traballo
Terán como mínimo 60 cm de ancho, e as situadas a máis de 2,00 m do chan
estarán dotadas de varandas a 90 cm de altura, listón intermedio e rodapé.
Non se utilizarán como lugares de provisión de materiais.
Escaleiras de man
Deberán ir provistas de zapatas antiescorregadizos, estarán suxeitas para
evitar a súa caída.
Deberán exceder en 1 m. a altura para salvar e non ser de altura superior a 3
m.
A separación entre a parede e a base debe ser igual a ¼ da altura total.
En caso de ser de tesoira deben ter zapatas antiescorregadizas e tirantes.
Se son de madeira deberán estar compostas de traveseiros dunha soa peza e
con banzos ensamblados (nunca cravados)
Andamios de borriquetas
Terán unha altura máxima de 1,5 m., e a plataforma de traballo estará
composta de tres taboleiros perfectamente unidos entre si, comprobándose,
previo á súa ensamblaxe que non conteñan cravos e estean en boas
condicións.
A distancia entre apoios non debe exceder os 3,5 m.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN
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Serán os xenerais da obra sen que sexa necesario establecer ningún específico
para a obra de instalación de FD.
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIXIENE
Será o da obra sen que sexa necesario establecer ningún específico para a obra
de instalación de FD.
INSTALACIÓNS MÉDICAS
Serán as xerais da obra sen que sexa necesario establecer ningunha específica
para a obra de instalación de FD.
INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR
Serán as xerais da obra sen que sexa necesario establecer ningunha específica
para a obra de instalación de FD.
PLAN DE SEGURIDADE E HIXIENE
Será o xeneral da obra ao cal se incorporará este estudo específico da instalación
de FD.

Asinado:
Enxeñeiro de telecomunicación

Colexiado nº xxxx

O DOCUMENTO ESTÁ DISPOÑIBLE BAIXO A LICENZA CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN
COMPARTIR IGUAL 3.0; PODERÍAN APLICARSE CLÁUSULAS ADICIONAIS, OBTENDO O PERMISO
DO TITULAR DOS DEREITOS DE AUTOR.

46

