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1.introducción

1.1 cONSIDERACIÓNS XERAIS
Galicia, cunha superficie de 29 574,80 km2
e cunha poboación de 2 701 743 (2018
INE), ten un marcado carácter rural que se
manifesta coa ocupación diseminada no
territorio, organizado en trescentos trece
concellos(dos que máis dunha terceira parte
teñen menos de 5 000 habitantes) e un total
de 30 347 lugares.
Unha porcentaxe elevada destes lugares
teñen recoñecido o seu valor como
patrimonio cultural. Neste sentido, destacan
os seguintes pola súa declaración como
Bens de Interese Cultural1.

Ligazóns ao rexistro BIC:
www.cultura.gal/gl/rexistro-bens-interese-cultural
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_
path=/portal-cmaot/Documentos_SXOTU/PBA/20180827_09_
Anexo_IX.I_BIC.PDF
1

8

BENS DE INTERESE CULTURAL – CATEGORÍA DE CONXUNTO HISTÓRICO
A Coruña

Conxunto histórico de Santiago de Compostela
Conxunto histórico de Muros
Conxunto histórico de Betanzos
Praza de Santa Bárbara (A Coruña)
Mosteiro de San Xiao de Moraime (Muxía)
Pazo de Láncara ou Mariñán cos seus parques e xardíns (Bergondo)
Conxunto histórico da Cidade Vella da Coruña
Conxunto histórico do Barrio da Madalena
Conxunto histórico de Corcubión
Conxunto histórico de Noia
Conxunto histórico de Ferrol Vello

Lugo

Vila asolagada de Portomarín
Conxunto histórico de Castro de Rei
Antigo complexo siderúrxico e cerámico de Sargadelos (Cervo)
Conxunto histórico de Monforte de Lemos
Conxunto histórico de Lugo
Conxunto histórico da Praza de Santa María do Campo de Viveiro
Conxunto histórico de Mondoñedo
Conxunto histórico de Ribadeo

Ourense

Conxunto histórico de Ribadavia
Basílica da Asunción ou Forno da Santa e Castro de Armea en Santa Mariña de Augas Santas
Conxunto histórico de Allariz
Conxunto histórico de Pazos de Arenteiro (Boborás)
Conxunto histórico de Ourense
Conxunto histórico de Castro Caldelas

Pontevedra Conxunto histórico de Pontevedra
Conxunto histórico de Tui
Conxunto histórico de Combarro
Mercado popular de Agolada
Conxunto histórico de Baiona
Conxunto histórico de Cambados
Conxunto histórico de Vigo
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BENS DE INTERESE CULTURAL – CATEGORÍA DE PAISAXE CULTURAL
A Coruña

Comarca eumesa. Inclúense os lugares dentro do ámbito, correspondentes aos concellos de Ares, Cabanas, A Capela, Fene, Miño, Monfero,
Mugardos, Neda, Pontedeume, San Sadurniño e Vilarmaior
Chelo (Coirós e Paderne)
Conxunto da casa de Rosalía de Castro, Colexiata de Iria Flavia e cemiterio de Adina e o xardín da vila
Arquipélago de Sálvora

Lugo

Serra dos Ancares (Cervantes)
Ribeira Sacra. Inclúense os lugares situados dentro da delimitación nos seguintes termos municipais: A Pobra de Brollón, Carballedo, Chantada,
O Saviñao, Pantón, Paradela, Monforte de Lemos, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Sober e Taboada.

Ourense

Ribeira Sacra. Inclúense os lugares situados dentro da delimitación nos seguintes termos municipais: A Peroxa, A Pobra de Trives, Castro Caldelas,
Esgos, Montederramo, Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, San Xoán de Río, A Teixeira e Xunqueira de Espadañedo

Pontevedra Contorna do Mosteiro de San Salvador e río Lérez desde As Xunqueiras ata As Aceñas
Conxunto de parque xardín e carballeira de Caldas de Reis
Monte Lobeira

BENS DE INTERESE CULTURAL – CATEGORÍA DE sitio histórico

A Coruña

Torres de Meirás (Sada)
Casa de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo)

Ourense

As Burgas (Ourense)

Pontevedra Illas de San Simón e Santo Antón (Redondela)

BENS DE INTERESE CULTURAL – CATEGORÍA DE Lugar de valor
etnolóxico
Lugo

Seceda (Folgoso do Courel)
Froxán (Folgoso do Courel)
Muíños do Río Xabrega (Sober)
Adegas de Vilachá (A Pobra do Brollón)

Pontevedra Muíños do Folón e Picón (O Rosal)
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BENS DE INTERESE CULTURAL – CATEGORÍA DE territorio histórico
A Coruña

Camiño Francés. Inclúense os lugares situados no trazado do camiño nos seguintes termos municipais:
Arzúa, Melide, O Pino e Santiago de Compostela
Camiño do Norte da Costa. Inclúense os lugares situados no trazado do camiño nos seguintes termos
municipais: Arzúa, Boimorto, O Pino, Sobrado, Santiago de Compostela e Vilasantar
Camiño do Norte do Interior, Camiño Primitivo ou de Oviedo. Inclúense os lugares situados no trazado
do camiño nos seguintes termos municipais: Melide e Toques

Lugo

Camiño Francés. Inclúense os lugares situados no trazado do camiño nos seguintes termos municipais:
Monterroso, Palas de Rei, Paradela, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Samos, Sarria e Triacastela
Camiño do Norte da Costa. Inclúense os lugares situados no trazado do camiño nos seguintes termos
municipais: Abadín, Barreiros, Begonte, Friol, Guitiriz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada e Vilalba
Camiño do Norte do Interior, Camiño Primitivo ou de Oviedo. Inclúense os lugares situados no trazado
do camiño nos seguintes termos municipais: Baleira, Castroverde, A Fonsagrada, Friol, Guntín, Lugo e
Palas de Rei

10
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA ACTUACIÓNS DE TENDIDO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA EN CONTORNAS URBANAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E CONXUNTOS HISTÓRICOS DE GALICIA

Áreas de rehabilitación integral
A Coruña

Rúa Fernández Latorre (A Coruña)
Lugo
O Ventorrillo (A Coruña)
Núcleo San Vicente de Elviña (A Coruña)
Nosa Señora do Carme (A Coruña)
Grupo de Vivendas María Pita en Labañou (A Coruña)
Grupo de Vivendas dos Mariñeiros (A Coruña)
Grupo de Vivendas do Birloque (A Coruña)
Grupo de Vivendas de Santa Cristina - Palavea (A Coruña)
Cidade Vella (Conxunto Histórico) e A Peixaría (A Coruña)
Barrio da Sagrada Familia (A Coruña)
Conxunto histórico de Corcubión
Barrio de Recimil (Ferrol)
Conxunto histórico de Ferrol Vello (Ferrol)
Conxunto histórico do Barrio da Madalena (Ferrol)
Barrio Esteiro Vello (Ferrol)
Barrio da Graña (Ferrol)
Conxunto histórico de Muros
Conxunto histórico de Neda
Conxunto histórico de Noia
Núcleos de Mugardos e O Seixo
Casco urbano histórico de Padrón
Rianxo, Rianxiño e A Fincheira
Polígono de Vista Alegre (Santiago de Compostela)
Grupos de Vivendas Compostela e Cardeal Quiroga
Palacios (Santiago de Compostela)
Conxunto histórico de Santiago de Compostela
Barrio de Vite (Santiago de Compostela)
Conxunto histórico de Betanzos (A ARI comprende a totalidade
do ámbito do barrio histórico declarado Conxunto Histórico Artístico
e a súa zona de protección, o barrio da Ribeira, e os barrios antigos
da Madalena e da Nosa Señora dos Remedios)

Casco Antigo de Sarria
Concello rural de Sober
Núcleo de Rinlo (Ribadeo)
Conxunto histórico de Ribadeo
Casco Antigo e zona ampliada de Vilalba
Casco histórico de Viveiro
Casco histórico de Lugo
Barrio do Sagrado Corazón (Lugo)
Casco Antigo de Chantada
Casco Antigo de Lourenzá e zonas de respecto
Casco histórico de Mondoñedo e Barrios históricos de
San Lázaro e Os Muíños
Núcleo urbano de Quiroga
Conxunto histórico e zonas de respecto de Monforte de Lemos

Ademais dos Bens de Interese Cultural,
pódense identificar outros núcleos, lugares
ou agrupacións declarados Bens Catalogados2
(identificados no planeamento municipal)
e Áreas de Rehabilitación Integral (ARI)3
(declarados polo Instituto Galego da Vivenda
e Solo).
Ligazón ao rexistro de Bens Catalogados: https://cmatv.
xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cmaot/
Documentos_SXOTU/PBA/20180827_10_Anexo_IX.II_BCPCG.pdf
Tamén se poderá atopar información sobre os elementos
catalogados de cada termo municipal na páxina web http://
www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php
3
Ligazón ao rexistro ARI: https://ari-igvs.xunta.gal/es/aris?field_tipo_de_area_tid=All&term_node_tid_depth=18
2
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Non obstante, o deber de protección e
conservación dos lugares e núcleos de
poboación, non terá en conta só aqueles
cun valor cultural como conxunto,
senón tamén aqueles que inclúen bens
cun valor cultural singular, así como o
deber de protección e conservación da
súa contorna.

Nota explicativa
As listaxes presentadas neste documento
non son listaxes pechadas. Cómpre a súa
comprobación no momento do estudo da
proposta.

Áreas de rehabilitación integral
Ourense

Barrios orixinarios de San Cibrao das Viñas
Conxunto histórico de Allariz
Aldeas e Lugares de Santa Mariña de Augas Santas (Allariz)
Conxunto histórico de Xunqueira de Ambía
Contorna do Mosteiro de San Salvador de Celanova e do Burgo medieval de Vilanova dos Infantes
O Polvorín, As Camelias e A Carballeira (Ourense)
Conxunto histórico de Ourense
Núcleo de Seixalbo (Ourense)
Barrios Serra de San Mamede, Cruceiro Quebrado e A Inmaculada (Ourense)
Conxunto histórico de Ribadavia
Zona vella de San Cristovo (Ribadavia)
Barrio de San Lázaro e Núcleo antigo de Verín
Núcleo de Vilar de Santos
Conxunto histórico de Castro Caldelas

Pontevedra Núcleo de Vilaxoán de Vilagarcía de Arousa
Núcleo de Carril (Vilagarcía de Arousa)
Zona vella de Vilagarcía de Arousa
Conxunto histórico de Combarro (Poio)
Núcleo de Estribela (Pontevedra)
Conxunto histórico de Pontevedra
Zona vella e Barrio da Banda de Río Lameira (Marín)
Conxunto histórico de Tui
Barrio de Santo Tomé (Caldas de Reis)
Mercado popular de Agolada
Conxunto histórico de Baiona
Rúas Bueu – Moaña do Polígono de Coia (Vigo)
Grupo de Casas Santa Clara en Cabral (Vigo)
Zona vella de Vigo
Zona histórica de Bouzas (Vigo)
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1.2 ObXectivo dA GUÍA
A noción de monumento histórico comprende a
creación arquitectónica illada así como o conxunto
urbano ou rural que dá testemuño dunha civilización
particular, dunha evolución significativa ou dun
acontecemento histórico. Requírese non só ás
grandes creacións senón tamén ás obras modestas
que adquiriron co tempo unha significación cultural.
Os lugares monumentais deben ser obxecto de
atencións especiais a fin de salvagardar a súa
integridade e de asegurar o seu saneamento, o seu
tratamento e o seu realce.
Carta Internacional sobre a Conservación e a
Restauración de Monumentos e de Conxuntos HistóricoArtísticos – Venecia 1964

O espírito da Carta de Venecia, aínda que conta con máis de medio
século, segue vixente nos nosos días, e considérase como un referente
non só nas intervencións en conxuntos históricos, senón tamén nas
intervencións en contornas e agrupacións urbanas que pola súa
singularidade (social, paisaxística, medioambiental etc.) precisan
dunha especial protección.

Con esta vontade de conservación e salvagarda do noso patrimonio, a
Comunidade Autónoma de Galicia aproba a Lei 5/2016, do 4 de maio,
de patrimonio cultural de Galicia.
Esta lei ten por obxecto a protección, conservación,
acrecentamento, difusión e fomento do patrimonio
cultural de Galicia de forma que sirva á cidadanía
como unha ferramenta de cohesión social,
desenvolvemento sostible e fundamento da
identidade cultural do pobo galego, así como a
súa investigación, valorización e transmisión ás
xeracións futuras.
Artigo 1. Obxecto e definición. Lei 5/2016, do 4 de maio,
de patrimonio cultural de Galicia

No que se refire á incorporación de novas instalacións en conxuntos
históricos ou contornas protexidas establece que:
Non poderán instalarse cables e antenas que
prexudiquen a apreciación dos bens, salvo que
non existan solucións técnicas que resulten máis
compatibles coas súas características.
Artigo 53. Criterios específicos de intervención en bens
inmobles declarados bens de interese cultural

Nota explicativa
De acordo co artigo 53, prohíbese o tendido da rede
de fibra óptica por fachada ou cuberta. A única opción
admisible é o tendido da rede de fibra óptica soterrado,
polo espazo público e acometendo a cada inmoble
a través de canalizacións soterradas, ata a caixa de
derivación que se atopa nunha zona común deste.
13
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Na mesma liña ca o artigo 1 en canto á consideración da protección
do patrimonio como ferramenta de cohesión social e desenvolvemento
sostible, atopamos outras referencias á posibilidade de intervencións
alternativas sempre que veñan convenientemente argumentadas e
xustificadas:

En cada nivel de protección poderá ser autorizado
excepcionalmente pola consellería competente
en materia de patrimonio cultural outro tipo de
intervencións distinto ao establecido de forma
xeral, nos casos en que se analicen de forma
pormenorizada as características e condicións
de conservación do ben e a súa contorna de
protección, os valores culturais protexidos e as
melloras funcionais, sempre que o proxecto de
intervención xustifique a súa conveniencia en prol
dun maior beneficio para o conxunto do patrimonio
cultural de Galicia.

Partindo da solución máis axeitada, que suporía a revisión e remodelación
integral de todas as infraestruturas existentes e potenciais dentro da
zona de intervención, a presente Guía de boas prácticas para actuación
de tendido de fibra óptica en contornas urbanas de especial protección
e conxuntos históricos de Galicia, ten por obxecto o establecemento
dunha metodoloxía de traballo que permita a incorporación do
tendido de fibra óptica (de forma provisional mentres non se execute
a remodelación integral) nos conxuntos históricos e nas contornas
urbanas e agrupacións de especial protección, ao tempo que se
garanta a protección e conservación dos seus valores culturais.

Artigo 42. Actuacións autorizables segundo os niveis
de protección. Lei 5/2016, do 4 de maio, de patrimonio
cultural de Galicia

Independentemente da flexibilidade da Lei 5/2016, do 4 de maio, de
patrimonio cultural de Galicia, en ocasións, este deber de conservación
e salvagarda do noso patrimonio cultural choca directamente cunha
sociedade que entende, en parte esas medidas de protección do
patrimonio coma un obstáculo para o seu desenvolvemento e para a
incorporación das novas tecnoloxías á súa vida cotiá.
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A análise da zona de intervención recollerá, entre outros, os seguintes puntos:

2.1 DELIMITACIÓN E
ANÁLISE DA ZONA DE
INTERVENCIÓN
A delimitación da zona de intervención
non só establece a área de intervención,
senón
tamén
os
puntos
máis
significativos, ou críticos, dese espazo
co resto do ámbito do conxunto histórico,
do conxunto catalogado ou da ARI.
O novo tendido terá que garantir a
continuidade coa rede existente ao
mesmo tempo ca a súa ampliación
noutras áreas do ámbito.
Nota explicativa

• A situación da área de intervención dentro do ámbito. Cales son as
conexións e os elementos que os relacionan co resto do ámbito do
conxunto histórico, do conxunto catalogado ou da ARI (prazas, rúas,
rueiros, hortas, vías etc.).

Delimitación do
conxunto histórico
de Santiago de
Compostela
Identificación do ámbito
do conxunto histórico,
do conxunto catalogado
ou da ARI.

Para a realización da delimitación e análise
da zona de intervención, será necesaria unha
exhaustiva recollida de información:
-Documentación
gráfica
procedente,
maioritariamente, das páxinas web oficiais dos
concellos (xeoportais), ou en formato papel,
nas oficinas de urbanismo dos concellos.
-Documentación gráfica procedente da páxina
web do Plan básico autonómico (http://mapas.
xunta.gal/visores/pba/)
-Documentación gráfica procedente da páxina
web de Información Xeográfica de Galicia,
da Xunta de Galicia (http://mapas.xunta.gal/
xeoportal)
-Recollida de información sobre solucións
construtivas e materiais de construción dos
inmobles e dos elementos que definen os
espazos públicos.
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-Memoria fotográfica da zona de intervención
e dos elementos de conexión co ámbito do
conxunto histórico, do conxunto catalogado
ou da ARI.
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Delimitación da zona
de intervención: rúa da
Algalia de Arriba
Identificación da zona de
intervención dentro do ámbito
do conxunto histórico, do
conxunto catalogado ou da
ARI.
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Delimitación da área de intervención dentro
do ámbito do conxunto histórico de Santiago
de Compostela.
Identificación dos elementos de conexión e relación co
ámbito do conxunto histórico, do conxunto catalogado
ou da ARI.
Espazos públicos de conexión coa área de
intervención
Inmobles dentro da área de intervención.
Espazos públicos dentro da área de
intervención.
18
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• Relación dos inmobles co espazo público (prazas, rúas,
rueiros, hortas, vías etc.), incluíndo a xerarquización
deses espazos públicos, a súa significación dentro
da trama urbana do ámbito do conxunto histórico, do
conxunto catalogado ou da ARI.

Delimitación da área de intervención dentro do ámbito do
conxunto histórico de Santiago de Compostela.

Unidades de
intervención (rueiros)
Inmobles relacionados coas edificacións
pertencentes á área de intervención.
Espazos públicos dentro da área de intervención.

Identificación dos elementos de conexión e relación dentro da área de
intervención.
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Nota explicativa
A xerarquización dos espazos públicos dependerá do seu valor
histórico-artístico, da solución urbanística, do valor histórico-artístico
das edificacións que o configuran e das solucións construtivas e
materiais empregados en pavimentos e fachadas.

• A relación de cada inmoble co resto de inmobles. Trátase dunha
edificación illada ou en medianeira; o número de fachadas que
ten, a súa altura, o seu parcelamento e xeometría, a tipoloxía
arquitectónica…
Nota explicativa

2.2 Identificación e análise das redes
de infraestruturas existentes NA ZONA
DE INTERVENCIÓN
Se durante a análise da delimitación da zona de intervención
considerabamos a relación desta co resto do ámbito do conxunto
histórico, do conxunto catalogado ou da ARI, e con outros espazos da
cidade, neste apartado seguirase a mesma formulación.
Nota explicativa

Recoméndase a elaboración dunha ficha de traballo por cada inmoble
da área de intervención. Nesa ficha, ademais da documentación
obtida durante a análise da delimitación, recollerase información sobre
as infraestruturas existentes no inmoble e sobre o nivel de protección
polo seu valor como patrimonio cultural.

Para identificar e analizar as redes de infraestrutura existentes na zona de
intervención, será necesaria unha exhaustiva recollida de información:

• Características de cada inmoble ao que debe chegar a rede de
fibra óptica. Neste apartado deberase considerar:

Documentación gráfica procedente da páxina web de Información Xeográfica
de Galicia, da Xunta de Galicia (http://mapas.xunta.gal/xeoportal)

O número de inmobles,
O número de titulares de cada inmoble (división horizontal),
O uso ou usos a que está destinado cada inmoble. Prestaráselle
especial atención ao uso na planta baixa por tratarse do nivel
de entrada da rede de fibra óptica desde o exterior,
Situación dos espazos comúns interiores en relación cos
espazos privados de cada titular.
Nota explicativa
Os datos relativos á titularidade e usos dos inmobles proceden da páxina
web oficial do catastro (http://www.sedecatastro.gob.es/) nas oficinas do
concello ou a través das enquisas aos ocupantes dos inmobles.

Documentación gráfica procedente, maioritariamente, das páxinas web
oficiais dos concellos (xeoportais), ou en formato papel, nas oficinas
de urbanismo dos concellos, na que se defina o trazado das redes de
infraestrutura existentes.

Recollida de información dos distintos operadores con infraestruturas na
zona.
Memoria fotográfica da zona de intervención dos elementos que compoñen
as redes existentes de infraestruturas.
Consulta de páxinas web públicas e/ou privadas onde os operadores
detallan as infraestruturas existentes na zona de intervención.

A identificación e análise das redes de infraestruturas terán en conta os
seguintes puntos:
• Identificación e descrición das distintas redes de infraestruturas
existentes no ámbito do conxunto histórico, do conxunto catalogado
ou da ARI.
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• Identificación e descrición das distintas redes de infraestruturas
existentes dentro da nosa área de intervención:
Descrición da rede de alimentación xeral de cada infraestrutura,
Descrición da rede de distribución a cada inmoble e titular de
cada infraestrutura.
   Neste apartado prestaráselle especial atención á existencia ou non de

2.3 Identificación e análise do marco
normativo
Todo proxecto deberá garantir o cumprimento da normativa en vigor, a
través dunha detallada xustificación dos requirimentos que lle son de
aplicación.

Tendido de fibra óptica dentro da zona de intervención.

Identificarase toda a normativa técnica e urbanística de obrigado
cumprimento dentro do ámbito estatal, autonómico e local.

Tendido de fibra óptica nas inmediacións da delimitación da zona
de intervención. Puntos de conexión da rede existente co novo
tendido.

Normativa técnica de carácter xeral e relativa á instalación de fibra
óptica:

• Identificación e descrición das intervencións de tendido de fibra óptica
realizadas no ámbito do conxunto histórico, do conxunto catalogado
ou da ARI.
• É importante garantir a coherencia e harmonización de todas as
intervencións dentro dun mesmo conxunto histórico.
Nota explicativa
Recoméndase elaborar unhas conclusións en relación coa análise do
tendido das infraestruturas existentes.

• Lei 9/2014, do 9 de maio, xeral de telecomunicacións.
• Real decreto 330/2016, do 9 de setembro, relativo a medidas para
reducir o custo do despregamento das redes de comunicacións
electrónicas de alta velocidade.
• 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.
• Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Tamén se recomenda elaborar unhas conclusións en relación coas
intervencións de tendido realizadas no resto do ámbito.

• Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento dos servizos de prevención.

O obxectivo destas conclusións é o de subliñar os acertos e os erros.
Repetindo na zona de intervención as solucións axeitadas, melloralas
(se é o caso) ao tempo que eliminaremos todas aquelas solucións que
non garantan a protección do ámbito de conxunto histórico, do conxunto
catalogado ou da ARI.

• Real decreto 485/1997 sobre disposicións mínimas en materia de
sinalización de seguridade e saúde no traballo.

• Identificación de todas as actuacións previstas na zona de intervención,
sexan ou non de tendido da rede de fibra óptica. Estas intervencións
poderán condicionar a decisión de optar por unha ou por outra
solución.

• Real decreto 486/1997 sobre disposicións mínimas de seguridade
e saúde nos lugares de traballo.
• Real decreto 123/2017, do 24 de febreiro, polo que se aproba o
Regulamento sobre o uso do dominio público radioeléctrico.
• Real decreto 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento que establece condicións de protección do dominio
público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e
medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas.
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• Real decreto 188/2016, do 6 de maio, polo que se aproba o
Regulamento polo que se establecen os requirimentos para a
comercialización, posta en servizo e uso de equipos radioeléctricos,
e se regula o procedemento para a avaliación da conformidade,
a vixilancia do mercado e o réxime sancionador dos equipos de
telecomunicación.
• Real decreto 299/2016, do 22 de xullo, sobre a protección da saúde
e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados
coa exposición a campos electromagnéticos.
• UNE 133100:2002: infraestruturas para redes de telecomunicacións.
• Orde ITC/1644/2011, do 10 de xuño, pola que se desenvolve este
regulamento.
• ITU-T G.652: características das fibras e cables ópticos monomodo.
• ITU-T G.984: redes ópticas pasivas con capacidade de xigabits.
• IEC 61300-3-34: dispositivos de interconexión de fibra óptica e
compoñentes pasivos. Tests básicos e procedementos de medida.
Exame e medidas.
• IEC 60794-1-1: cables de fibra óptica. Especificacións xerais.
• IEC 62221: fibras ópticas. Métodos de medida. Sensibilidade a
microdobreces.
• Ordenanzas municipais de catas e canalizacións.
• Especificacións técnicas particulares descritas nos permisos de
obra.
• Regulamentos e disposicións da Secretaría de Estado para o
Avance Dixital.
• Outras especificacións técnicas concretas dadas pola dirección
técnica da obra (no caso de ser necesario).
• Calquera outra disposición, norma e regulamento que, polo seu
carácter xeral e polo seu contido, afecten ás obras e entrasen en
vigor no momento da súa adxudicación.
22

Normativa urbanística e de protección do patrimonio cultural. É
importante detallar a identificación de todo requirimento de aplicación
relativa á protección do patrimonio:
Ámbito estatal:
• Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de solo e rehabilitación urbana
(https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7)
• Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español
(https://www.boe.es/eli/es/l/1985/06/25/16/con)
Ámbito autonómico:
• Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (https://www.boe.
es/eli/es-ga/l/2016/02/10/2/con)
• Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia
(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161109/
AnuncioG0422-281016-0013_es.pdf)
• Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan
básico autonómico de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2018/20180827/AnuncioG0422-090818-0001_es.pdf)
• Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia
(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160516/
AnuncioC3B0-110516-0001_es.pdf
• Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de
Galicia
Ámbito municipal:
• Plan xeral de ordenación municipal4
• o Planeamento de desenvolvemento: plans sectoriais, plans
especiais de protección ou de reforma interior, plans directores,
plans parciais, ordenanzas etc.
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Nota explicativa
A normativa urbanística de ámbito municipal, poderá consultarse, entre outros:
Nas páxinas web oficiais dos concellos (xeoportais), ou en formato papel, nas
oficinas de urbanismo dos concellos.
Na páxina web SITOUGA (Sistema de Información de Ordenación do Territorio
e Urbanismo de Galicia), da Xunta de Galicia.

Ademais da normativa de obrigado cumprimento poderá facerse referencia
a outros documentos que establezan recomendacións ou boas prácticas
na protección do patrimonio.
• Guía de boas prácticas para a intervención nos núcleos rurais,
editada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas – 2013 (https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/
get_file?folderId=125772&name=DLFE-26615.pdf)
• Guía de boas prácticas para as actuacións nos camiños de Santiago,
editada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria – 2016 (http://ficheiros-web.xunta.gal/cultura/publicacions/
guia_boas_practicas_actuacions_camino_santiago.pdf)
• Guía de cor e materiais de Galicia, editada pola Xunta de Galicia
e polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia – 2017 (https://
cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_
Territorio?content=Direccion_Xeral_Sostibilidade_Paisaxe/Paisaxe/
seccion.html&std=guia_cor.html&sub=guias-metodoloxicas/)

Nota explicativa
As listaxes presentadas neste documento non son listaxes pechadas. Cómpre
a súa comprobación no momento do estudo da proposta.
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2.4 IDENTIFICACIÓN E ANÁLISE DO VALOR
PATRIMONIAL CULTURAL
Non é posible intervir nunha zona de especial protección polo seu valor
como patrimonio cultural sen coñecer a razón de ser desa especial
protección: o seu valor histórico (a memoria), artístico (arquitectura,
urbanismo, paisaxe etc.), social (os usos, costumes etc.)…
A identificación e análise do seu valor patrimonial condicionará a
decisión dunha ou doutra solución, tanto en conxunto coma na decisión
das solucións de detalle.
Atendendo á Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia, a identificación e análise do valor como patrimonio cultural dos
distintos inmobles e elementos dentro do ámbito de aplicación segue
os seguintes pasos:
Identificación da clasificación do ben.
Terán a consideración de bens de interese cultural aqueles bens e
manifestacións inmateriais que, polo seu carácter máis destacado no ámbito
da Comunidade Autónoma, sexan declarados como tales polo ministerio
da lei ou mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia, a proposta
da consellería competente en materia de patrimonio cultural, de acordo co
procedemento establecido na lei.

Unha vez identificado o ben, establecerase a súa categoría: monumental,
xardín histórico, sitio histórico, xacemento ou zona arqueolóxica, vías
culturais, lugares de valor etnolóxico, conxunto histórico, paisaxe
cultural e territorio histórico.
A pertenza a unha destas categorías non será incompatible coa declaración
individualizada adicional de ben de interese cultural ou a catalogación
individualizada dalgún dos seus elementos, ou coa súa adscrición a outras
figuras de protección derivadas doutras lexislacións sectoriais.
Os monumentos, as zonas arqueolóxicas e as vías culturais declarados de
interese cultural ou catalogados contarán cunha contorna de protección.

Identificación do nivel de protección dos bens integrantes do patrimonio
arquitectónico ou industrial: protección integral, protección estrutural e
protección ambiental. Neste punto, é importante aplicar para cada caso
o artigo 42 (actuacións autorizables segundo os niveis de protección)
xa que condicionará de forma significativa o trazado do tendido da rede
de fibra óptica.

Terán a consideración de bens catalogados aqueles bens e manifestacións
inmateriais, non declarados de interese cultural, que polo seu notable valor
cultural sexan incluídos no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia a
través de calquera dos procedementos de inclusión previstos nesta lei.
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Nota explicativa
No apartado de delimitación
da zona de intervención xa
falamos da xerarquización dos
espazos públicos. Dentro do
mesmo ámbito de protección,
o valor como patrimonio
cultural vai mudando.
Por exemplo, no caso práctico
presentado neste documento,
dentro do ámbito do conxunto
histórico de Santiago de
Compostela,
identifícanse
as seguintes áreas de
intervención5:
-Ordenanza
intramuros

de

recinto

-Ordenanza de áreas urbanas
históricas inmediatas
-Ordenanza
de
históricos periféricos

lineais

-Ordenanza de rueiros
-Ordenanza
de
tecidos
históricos renovados polo
planeamento anterior
Ordenanza das implantacións
e reformas do planeamento
anterior

Plan especial de protección e
rehabilitación da Cidade Histórica.
5
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Nota explicativa
Por exemplo, no caso práctico
presentado neste documento,
dentro do ámbito do conxunto
histórico
de
Santiago
de
Compostela, podemos diferenciar
os distintos niveis de protección6:
Nivel 1.
Monumental
Nivel 2.
Singular valor arquitectónico
Nivel 3.
Interese tipolóxico e
arquitectónico
Nivel 4.
Interese ambiental

6

Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica.
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O derradeiro paso na identificación e
valoración do patrimonio cultural na
zona de intervención é a identificación
de todos aqueles elementos que
independentemente
do
nivel
de
protección do inmoble, contarán cunha
protección especial.

Elementos dE cuberta

A continuación, achéganse algúns
exemplos de posibles elementos de
catalogación7:
• Elementos de cuberta: chemineas,
bufardas,
bufardillóns,
pináculos,
lumieiras, gárgolas…
• Elementos de fachada: soportais,
patíns, pilastras/columnas, galerías,
miradoiros, balcóns, portas, xanelas,
xanelas
balconadas,
carpintería
achaiada á fachada, ferraxes, enreixado,
beiril, cornixas, impostas, recercados,
alicerces, peitorís, cobrebaixantes,
chamadores, escaparates, relevos,
inscricións, selos, escudos, cantería,
tornachuvias…
• Elementos interiores: vestíbulo,
portal, escaleira/pasamáns, ascensor,
patios, solainas, varandas, cambotas/
lares, vertedoiros, carpinterías, vidreiras,
lumieiras, frescos, artesoados/ceos
rasos, sollados…

Tómase como modelo a clasificación de elementos catalogados que aparecen no Plan especial
de protección e rehabilitación da Cidade Histórica.
7
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Elementos de fachada

Soportais, pilastras, columnas, arcos, artesoados e
falsos teitos. Os soportais non deberán considerarse
elementos óptimos para a acollida de caixas e
conducións das redes de infraestrutura xa que se
trata dun espazo público do inmoble.
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Galerías, miradoiros, beirados, cornixas,
balcóns, carpintería, tornachuvias, recercados e
impostas, son elementos que hai que protexer e
estará prohibida a súa perforación para o paso
de instalacións.
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As solainas e balaustradas, pola súa
singularidade (case unicamente presentes en
pazos e edificios institucionais) non alterarán os
ritmos e as proporcións do conxunto.

Os cobrebaixantes son elementos que deberán
terse en conta para a condución non só de
baixantes de saneamento, senón tamén para a
conducción doutras interaccións como a fibra
óptica. Deberá prestarse especial atención a
aquelas cobrebaixantes que aparecen como
elementos catalogados.
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A cantería, alicerces, relevos,
peitorís, enreixado, impostas
e outros, poden modificar as
entradas e percorridos do
tendido.

Inscricións, chamadores, escudos, rótulos,
frontóns ou escaparates, son algúns dos
elementos de carácter ornamental que deberán
terse en conta no momento de definir o trazado
da liña de fibra óptica.
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Elementos interiores

Os espazos interiores que hai que ter en conta son todos aqueles que afectan ao
espazo común, xa que a guía unicamente atende o tendido ata o abonado, pero non
o tendido no interior da vivenda ou local.

Nota explicativa
Os concellos dispoñen dun planeamento xeral (PXOM) no Os
concellos dispoñen dun planeamento xeral (PXOM) no que se
establecen as medidas e obxectivos en materia de protección
do patrimonio. Un apartado importante deste planeamento
é a catalogación de todos os bens de interese cultural e
todos aqueles elementos que polo seu valor como patrimonio
cultural deberán ter algunha protección. Ademais do PXOM,
algúns concellos dispoñen dun planeamento específico en
materia de protección do patrimonio cultural (plans especiais,
plans directores etc.).
En desenvolvemento do Decreto 83/2018, do 26 de xullo,
polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia, en
ausencia dun instrumento de planeamento de ordenación do
termo municipal (e máis específico en materia de protección
do patrimonio), para aqueles concellos de menos de 5 000
habitantes, poderá redactarse un plan básico municipal. Como
parte dos obxectivos xerais deste plan básico municipal está
a conservación e protección dos elementos que conforman o
rico patrimonio cultural e natural de Galicia:
Tanto os Bens de Interese Cultural como os bens integrados
no Catálogo de planeamento, merecen ser recollidos
na documentación do PBA, como parte esencial do seu
contido…, sen prexuízo do rigoroso proceso de catalogación
da planificación municipal.
A catalogación dos elementos tradicionais, asegura a
permanencia da edificación tradicional e dos elementos
históricos existentes, e serve de guía para as futuras actuacións
construtivas, desbotando actuacións que, diante da escaseza
de solucións exemplares, adoptan formalizacións banais nunha
evidente deterioración da escena urbana e do medio rural.
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2.5 proposta de intervención

• Planos:

A proposta, que terá o formato dun proxecto de execución, deberá
constar de:

• Orzamento

• Memoria: Toda a documentación, información e análise realizados no
proceso de aplicación da metodoloxía de traballo deberá aparecer no
documento final:
• Memoria descritiva da zona de intervención
• Memoria fotográfica

Achegaranse planos do estado actual, das redes de infraestrutura
existentes e planos da proposta definitiva.

• Solucións técnicas de detalle:
Nesta fase do traballo aplícanse os criterios xerais a unha escala
menor, traballando no detalle das canalizacións, dos tendidos aéreos,
encontros con elementos arquitectónicos, sistemas de ancoraxe,
encontros con elementos das outras redes de infraestruturas etc.

• Fichas dos inmobles
• Memoria urbanística e cumprimento da normativa
• Memoria das redes de infraestruturas existentes na zona de
intervención
• Memoria do nivel de protección do patrimonio na zona de
intervención
• Solución adoptada:
As conclusións da análise realizada tomaranse como punto de partida
na busca de posibles solucións e na determinación dunha solución
definitiva.
Para a determinación das posibles solucións aplicaranse os criterios
xerais de intervención.
Na elección da solución definitiva priorizarase a revisión e remodelación
integral de todas as infraestruturas existentes e potenciais e, no caso
da súa imposibilidade, a condución enterrada e con menor visibilidade,
garantindo a máxima protección de valor patrimonial do inmoble e da
súa contorna.
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METODOLOXÍA

DELIMITACIÓN E
ANÁLISE DA
ZONA DE
INTERVENCIÓN

Situación da área de intervención dentro do ámbito

Conexións e elementos que os relacionan co resto da contorna
urbana protexida

Relación dos inmobles co espazo público (prazas,
rúas, patios de rueiros, hortas, vías etc.)

Xerarquización e significación dos espazos públicos dentro da
área de intervención

Relación de cada inmoble co resto de inmobles

Edificación illada ou en medianeira,
O número de fachadas que ten,
A súa altura,
O seu parcelamento e xeometría,
A tipoloxía arquitectónica.

Características de cada inmoble ao que debe chegar
a rede de fibra óptica

O número de inmobles,
O número de titulares de cada inmoble (división horizontal),
O uso ou usos a que está destinado cada inmoble.
Situación dos espazos comúns interiores en relación cos
espazos privados de cada titular.

Identificación e descrición das distintas redes de
infraestruturas existentes no ámbito
IDENTIFICACIÓN E
ANÁLISE DAS REDES
DE INFRAESTRUTURAS
EXISTENTES NA ZONA
DE INTERVENCIÓN

Identificación e descrición das distintas redes de
infraestruturas existentes dentro da nosa área de
intervención

Descrición da rede de alimentación xeral de cada infraestrutura,
Descrición da rede de distribución a cada inmoble e titular de
cada infraestrutura.

Identificación e descrición das intervencións de
tendido de fibra óptica realizadas no ámbito
Identificación de todas as actuacións previstas na
zona de intervención, sexan ou non de tendido da
rede de fibra óptica
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METODOLOXÍA
Normativa técnica de carácter xeral

IDENTIFICACIÓN E
ANÁLISE DO
MARCO NORMATIVO

Normativa técnica relativa á instalación da fibra óptica
Normativa urbanística

Ámbito estatal
Ámbito autonómico
Ámbito local - municipal

Outros documentos

IDENTIFICACIÓN E
ANÁLISE DO
VALOR PATRIMONIAL
CULTURAL

Identificación da clasificación do ben

Ben de interese cultural
Ben catalogado

Identificación da categoría do ben

Monumental, xardín histórico, sitio histórico, xacemento ou
zona arqueolóxica, vías culturais, lugares de valor etnolóxico,
conxunto histórico, paisaxe cultural e territorio histórico

Identificación do nivel de protección do ben

Protección integral,
Protección estrutural
Protección ambiental

Identificación dos elementos que contan con
protección específica

Elementos da cuberta
Elementos da fachada
Elementos interiores

Memoria

PROPOSTA DE
INTERVENCIÓN

Solución adoptada
Planos
Orzamento
Solucións técnicas de detalle
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CRITERIOS
XERAIS DE
INTERVENCIÓN
Unha vez definido o ámbito de intervención, analizado o estado actual, identificados os
requisitos legais de aplicación e identificados os elementos máis significativos e o seu valor
como patrimonio cultural, cómpre establecer unha serie de criterios xerais de intervención,
que se deberán ter en conta á hora de acometer a instalación da rede de telecomunicacións
de fibra óptica no conxunto histórico.

O criterio que prevalece sobre calquera outro é aproveitar a necesidade de incorporar
redes de infraestruturas novas para levar a cabo unha revisión e remodelación integral
de todas as infraestruturas existentes e potenciais.
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3.1 REDE DE ALIMENTACIÓN E REDE DE
DISTRIBUCIÓN DA FIBRA ÓPTICA
Esta rede considera a distribución da fibra óptica ata a acometida de abonado.
A. Galería enterrada de redes de infraestruturas
De existir unha galería de instalacións, a rede de fibra óptica deberá levarse
pola devandita galería.
Se non existe unha galería de instalacións, deberán valorarse dúas opcións:
1.Aproveitar a canalización enterrada de redes de servizos existentes na zona.
Nota explicativa
O aproveitamento das canalizacións existentes doutras infraestruturas terá sentido sempre
e cando non estean previstas (a curto e medio prazo) obras de mellora ou cambio das
canalizacións.
Será necesario garantir o cumprimento da normativa específica relativa a cada infraestrutura e
que todos os servidores das redes cheguen a un acordo para compartir e manter a canalización.
É importante subliñar que o modelo de tendido para cada infraestrutura deberá ser único e non
poden coexistir no mesmo espazo dous modelos distintos de tendido de rede.

2.Executar unha canalización enterrada, totalmente independente, para a rede
de telecomunicacións.
Para a realización dunha canalización enterrada independente deberán
valorarse os seguintes aspectos:
Existencia doutras canalizacións de infraestruturas no tramo.
Existencia de restos arqueolóxicos no tramo.
Terase en conta o pavimento da vía. Para determinar por onde levar a
canalización, valoraranse as distintas opcións de paso, en función do
estado de conservación do pavimento e do seu valor histórico–artístico.
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Cumprimento da normativa específica de aplicación para o paso de redes
de telecomunicacións de fibra óptica enterrada.

Exemplo de pavimentos de
vía que poden condicionar o
trazado da canalización.
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Nota explicativa

B. Arqueta de distribución – caixa de empalme

Tendo en conta o espazo reducido (en
comparación con outras redes como as
de abastecemento e saneamento de
auga) que cómpre para a canalización
da rede de fibra óptica, o valor dos
pavimentos da vía pública, tanto
histórico coma artístico, xunto coa
presenza de restos arqueolóxicos a
pouca profundidade, son os factores
que máis poden influír no trazado da
canalización de rede de fibra óptica.

As caixas de empalme nunca quedarán á vista, nin colocadas na
fachada, nin colocadas en cuberta. Poderán ir:
• Enterradas nunha arqueta rexistrable
Para a realización dunha arqueta enterrada, deberán valorarse os
seguintes aspectos:
Existencia doutras arquetas enterradas de infraestruturas no tramo.
Existencia de restos arqueolóxicos no tramo. A execución dunha
arqueta enterrada esixirá o seguimento arqueolóxico dos traballos.
Terase en conta o pavimento da vía. Dado que a arqueta de
distribución debe ser rexistrable, para a súa colocación, valorarase
o estado de conservación do pavimento e o seu valor patrimonial.
Cumprimento da normativa específica de aplicación para o paso
de redes de telecomunicacións de fibra óptica enterrada.
• No interior dun inmoble, nunha zona común e sempre que se garanta
a xestión de comunidades cos propietarios do devandito inmoble.
Evitaranse aqueles inmobles con catalogación de nivel 1
(monumental) ou nivel 2 (singular valor arquitectónico).
Evitaranse aqueles inmobles cuxos portais estean identificados
como elementos catalogados.
Evitaranse aqueles inmobles
catalogados en planta baixa.

con

elementos

da

fachada

Priorizarase a súa colocación naqueles inmobles cuxa fachada
estea revestida cun revestimento continuo en planta baixa.

Exemplo de pavimentos de
vía que poden condicionar o
trazado da canalización.

Priorizarase a súa colocación naqueles inmobles que xa dispoñen
dun armario de instalacións na zona común. No caso de ausencia
de armario de instalacións, deseñarase un armario de instalacións
de maneira que poidan incorporarse a el caixas de distribución e
abonado doutras redes de infraestruturas.
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C. Rede de distribución aérea
A entrada enterrada da rede de distribución ao interior do inmoble (ata a caixa
de abonado) non sempre é posible, debido á necesidade, na maioría dos
casos, de realización de obras nas zonas comúns. Parte desta imposibilidade
pode vir motivada pola existencia de elementos catalogados (por exemplo,
sollados ou vestíbulos).
Nestas situacións, a rede deberá subir pola fachada e entrar a nivel de planta
baixa, directamente ás zonas comúns.
No caso de que sexa necesario levar a rede de fibra óptica pola fachada,
pódense dar dúas situacións:
1. Saída da rede na liña de medianeira e distribución cada dous inmobles
Nota explicativa
Quenlla de aceiro galvanizado coa
compartimentación para diferenciar a
rede troncal da rede de distribución.
Cada derivación acometerá a dous
inmobles, cun conduto por inmoble.
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Caso práctico. Exemplo do proceso de
aplicación dos criterios xerais.
Identifícanse as liñas da medianeira
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Caso práctico. Exemplo do
aplicación dos criterios xerais.

proceso

de

Identifícanse as zonas da fachada que delimitan
espazos comúns no interior do inmoble (espazos
polos que deberá entrar a liña de fibra óptica)
O inmoble da rúa da Algalia de Arriba, núm. 44
e os inmobles da praciña da Algalia de Arriba,
núm. 3 e núm. 5, teñen un uso hoteleiro na súa
totalidade. Pódese acometer en calquera punto
da fachada, ao nivel de acceso.

Valoraranse os seguintes aspectos.
1. Priorizarase a saída por aquelas medianeiras que xa dispoñen de
montantes de instalación (electricidade, saneamento, gas etc.).
2. Evitarase a saída da rede nos inmobles catalogados de nivel 1 ou
nivel 2. No caso de existir algún inmoble con catalogación de nivel 1
ou nivel 2, colocarase o montante vertical de maneira que a conexión
horizontal pola fachada quede reducida ao máximo.
3. Disporase un talo ou gardatubos, coa intención de protexer a
instalación de posibles golpes. Se xa existen montantes de instalacións,
unificaranse todos eles cun único elemento de protección.
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4. A conexión horizontal para a entrada na planta baixa ao interior do inmoble
debe manter os seguintes criterios:

Caso práctico. Exemplo do
aplicación dos criterios xerais.

proceso

de

O percorrido horizontal será o mínimo posible para acceder á zona común.
Para reducir o percorrido dos cables pola fachada, poderá accederse ao
inmoble por unha zona privada, logo do acordo da propiedade.

Identifícanse os inmobles cun nivel de protección
3, de interese tipolóxico e arquitectónico (o
restos dos inmobles do tramo teñen un nivel de
protección 4, interese ambiental)

Prestaráselle especial atención á existencia dos cables e caixas de
instalacións de redes doutras infraestruturas.

Aínda que non se trate de niveis de protección
1 ou 2, o nivel de protección 3 xa fai mención
á importancia da tipoloxía e da arquitectura da
edificación. Conta así con importantes elementos
catalogados.

Prestaráselles especial atención aos elementos catalogados a nivel de
planta baixa.
Sempre que as instalacións existentes e os elementos de fachada o permitan,
tratarase de unificar a altura de entrada en todas as fachadas.
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Caso práctico. Exemplo do
aplicación dos criterios xerais.

proceso

de

Identifícanse os elementos das instalacións das
redes de infraestrutura que coinciden coa liña
medianeira
A instalación dos cables de telefonía existente
deberá de desaparecer coa incorporación da
fibra óptica.
As instalacións que coinciden coa liña
medianeira son maioritariamente baixantes de
saneamento, caixas de instalacións das distintas
redes (algunhas fóra de uso) e tendido da rede
de telefonía aos niveis superiores do inmoble.
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Caso práctico. Exemplo do
aplicación dos criterios xerais.

proceso

de

Trazado da rede de fibra óptica (en verde) con
saída a fachada cada dous inmobles.
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Nota explicativa
En ocasións non se escolle a liña
de medianeira onde xa existen
instalacións.
Nos seguintes gráficos aparece,
en primeiro lugar, a opción
adoptada e, en segundo lugar, a
solución na que se escolle a liña
de medianeira máis poboada por
instalacións.

Nota explicativa
Esta segunda opción obriga a
levar os cables pola fachada,
horizontalmente, a nivel de planta
de acceso. A isto debemos engadir
que se trata dun inmoble con nivel de
protección 3, de interese tipolóxico e
que o tendido horizontal rompería a
proporción do conxunto da fachada.
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2. Saída da rede na liña de medianeira e distribución a todos os inmobles que forman o rueiro.
O montante vertical deberá chegar á parte superior da fachada. Desde
aí, a rede de distribución levarase pola cornixa, oculta en caleiros ou
camuflada nas molduras de beirados e galerías.

Nota explicativa
Quenlla de aceiro galvanizado coa compartimentación para diferenciar a rede troncal
da rede de distribución. Cada derivación
acometerá todos os inmobles do rueiro, cun
conduto por inmoble.
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Caso práctico. Exemplo do
aplicación dos criterios xerais.

proceso

de

Trazado da rede de fibra óptica (en verde) con
saída á fachada para acometer a todo un rueiro
de inmobles
Unha vez que chega á cuberta, lévase pola
cornixa ata o seguinte inmoble de xeito que
baixa ata o nivel de acceso.
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• No caso de existir algún inmoble con catalogación de nivel 1 ou
nivel 2, colocarase o montante vertical de maneira que a conexión
horizontal pola fachada quede reducida ao máximo.
• Deberán terse en conta os elementos catalogados tanto na fachada
(paso do montante vertical) coma nos beirados, nas cornixas,
gárgolas, galerías etc. (para a distribución horizontal).
• A baixada da rede de distribución a cada inmoble realizarase pola
liña de medianeira, tendo en conta o mínimo percorrido posible
para acceder á zona común na planta baixa. Tentarase unificar as
baixadas da rede ata a planta baixa, cada dous inmobles.
• Prestaráselle especial atención á existencia de cables e caixas de
instalacións de redes doutras infraestruturas.
• Sempre que as instalacións existentes e os elementos da fachada
o permitan, tratarase de unificar a altura de entrada en todas as
fachadas.
Toda a instalación de cables de rede de distribución aérea, tanto en
montantes verticais coma nos pasos horizontais, deberá mimetizarse o
máximo posible cos materiais de acabado da fachada.

3.2 ACOMETIDA DO ABONADO
A caixa de abonado da que parte a rede a cada usuario, colocarase
sempre no interior do inmoble, nunha zona común o máis próxima
posible á entrada da rede ao inmoble (normalmente o portal).
Da caixa de abonado sairá un único cable de fibra, que se distribuirá
aos distintos usuarios polas zonas comúns (escaleiras, patios interiores
etc.). Á entrada de cada usuario colocarase unha caixa de derivación
de maneira que o usuario poida conectarse cando así o decida sen ter
que volver intervir nos espazos comúns.
Para a deseño da rede dentro do inmoble, teranse en conta os seguintes
aspectos:
• Prestaránselles especial atención aos elementos catalogados
e ao nivel de catalogación do inmoble. En ningún momento, os
elementos interiores catalogados deberán verse afectados pola
instalación.
• Terase en conta a existencia, nas zona comúns, doutras redes de
infraestruturas, coa intención de unificar solucións.
• Independentemente da súa catalogación, terase en conta o
impacto visual que esta instalación poida xerar. Buscaranse
sempre solucións limpas e integradas.
• A caixa de abonado instalarase no armario de instalacións. No
caso de ausencia de armario de instalacións, deseñarase un
armario de instalacións de maneira que poidan incorporarse a el
caixas de distribución e abonado doutras redes de infraestruturas.
• Cumprimento da normativa específica de aplicación para o paso
de redes de telecomunicacións de fibra óptica no interior dos
inmobles.
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CRITERIOS XERAIS DE INTERVENCIÓN
Galería enterrada de redes de infraestruturas
De existir unha galería de instalacións a rede de fibra óptica deberá levarse pola devandita galería.
Se non existe galería enterrada:
Aproveitar a canalización enterrada de redes de servizos existentes na zona.
Executar unha canalización enterrada, totalmente independente:
• Existencia doutras canalizacións de infraestruturas no tramo.
• Existencia de restos arqueolóxicos no tramo.
• Terase en conta o pavimento da vía.
• Cumprimento da normativa específica de aplicación para o paso de redes de telecomunicacións de fibra
óptica enterrada.
REDE DE
ALIMENTACIÓN
E REDE DE
DISTRIBUCIÓN DA
FIBRA ÓPTICA

Arqueta de distribución – caixa de empalme
As caixas de empalme nunca quedarán á vista, nin colocadas en fachada, nin colocadas en cuberta.
Enterradas nunha arqueta rexistrable:
• Existencia doutras arquetas enterradas de infraestruturas no tramo.
• Existencia de restos arqueolóxicos no tramo.
• Terase en conta o pavimento da vía.
• Cumprimento da normativa específica de aplicación para o paso de redes de telecomunicacións de fibra
óptica enterrada.
No interior dun inmoble:
En zona común e sempre que se garanta a xestión de comunidades cos propietarios.
• Evitaranse aqueles inmobles con catalogación de nivel 1 (monumental) ou nivel 2 (singular valor arquitectónico).
• Evitaranse aqueles inmobles cuxos portais esten identificados como elementos catalogados.
• Evitaranse aqueles inmobles con elementos de fachada catalogados en planta baixa.
• Priorizarase a súa colocación naqueles inmobles cuxa fachada estea revestida cun revestimento continuo en
planta baixa.
• Priorizarase a súa colocación naqueles inmobles que xa dispoñen dun armario de instalacións na zona común.
En caso de ausencia de armario de instalacións, deseñarase un armario de instalacións de maneira que poidan
incorporarse ao mesmo caixas de distribución e abonado doutras redes de infraestruturas.
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CRITERIOS XERAIS DE INTERVENCIÓN
Rede de distribución aérea.
A rede deberá subir por fachada e entrar a nivel de planta baixa, directamente ás zonas comúns. Todo o cableado de rede de distribución aéreo,
tanto en montantes verticais como nos pasos horizontais, deberá mimetizarse o máximo posible cos materiais de acabado de fachada.

REDE DE
ALIMENTACIÓN
E REDE DE
DISTRIBUCIÓN DA
FIBRA ÓPTICA

Saída da rede na liña de medianeira e distribución cada dous inmobles.
• Priorizarase a saída por aquelas medianeiras que xa dispoñen de montantes de instalación.
• Evitarase a saída da rede nos inmobles catalogados de nivel 1 ou nivel 2.
• Disporase un talo ou garda tubos, coa intención de protexer a instalación de posibles golpes.
• A conexión horizontal para a entrada en planta baixa ao interior do inmoble debe manter os seguintes criterios:
O percorrido horizontal será o mínimo posible para acceder á zona común.
Prestarase especial atención á existencia de cableado e caixas de instalacións de redes doutras infraestruturas.
Prestarase especial atención aos elementos catalogados a nivel de planta baixa.
Sempre que as instalacións existentes e os Elementos da fachada o permitan, tratarase de unificar a altura de entrada en todas as
fachadas.
Saída da rede na liña de medianeira e distribución a todos os inmobles que forman a mazá.
O montante vertical deberá chegar á parte superior da fachada. Desde aí, a rede de distribución levará por cornixa, oculta en canalóns ou
camuflada nas molduras de beirados e galerías
• En caso de existir algún inmoble con catalogación de nivel 1 ou nivel 2, colocarase o montante vertical de maneira que a conexión
horizontal por fachada quede reducida ao máximo.
• Deberán terse en conta os elementos catalogados tanto en fachada (paso do montante vertical) como beirados, cornixas, gárgolas,
galerías, etc (para a distribución horizontal).
• A baixada da rede de distribución a cada inmoble realizarase pola liña de medianeira, tendo en conta o mínimo percorrido posible para
acceder á zona común en planta baixa.
• Prestarase especial atención á existencia de cableado e caixas de instalacións de redes doutras infraestruturas.
• Sempre que as instalacións existentes e os Elementos da fachada o permitan, tratarase de unificar a altura de entrada en todas as fachadas.

ACOMETIDA
DO ABONADO

A caixa de abonado da que parte a rede a cada usuario, colocarase sempre no interior do inmoble, nunha zona común o máis próxima posible á
entrada da rede ao inmoble (normalmente o portal). Da caixa de abonado sairá un único cable de fibra, que se distribuirá aos dististos usuarios polas
zonas comúns (escaleiras, patios interiores, etc.). Á entrada de cada usuario colocarase unha caixa de derivación de maneira que o usuario poida
conectarse cando así o decida sen ter que volver intervir nos espazos comúns.
• Prestarase especial atención aos elementos catalogados e ao nivel de catalogación do inmoble. En ningún momento, os elementos
interiores catalogados deberán verse afectados pola instalación.
• Terase en conta a existencia, nas zona comúns, doutras redes de infraestruturas, coa intención de unificar solucións.
• Independentemente da súa catalogación, terase en conta o impacto visual que esta instalación poida xerar. Buscaranse sempre solucións
limpas e integradas.
• A caixa de abonado instalarase no armario de instalacións. En caso de ausencia de armario de instalacións, deseñarase un armario de
instalacións de maneira que poidan incorporarse ao mesmo caixas de distribución e abonado doutras redes de infraestruturas.
• Cumprimento da normativa específica de aplicación para o paso de redes de telecomunicacións de fibra óptica no interior dos inmobles.
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CASO PRÁCTICO
O tramo elixido para a redacción do caso práctico da Guía de boas prácticas para actuación
de tendido de fibra óptica en contornas urbanas de especial protección e conxuntos históricos
de Galicia, no centro histórico de Santiago de Compostela, pertence á rúa da Algalia de Arriba,
e vai desde a praza de San Roque á rúa de San Miguel dos Agros.
Este caso práctico servirá como exemplo de aplicación da metodoloxía de traballo e da
aplicación dos criterios de intervención nos contornas urbanas de especial protección e
conxuntos históricos de Galicia para dotar o servizo de telecomunicación a través dunha rede
de fibra óptica común.
Partindo da imposibilidade de levar a cabo a hipótese ideal, que suporía a realización
dunha renovación total de todas as infraestruturas existentes coa incorporación das novas
infraestruturas, estableceranse criterios de intervención e valoraranse as distintas solucións
técnicas.

4.caso práctico / memoria
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4.1 memoria
DELIMITACIÓN E ANÁLISE DA ZONA DE INTERVENCIÓN
TRAMO OBXECTO DO ESTUDO
A rúa da Algalia de Arriba atópase na
zona intra muros da Cidade Histórica.
Aínda que de menor importancia, era
unha das sete entradas da cidade
medieval. A ela chegábase a través da
Porta de San Roque, por onde entraban
os peregrinos do Camiño Inglés e por
onde se accedía ao barrio xudeu da
cidade.
Esta rúa desemboca na praza de
Cervantes onde os peregrinos do
Camiño Inglés se atopaban cos
peregrinos do Camiño Francés que
entraban pola Porta do Camiño.
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O tramo ten un total de 33 inmobles
con
tipoloxías
arquitectónicas
diversas resultado das distintas
intervencións e transformacións
que sufriu a vía ao longo do tempo.
Praza de San Roque
Número 1
Rúa da Algalia de Arriba
Números pares: 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44 e 46
Números impares: 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 			
45, 47, 49 e 51
Praciña da Algalia
Números: 1, 2, 3, 4, 5

Como se pode observar no
plano, aínda que as edificacións
se agrupan en rueiros, debido
á súa configuración parcelaria
medieval (edificacións estreitas e
alongadas), un bo número delas
ten dúas fachadas, sendo principal
a fachada que da á rúa da Algalia
de Arriba.
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memoria fotográfica
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4.caso práctico / memoria
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FICHAS DO ESTADO ACTUAL DOS INMOBLES

En relación á descrición dos usos que aparecen nas fichas dos
inmobles, se mantén a nomenclatura que aparece nas fichas de datos
catastrais do ben inmoble. (https://www.sedecatastro.gob.es/)
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GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA ACTUACIÓNS DE TENDIDO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA EN CONTORNAS URBANAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E CONXUNTOS HISTÓRICOS DE GALICIA

DESCRICIÓN DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas
B + 2 (rúa das Rodas núm. 43)
B+1 (praza de San Roque núm. 1)
Dobre acceso:
Praza de San Roque núm. 1
Rúa das Rodas núm. 43
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, impostas,
alicerces e beirados de cantería de
granito visto

Uso residencial:
Planta 0: 61 m2
Planta 1: 58 m2
Planta +1: 39 m2
Uso almacén:
Planta SM: 59 m2.
Referencia catastral: 4 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: posición da escaleira
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas.
Elementos de fachada: portas, fiestras con balconada,
		 carpintería achaiada a fachada, ferraxes, recercados, peitorís e
		cobrebaixantes.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico polas tres fachadas.
Caixa de telefonía na fachada que dá á vía que conecta coa praza da Algalia de Abaixo.
Entrada de instalación de cables eléctrica nos dous accesos á altura do lintel das
portas.
Entrada de instalación de cables de telefonía pola praza de San Roque, a nivel da
planta 1.
Entrada de instalación de cables de telefonía pola rúa das Rodas, a nivel da planta 1.
Talos de acometida de electricidade, telefonía e iluminación.
Instalación de cables aérea de telefonía, iluminación e electricidade desde a praza de
San Roque 1 á rúa da Algalia de Arriba, 46
Baixante e caleiro pola rúa das Rodas.
Beirarrúa elevada no acceso pola praza de San Roque.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación cunha fachada
B + 4 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 18)

Uso hotel:
Planta 0: 137 m2

Acceso único:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 18

Uso vivenda:
Planta 1: 146 m2 (elem. comúns 23 m2)
Planta 2: 149 m2 (elem. comúns 23 m2)
Planta 3: 145 m2 (elem. comúns 21 m2)
Planta baixo cuberta: 70 m2 (elem. comúns 8 m2)

Paramentos de fachada:
Cantería de granito.

Referencia catastral: 5 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 3. Interese tipolóxico e arquitectónico
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da escaleira.
Fachada: composición integral, balcóns e galerías.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
Elementos de fachada: balcóns, portas, enreixado, cornixas, impostas,
		 alicerces e galería.
   Elementos interiores: portal, escaleiras/pasamáns, carpinterías do
		 portal e artesoados de ceos rasos.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico na fachada, a nivel de planta baixa.
Paso da instalación de cables de iluminación pública a nivel de forxado do chan da
primeira planta.
Caixa de telefonía na fachada.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada, á altura do lintel do acceso ao
portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada, á altura do lintel do acceso ao
portal e á altura do lintel dos balcóns da primeira planta.
Caleiro na fachada.
Montante para o paso de instalacións a nivel de planta baixa.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 20)
B + 2 (rúa dos Truques)
Acceso único:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 20
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados,
impostas, alicerces e beirados de
cantería de granito visto

Uso vivenda:
Planta 0: 66 m2 (elem. comúns 15 m2)
Planta 1: 72 m2 (elem. comúns 11 m2)
Planta 2: 72 m2 (elem. comúns 15 m2)
Planta baixo cuberta: 28 m2
Planta recuada respecto ás fachadas
Referencia catastral: 3 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: posición e desenvolvemento da escaleira
Fachada: composición integral, balcóns e galerías.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, enreixado,
		 beirados, impostas, recercados e alicerces.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico na fachada, a nivel da planta
baixa.
Iluminación pública.
Instalación de cables e caixa de iluminación pública.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada principal (rúa da Algalia
de Arriba núm. 20), á altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada, á altura do lintel do
acceso ao portal e á altura da soleira da fiestra balconeira de segunda planta.
Caleiro na fachada ás dúas fachadas.
Baixante na fachada lateral (rúa dos Truques).
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con duas fachadas
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 22)
B + 3 (rúa dos Truques, núm. 1)

Uso almacén:
Planta -1: 29 m2
Planta 0: 5 m2

Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 22
Rúa dos Truques núm. 1

Uso comercio:
Planta 0: 29 m2

Paramentos de fachada:
Rúa da Algalia de Arriba: perpiaño de
granito.
Rúa dos Truques: revestimento con
recercados, impostas, alicerces e
beirados de cantería de granito visto.

Uso vivenda:
Planta 0: 7 m2
Planta 1: 42 m2
Planta 2: 42 m2
Planta 3: 42 m2
Referencia catastral única

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición da escaleira.
Catalogación de elementos:
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, carpintería
nivelada á fachada, ferraxes, enreixado, cornixas, impostas,
		 recercados, peitorís, cantería e tornachuvias.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada, a
nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada principal, á altura do lintel
de acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada, á altura do lintel do
acceso ao portal.
Caleiro nas dúas fachadas e baixante na fachada lateral (na rúa dos Truques).
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas
B + 4 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 24)
B + 4 (rúa dos Truques, núm. 3)
B + 4 (patio de rueiro)
Acceso polas dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 24
Rúa dos Truques, núm. 3
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, alicerces
e beirados de cantería de granito visto.

Uso hotel:
Planta 0: 52 m2.
Uso comercio:
Planta 0: 35 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 85 m2 (elem. comúns 11 m2)
Planta 2: 86 m2 (elem. comúns 11 m2)
Planta 3: 78 m2 (elem. comúns 10 m2)
Planta baixo cuberta: 40 m2 (elem.
comúns 5 m2)
Referencia catastral: 6 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
escaleira
Fachada: galerías e balcóns.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, carpintería
		 achaiada a fachada, enreixado, beirados, cornixas e recercados.
		 Elementos interiores: lumieiras.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas á
vía pública, a nivel da planta baixa.
Instalación de alarma.
Entrada da instalación de cables eléctricos nas fachadas á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada principal, a nivel da
planta baixa, primeira planta, segunda planta e terceira planta.
Caleiro e baixante nas fachadas á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 26)
B + 3 (patio de rueiro)
Acceso por unha fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 26
Paramentos de fachada:
Cantería de granito

Uso comercio:
Planta 0: 112 m2.
Uso vivenda:
Planta 0: 44 m2
Planta 1: 70 m2
Planta 2: 78 m2
Planta 3: 66 m2
Referencia catastral: 4 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
escaleira
Fachada: composición integral.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
Elementos de fachada: portas, fiestras con balconada,
		 enreixado, beirados, recercados, relevos e cantería.
		 Elementos interiores: portal, sollado de pedra do portal, lumieiras
e escaleira/pasamáns.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada á vía
pública, a nivel de planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal, a nivel de primeira planta, a nivel de segunda planta e
instalación de cables que sobe ata a cuberta.
Caleiro e baixante na fachada á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 27
e rúa de San Miguel dos Agros núm. 5)
B + 2 (patio de rueiro)
Acceso polas dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm.27
Rúa de San Miguel dos Agros, núm 5
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, impostas,
alicerces e beirados de cantería de
granito visto

Uso comercio:
Planta 0: 112 m2.
Uso vivenda:
Planta 0: 118 m2 (elem. comúns 6 m2)
Planta 1: 234 m2 (elem. comúns 23 m2)
Planta 2: 108 m2 (elem. comúns 9 m2)
Planta 2: 125 m2 (elem. comúns 14 m2)
Planta 3: 69 m2
Referencia catastral: 5 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:
Clasificación: Nivel 2. Singular valor arquitectónico
Protección:

•Sistema estrutural vertical e horizontal
•Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da escaleira
•Fachada: composición integral e balcóns.
•Catalogación de elementos:
		 Elementos de cuberta: chemineas
Elementos de fachada: balcóns, portas, fiestras, fiestras con
		 balconada, carpintería achaiada a fachada, ferraxes, enreixado, 		
		 beirados, cornixas, recercados, peitorís, escudos, cantería e 			
		tornachuvias.
Elementos interiores: vestíbulo e escaleira/pasamáns.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Instalación de cables de iluminación pública.
Entrada da instalación de cables eléctrico nas fachadas á vía pública, á altura do lintel do
acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas á vía pública, á altura do lintel
do acceso ao portal.
Saída de da instalación de cables aéreos.
Montante de chegada de servizos.
Caleiro e baixante nas fachadas á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 28)
B + 3 (patio de rueiro)
Acceso por unha fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 28
Paramentos de fachada:
Patio do rueiro: revestimento con
recercados, impostas, alicerces e
beirados de cantería de granito visto.
Rúa da Algalia de Arriba: cantería de
granito.

Uso comercio:
Planta 0: 70 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 70 m2.
Planta 2: 70 m2.
Planta baixo cuberta: 33 m2.
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
Sistema estrutural vertical.
Organización interna: acceso e posición da escaleira.
Fachada: balcóns.
Catalogación de elementos:
   Elementos de fachada: carpintería achaiada á fachada, ferraxes,
		 impostas, recercados, alicerces, selos, cantería e tornachuvias.
Elementos interiores: vestíbulo e escaleira/pasamáns.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Instalación de cables  e caixa de iluminación pública a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas á vía pública, a nivel
da planta baixa e a nivel da segunda planta.
Saída da instalación de cables aéreos.
Caleiro e baixante na fachada á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 29)
B + 3 (patio de rueiro)
Acceso único:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 29

Uso vivenda:
Planta 0: 172 m2
Planta 1: 172 m2
Planta 2: 172 m2
Referencia catastral única.

Paramentos de fachada:
Cachotería de granito visto

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 3. Interese tipolóxico e arquitectónico
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
escaleira
Fachada: composición integral.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: fiestra, fiestra balconeira, carpintería
achaiada á fachada, enreixado, beirados e recercados.
Elementos interiores: vestíbulo, escaleira/pasamáns, vertedoiros,
		 lumieiras e azulexos do vestíbulo.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico na fachada, a nivel da planta
baixa.
Instalación de cables de iluminación pública.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada, á altura do lintel do
acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada, á altura do lintel do
acceso ao portal.
Caleiro e baixante na fachada.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 30)
B + 4 (patio de rueiro)
Acceso único:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 30
Paramentos de fachada:
Patio do rueiro: revestimento con recercados,
impostas, alicerces e beirados de cantería de
granito visto.
Rúa da Algalia de Arriba: cantería de granito..
.

Uso almacén:
Planta -1: 94 m2
Uso comercio:
Planta 0: 78 m2
Uso vivenda:
Planta 1: 110 m2
Planta 2: 94 m2
Planta 3: 79 m2
Referencia catastral: 2 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
escaleira
Fachada: balcóns.
Catalogación de elementos:
   Elementos de fachada: carpintería achaiada á fachada,
		 enreixado, cornixas, recercados e cantería.
Elementos interiores: lumieiras e escaleira/pasamáns.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Instalación de cables de iluminación pública na fachada á vía pública, á altura do
acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada á vía pública, á altura
do lintel do acceso ao portal e nivel de primeira planta.
Caleiro e baixante na fachada á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 31)
B + 2 (patio de rueiro)
Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 31
(actualmente so está habilitado un acceso)

Uso vivenda:
Planta 0: 150 m2
Planta 1: 150 m2
Planta 2: 150 m2
Referencia catastral única.

Paramentos de fachada:
Fachada principal: cantería de granito
Fachada lateral: revestimento con
recercados, impostas, peitorís e beirados
de cantería de granito visto

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 3. Interese tipolóxico e arquitectónico
Protección:
Sistema estrutural vertical
Organización interna: acceso.
Fachada: composición integral e balcóns.
Catalogación de elementos:
Elementos da cuberta: chemineas
Elementos de fachada: balcóns, fiestras con balconada,
carpintería achaiada á fachada, beirados, recercados, peitorís,
escudos, cantería e tornachuvias.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas á
vía pública, ao nivel da planta baixa.
Instalación de cables de iluminación pública.
Entrada da instalación de cables eléctricos nas fachadas á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas á vía pública, á altura
do lintel do acceso ao portal.
Saída da instalación de cables aéreos.
Caleiro e baixante nas fachadas á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 32)
B + 3 (patio de rueiro)
Acceso único:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 32
Patio de rueiro

Uso vivenda:
Planta 0: 50 m2
Planta 1: 50 m2
Planta 2: 50 m2
Planta baixo cuberta: 50 m2
Referencia catastral única.

Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados,
impostas, alicerces e beirados de
cantería de granito visto.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
Sistema estrutural vertical
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
escaleira
Fachada: balcóns.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas e gárgolas.
Elementos de fachada: balcóns, carpintería achaiada á fachada,
ferraxes, recercados, alicerces, peitorís, inscricións, cantería e
tornachuvias.
Elementos interiores: sollado de pedra no soto.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Instalación de cables de iluminación pública na fachada á vía pública, a nivel da
planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal e a nivel da primeira planta.
Caleiro e baixante na fachada á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 33)
B + 2 (patio de rueiro)
Acceso único:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 33
Paramentos de fachada:
Cantería de granito

Uso almacén:
Planta 0: 128 m2
Uso vivenda:
Planta 0: 9 m2
Planta 1: 138 m2
Planta 2: 140 m2
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso, posición e desenvolvemento da
escaleira
Fachada: balcóns.
Catalogación de elementos:
   Elementos de fachada: balcóns, carpintería achaiada á fachada,
		 enreixado, impostas, recercados, baseamentos e cantería.
		 Elementos interiores: lumieiras.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Iluminación pública.
Instalación de cables de iluminación pública.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada á vía pública, á altura
da primeira planta.
Saída da instalación de cables aéreos.
Caleiro e baixante na fachada á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 34)
B + 3 (patio de rueiro)
Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 34
Patio de rueiro.
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, impostas,
alicerces e beirados de cantería de
granito visto.

Uso comercio:
Planta 0: 56 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 58 m2 (elem. comúns 6 m2)
Planta 2: 59 m2 (elem. comúns 8 m2)
Planta baixo cuberta: 47 m2
Referencia catastral: 3 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical.
		
Organización interna: posición e desenvolvemento da escaleira
Fachada: galerías e balcóns.
		
Catalogación de elementos:
   Elementos de fachada: balcóns, fiestras con balconada,
carpintería achaiada á fachada, enreixado, cornixas e
			recercados.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Entrada de cables eléctricos nas fachadas á vía pública, á altura do lintel do
acceso ao portal.
Instalación de cables e iluminación pública na fachada á vía pública, a nivel da
planta baixa.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas á vía pública, á altura
do lintel do acceso ao portal e a nivel da primeira planta.
Caleiro e baixante na fachada á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 35)
B + 3 (patio de rueiro)
Acceso por unha fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 35
Paramentos de fachada:
Cantería de granito.

Uso comercio:
Planta 0: 131 m2.
Uso sanidade:
Planta 1: 131 m2.
Uso vivenda:
Planta 2: 131 m2.
Planta 3: 69 m2.
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
Sistema estrutural vertical.
Organización interna: acceso e posición da escaleira
Fachada: galería e balcóns.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
Elementos de fachada: balcóns, enreixado, cornixas, recercados,
		 alicerces e escudos.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas á
vía pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos nas fachadas á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas á vía pública, á altura
do lintel do acceso ao portal e a nivel das plantas primeira, segunda e terceira.
Caleiro e baixante en fachadas á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con catro fachadas:
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 36 e
praciña da Algalia de Arriba)
B + 3 (patio de rueiro)
Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 36
Praciña da Algalia de Arriba
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, impostas,
alicerces e beirados de cantería de granito
visto

Uso comercial:
Planta 0: 49 m2.
Uso almacén:
Planta 0: 3 m2.
Planta baixo cuberta: 19 m2.
Uso vivenda:
Planta 0: 57 m2 (elem. comúns 13 m2)
Planta 1: 132 m2 (elem. comúns 20 m2)
Planta 2: 56 m2 (elem. comúns 7 m2)
Planta 2: 80 m2 (elem. comúns 13 m2)
Planta baixo cuberta: 68 m2 (elem. comúns
13 m2)
Referencia catastral: 7 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 3. Interese tipolóxico e arquitectónico.
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da escaleira
Fachada: galerías.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, carpintería achaiada a
		 fachada, ferraxes, enreixado, beirados, cornixas, impostas, recercados,
		 alicerces, peitorís, cantería e desaugadoiro de pedra.
		 Elementos interiores: cambotas/lares, sollado de pedra na planta baixa e ferraxería.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas á vía pública, a
nivel da planta baixa.
Instalación de cables e caixa de iluminación pública.
Iluminación pública.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada da rúa da Algalia de Arriba, núm. 36, á
altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada praciña da Algalia de Arriba, á altura
do lintel do acceso ao portal, a nivel da primeira planta e a nivel da segunda planta.
Saída da instalación de cables aéreos.
Caleiro oculto na rúa da Algalia de Arriba, núm. 36, e baixante na fachada da rúa da Algalia de
Arriba, núm. 36.

4.caso práctico / memoria

97

Rúa da Algalia DE ARRIBA

análise gráfica

Núm. 37

98
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA ACTUACIÓNS DE TENDIDO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA EN CONTORNAS URBANAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E CONXUNTOS HISTÓRICOS DE GALICIA

Descrición DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 37)
B + 2 (patio de rueiro)
Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 37
Paramentos de fachada:
Cantería de granito.

Uso comercio:
Planta 0: 56 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 56 m2
Planta 2: 60 m2
Referencia catastral única

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
Sistema estrutural vertical.
Organización interna: acceso e posición da escaleira
Fachada: balcóns.
Catalogación de elementos:
Elementos de fachada: balcóns, enreixado, cornixas,		
		 recercados, alicerces e cantería.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas á
vía pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos nas fachadas á vía pública, á altura
do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas á vía pública, á altura
do lintel do acceso ao portal, a nivel da primeira planta e a nivel da segunda
planta.
Saída da instalación de cables aéreos.
Caleiro e baixante nas fachadas á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas:
S + B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 38)
S + B + 3 (praciña da Algalia de Arriba
núm 1)
Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 38.
Praciña da Algalia de Arriba, núm.. 1.
Paramentos de fachada:
Cantería de granito.

Uso almacén:
Planta -1: 81 m2.
Uso hostaleiro:
Planta 0: 124 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 124 m2.
Planta 2: 130 m2.
Planta baixo cuberta: 86 m2.
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 3. Interese tipolóxico e arquitectónico.
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
escaleira
Fachada: composición integral e balcóns.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: balcóns, fiestras con balconada, carpintería
achaiada á fachada, enreixado, beirados, impostas, recercados,
		 alicerces, cobrebaixantes, cantería e tornachuvias.
		 Elementos interiores: o portal.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas dúas
fachadas, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada da praciña da Algalia de
Arriba, núm. 1, á altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas rúa da Algalia de
Arriba, núm. 38, á altura do lintel do acceso ao portal.
Saída da instalación de cables aéreos.
Caleiro e baixante nas dúas fachadas.
Iluminación particular.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas:
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 39)
B + 3 (patio de rueiro)
Acceso pola fachada principal:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 39
Paramentos de fachada:
Cantería de granito

Uso comercio:
Planta 0: 25 m2.
Uso almacén:
Planta 0: 55 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 95 m2
Planta 2: 95 m2
Planta 3: 95 m2
Referencia catastral: 3 titulares

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental
Protección:
Sistema estrutural vertical e horizontal
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
escaleira
Fachada: galería.
Catalogación de elementos:
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, enreixado,
		 cornixas, impostas, recercados, baseamentos e cantería.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada á vía pública, á altura do
lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada á vía pública, á altura
do lintel do acceso ao portal e na terceira planta pola galería.
Saída da instalación de cables aéreos.
Caleiro e baixante en fachadas á vía pública.

103

4.caso práctico / memoria

Rúa da Algalia DE ARRIBA

análise gráfica

Núm. 40

104
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA ACTUACIÓNS DE TENDIDO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA EN CONTORNAS URBANAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E CONXUNTOS HISTÓRICOS DE GALICIA

Descrición DO INMOBLE:
Edificación con catro fachadas:
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 40)
S + B + 3 (praza da Algalia de Abaixo núm. 5)
Paramentos de fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 40: cantería de
granito.
Praza da Algalia de Abaixo, núm. 5:
revestimento con recercados, alicerces e
beirados de cantería de granito visto.
Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 40
Praza da Algalia de Abaixo, núm. 5

Uso almacén:
Planta -1: 91 m2.
Uso comercio:
Planta 0: 91 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 96 m2.
Planta 2: 96 m2.
Planta baixo cuberta: 56 m2.
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical e horizontal
		
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
		 escaleira
Fachada: galerías e balcóns.
		
Catalogación de elementos:
		
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: balcóns, fiestras con balconada,
			 enreixado, cornixas, recercados, alicerces e cantería.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas á
vía pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada rúa da Algalia de Arriba,
núm. 40, á altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada rúa da Algalia de Arriba,
núm. 40, á altura do lintel do acceso ao portal e ao nivel da primeira planta.
Caleiro e baixante nas fachadas á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas:
B + 4 (rúa da Algalia de Arriba
núm. 41)
B + 4 (patio de rueiro)
Acceso por unha fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 27
Paramentos de fachada:
Cantería de granito visto.

Uso aparcadoiro:
Planta 0: 52 m2.
Uso almacén:
Planta 1: 25 m2.
Uso vivenda:
Planta 0: 157 m2 (elem. comúns 10m2)
Planta 1: 172 m2 (elem. comúns 21m2)
Planta 2: 172 m2 (elem. comúns 10m2)
Planta 3: 176 m2 (elem. comúns 10m2)
Planta 4: 138 m2 (elem. comúns 7 m2)
Referencia catastral: 5 titulares.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical e horizontal
		
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da
		 escaleira
Fachada: galerías e balcóns.
		
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
Elementos de fachada: enreixado, cornixas, escudos e cantería.
Elementos interiores: vestíbulo e escaleira/pasamáns.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada que dá á vía pública, á
altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada que dá á vía pública,
á altura do lintel do acceso ao portal e a nivel das plantas primeira, segunda e
terceira.
Caleiro e baixante na fachada que dá á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 42)
S + B + 2 (praza Algalia de Abaixo, núm. 7)
Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 42
Praza Algalia de Abaixo, núm. 7
Paramentos de fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 42: cantería de
granito.
Praza da Algalia de Abaixo, núm. 7: revestimento
con recercados, impostas, alicerces e beirados
de cantería de granito visto.

Uso hostaleiro:
Planta -1: 40 m2.
Uso comercio:
Planta 0: 78 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 78 m2.
Planta 2: 80 m2.
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical e horizontal
		
Organización interna: acceso, posición e desenvolvemento da
		 escaleira
Fachada: galerías.
		
Catalogación de elementos:
		
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, carpintería
achaiada á fachada, cornixas, impostas, recercados e cantería.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas
que dan á vía pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos nas fachadas que dan á vía pública, á
altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas que dan á vía pública,
á altura do lintel do acceso ao portal e ao nivel da primeira planta.
Caleiro e baixante nas fachadas que dan á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas:
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 43)
B + 2 (patio de rueiro)
B + 4 (acceso a patio de rueiro)
Acceso por unha fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 43
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, impostas,
alicerces e beirados de cantería de
granito visto.

Uso comercio:
Planta 0: 107 m2.
Uso almacén:
Planta 0: 6 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 149 m2 (elem. comúns 14m2)
Planta 2: 151 m2 (elem. comúns 16m2)
Planta 3: 151 m2 (elem. comúns 16m2)
Planta 4: 99 m2 (elem. comúns 16m2)
Referencia catastral: 5 titulares.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical e horizontal
		
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da 		
escaleira
Fachada: composición integral e galerías.
		
Catalogación de elementos:
   Elementos de fachada: galerías, fiestras con balconada,
			 enreixado, cornixas, recercados e alicerces.
Elementos interiores: lumieira e escaleira/pasamáns.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada que dá
á vía pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada que dá á vía pública, á
altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada que dá á vía pública, á
altura do lintel do acceso ao portal e a nivel das plantas segunda, terceira e cuarta.
Saída da instalación de cables aéreos.
Baixante na fachada que dá á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B +3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 44)
S + B+3 (praza da Algalia de Abaixo, núm. 8)
Acceso polas dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 44
Praza da Algalia de Abaixo, núm.. 8
Paramentos de fachada:
Pedra vista na fachada principal a nivel da
planta baixa.
Revestimento con valos de pedra, vista na
fachada principal a partir da primeira planta.

Uso hoteleiro:
Planta -1: 118 m2
Planta 0: 118 m2
Planta 1: 128 m2
Planta 2: 128 m2
Planta +1: 56 m2
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 3. Interese tipolóxico e arquitectónico.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical e horizontal
		
Organización interna: acceso, posición da escaleira e
		 desenvolvemento.
Fachada: composición integral, balcóns e galerías.
		
Catalogación de elementos:
		
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: balconada, carpintería achaiada á fachada,
			 enreixado, cornixas-galería, impostas, recercados, alicerces e 		
			cantería.
			 Elementos interiores: cambotas/lares.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de rede eléctrica e de telefonía, na fachada principal
(rúa da Algalia de Arriba, núm. 44) a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos e de telefonía na fachada principal á
altura do dintel das portas.
Caleiros e baixantes nas dúas fachadas.
Luminarias propias na fachada (rúa da Algalia de Arriba, núm. 44) á altura da planta
baixa.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 4 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 45)
B + 4 (acceso a patio de rueiro)
Acceso por unha fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 45
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, impostas,
alicerces e beirados de cantería de
granito visto.

Uso hostaleiro:
Planta 0: 74 m2.
Uso vivenda:
Planta 1: 74 m2.
Planta 2: 74 m2.
Planta 3: 74 m2.
Planta 4: 74 m2.
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:
Clasificación:
Protección:
		
		
		

Nivel 4. Interese ambiental.

Sistema estrutural vertical.
Organización interna: acceso.
Catalogación de elementos:
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, carpintería
achaiada á fachada, beirados, impostas, recercados e alicerces.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada que
dá á vía pública, a nivel da planta baixa.
Instalación de cables de iluminación pública.
Iluminación pública.
Instalación de cables e iluminación privada á altura do forxado do chan da
primeira planta.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada que dá á vía pública, á
altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada que dá á vía pública, á
altura do lintel do acceso ao portal e a nivel de primeira planta e a nivel de cuarta
planta.
Caleiro e baixante na fachada que dá á vía pública.
Instalación de cables de iluminación e iluminación particular.
115

4.caso práctico / memoria

Rúa da Algalia DE ARRIBA

análise gráfica

Núm. 46

116
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA ACTUACIÓNS DE TENDIDO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA EN CONTORNAS URBANAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E CONXUNTOS HISTÓRICOS DE GALICIA

Descrición DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas
B+2 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 46)
B+3 (praza da Algalia de Abaixo, núm. 9)
Acceso polas dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 46
Praza da Algalia de Abaixo, núm. 9
Paramentos de fachada:
Revestimento con valos de pedra: vista da
fachada lateral
Pedra vista: rúa da Algalia de Arriba, núm.
46, e praza da Algalia de Abaixo, núm. 9

Uso oficina:
Planta -1 – 48 m2
Uso comercio:
Planta 0 – 48 m2
Uso vivenda:
Planta 1 – 50 m2
Planta 2 – 50 m2
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental
Protección:
Sistema estrutural vertical
Organización interna: posición da escaleira
Fachada: balcóns e galerías.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, carpintería achaiada á
		 fachada, beirados, cornixas, impostas, recercados, alicerces, cantería.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico na fachada principal e no lateral a
nivel na planta baixa.
Instalación de cables aéreos que chegan á fachada principal.
Caixa de telefonía na fachada principal.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada principal, á altura do lintel das
portas.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada principal, á altura do lintel das
portas.
Caleiro na fachada principal.
Baixante no lateral que non chega ao chan.
Instalación de cables aéreos de telefonía, iluminación e electricidade da praza de San
Roque, núm. 1, á Rúa da Algalia de Arriba, núm. 46.
Pavimento interior de planta baixa elevado un chanzo.
Iluminación pública a nivel da primeira planta.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas:
B + 1 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 47)
B + 1 (rúa Santa Cristina)
B + 1 (patio de rueiro)

Uso vivenda:
Planta 0: 52 m2.
Referencia catastral única.

Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 47
Rúa de Santa Cristina
Paramentos de fachada:
Revestimento en todas as súas fachadas.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:
Clasificación: No hai ficha catastral
Protección:
		
Sistema estrutural
		
Organización interna:
Fachada:
		
Catalogación de elementos:
		
Elementos de cuberta:
		
Elementos de fachada:
		
Elementos interiores:

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico nas fachadas que dan á vía
pública, a nivel da planta baixa.
Instalación de cables de iluminación pública na primeira planta, a nivel da cornixa.
Saída da instalación de cables aéreos.
Montante de chegada de servizos.
Caleiro e baixante nas fachadas que dan á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 3 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 49)
B + 3 (rúa Santa Cristina núm. 23)
Acceso por dúas fachadas:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 49
Rúa Santa Cristina núm. 23
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, impostas,
alicerces e beirados de cantería de
granito visto.

Uso hostaleiro:
Planta 0: 49 m2.
Uso vivenda:
Planta 0: 4 m2.
Planta 1: 52 m2.
Planta 2: 54 m2.
Planta baixo cuberta: 36 m2.
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
Sistema estrutural vertical.
Organización interna: acceso.
Fachada: composición integral e galerías.
Catalogación de elementos:
		 Elementos de cuberta: chemineas
Elementos da fachada: fiestras con balconada, carpintería
achaiada á fachada, beirados, impostas, recercados, alicerces,
		 peitorís e cobrebaixantes.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas á
vía pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada lateral (rúa de Santa
Cristina), á altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas que dan á vía pública,
á altura do lintel do acceso ao portal e a nivel da primeira planta.
Montante de chegada de servizos (na esquina das dúas rúas).
Caleiro oculto e baixante nas fachadas que dan á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B + 4 (rúa da Algalia de Arriba, núm. 51)
B + 4 (praza de San Roque)
Acceso por unha fachada:
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 51
Paramentos de fachada:
Revestimento con recercados, impostas,
alicerces e beirados de cantería de
granito visto

Uso comercio:
Planta 0: 61 m2.
Uso oficina:
Planta 1: 69 m2.
Uso vivenda:
Planta 2: 72 m2.
Planta 3: 72 m2.
Planta baixo cuberta: 38 m2
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 3. Interese tipolóxico e arquitectónico.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical e horizontal
		
Organización interna: acceso, posición e desenvolvemento da
		 escaleira
Fachada: composición integral e galerías.
		
Catalogación de elementos:
		
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos de fachada: fiestras con balconada, enreixado,
			 cornixas, impostas, recercados, alicerces e cobrebaixantes.
			 Elementos interiores: vestíbulo.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas
que dan á vía pública, a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos nas fachadas que dan á vía pública, á
altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas que dan á vía pública,
á altura do lintel do acceso ao portal.
Saída da instalación de cables aéreos.
Montante de chegada de servizos.
Caleiro e baixante nas fachadas que dan á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
B+2 (praciña da Algalia de Arriba, núm. 2)
B+2 (praza da Algalia de Abaixo, núm. 3)
Paramentos de fachada:
Praciña da Algalia de Arriba, núm. 2: cantería de
granito.
Praza da Algalia de Abaixo núm. 3: revestimento
con recercados, impostas, alicerces e beirados
de cantería de granito visto.

Uso hostaleiro:
Planta 0: 64 m2.
Uso vivenda:
Planta 0: 34 m2.
Planta 1: 34 m2.
Planta 1: 65 m2.
Planta 2: 99 m2.
Referencia catastral: 3 titulares

Acceso polas dúas fachadas:
Praciña da Algalia de Arriba, núm. 2
Praza da Algalia de Abaixo, núm. 3

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:
Clasificación:
Protección:
		
		
		

Nivel 4. Interese ambiental.

Sistema estrutural vertical.
Organización interna: acceso e posición da escaleira.
Catalogación de elementos:
   Elementos da fachada: fiestras con balconada, carpintería
achaiada á fachada, ferraxes, enreixado, beirados, recercados,
			 peitorís, cantería e tornachuvias.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico na fachada (praciña da Algalia de
Arriba, núm. 2), ao nivel da planta baixa.
Instalación de cables de telefonía na fachada (praciña da Algalia de Arriba, núm. 2), ao
nivel da planta baixa.
Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e telefonía na fachada (praza da
Algalia de Abaixo, núm. 3), a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada (praciña da Algalia de Arriba,
núm. 2), á altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada (praza da Algalia de Abaixo,
núm. 3), á altura do lintel do acceso ao portal e ao nivel da primeira planta e da
segunda planta.
Caleiro e baixante nas fachadas que dan á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con dúas fachadas
S+B+2 (praciña da Algalia de Arriba, núm. 3)
S+B+3 (praza da Algalia de Abaixo, núm. 2)
Paramentos de fachada:
Praciña da Algalia de Arriba, núm. 3: cachotería
de granito.
Praza da Algalia de Abaixo, núm. 2: revestimento
con impostas, alicerces e beirados de cantería
de granito visto.

Uso almacén:
Planta -1: 60 m2.
Uso hoteleiro:
Planta 0: 60 m2.
Planta 1: 60 m2.
Planta 2: 40 m2.
Referencia catastral única.

Acceso por dúas fachadas:
Praciña da Algalia de Arriba, núm. 3
Praza da Algalia de Abaixo, núm. 2

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:
Clasificación:
Protección:
		
		
		
		

Nivel 4. Interese ambiental.

Sistema estrutural vertical.
Organización interna: acceso e posición e desenvolvemento da escaleira.
Catalogación de elementos:
Elementos de cuberta: chemineas
   Elementos da fachada: balcóns, portas, fiestras con balconada,
carpintería achaiada á fachada, enreixado, beirados, impostas,
			 peitorís, selos, cantería e tornachuvias.
		

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico na fachada (praciña da Algalia de
Arriba, núm.3), a nivel da planta baixa.
Instalación de cables de telefonía na fachada (praciña da Algalia de Arriba, núm. 3), a
nivel da planta baixa.
Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e telefonía na fachada (praza da
Algalia de Abaixo, núm. 2), a nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada (praciña da Algalia de Arriba,
núm. 3), á altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada (praciña da Algalia de Arriba,
núm. 3), á altura do lintel do acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada (praza da Algalia de Abaixo,
núm. 2), á altura do lintel do acceso ao portal e a nivel da planta baixo cuberta.
Instalación de alarma e cámara de vixilancia.
Caleiro e baixante nas fachadas que dan á vía pública.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación cunha fachada:
B+3 (praciña da Algalia de Arriba, núm. 4)
Acceso por unha fachada:
Praciña da Algalia de Arriba, núm. 4.
Paramentos de fachada:
Cantería de granito.
Baixo cuberta: revestimento continuo.

Uso vivenda:
Planta 0: 75 m2.
Planta 1: 75 m2.
Planta 2: 115 m2.
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 4. Interese ambiental.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical.
		
Organización interna: acceso e posición da escaleira
Fachada:
		
Catalogación de elementos:
		
Elementos de cuberta:
   Elementos de fachada: portas, fiestras con balconada,
carpintería achaiada á fachada, enreixado, impostas,
			 recercados,alicerces, cobrebaixantes e cantería.
		
Elementos interiores:

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía na fachada, a
nivel da planta baixa.
Entrada da instalación de cables eléctricos na fachada, á altura do lintel do
acceso ao portal.
Entrada da instalación de cables de telefonía na fachada, a nivel da primeira
planta e a nivel da segunda planta.
Saída da instalación de cables de telefonía por enriba da cuberta.
Caleiro e baixante na fachada.
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Descrición DO INMOBLE:
Edificación con tres fachadas
B + 3 (praciña da Algalia de Arriba, núm. 5)
B + 4 (rueiro lateral)
SM + B +1 (rúa da Algalia de Abaixo)
Acceso por tres fachadas:
Praciña da Algalia de Arriba, núm. 5
Rueiro lateral
Rúa da Algalia de Abaixo
Paramentos de fachada:
Praciña da Algalia de Arriba: cantería de granito.
Rueiro lateral: revestimento con recercados,
impostas e beirados de cantería de granito visto.

Uso hostaleiro:
Planta sm: 183 m2.
Uso hotel:
Planta 0: 183 m2.
Planta 1: 183 m2.
Planta 2: 96 m2.
Planta 3: 92 m2.
Planta baixo cuberta: 47 m2
Referencia catastral única.

PATRIMONIO – DATOS DE CATALOGACIÓN:

Clasificación: Nivel 3. Interese tipolóxico e arquitectónico.
Protección:
		
Sistema estrutural vertical e horizontal
		
Organización interna: acceso, posición e desenvolvemento da escaleira
Fachada: composición integral e balcóns.
		
Catalogación de elementos:
   Elementos de cuberta: gárgolas.
Elementos de fachada: balcóns, carpintería achaiada á fachada,
			 enreixado, beirados, impostas, recercados e cantería.		
			 Elementos interiores: portal, cambota/lares, vertedoiro e porta do portal.

INSTALACIÓNS:

Instalación de cables eléctricos e de telefonía na fachada principal (praciña da Algalia de
Arriba ,núm. 5), por enriba do lintel da porta do portal.
Instalación de cables e caixas de tendido eléctrico e de telefonía nas fachadas lateral e
traseira.
Entrada da instalación de cables eléctricos nas fachadas lateral e traseira.
Entrada da instalación de cables de telefonía nas fachadas lateral e traseira.
Caleiro e baixante nas tres fachadas.
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Identificación e análise das redes de
infraestruturas existentes NA ZONA DE
INTERVENCIÓN

INSTALACIÓNS EXISTENTES NA ZONA DE ESTUDO
Instalación de iluminación pública
• Farois para a iluminación pública en fachada.
• Cadros de mando e protección eléctricos nas fachadas.
• Instalación de cables aéreos de liñas de alimentación eléctricas
da iluminación pública.
• Instalación de cables aéreos de liñas de alimentación eléctricas en
espera para a realización de eventos ou subministración eléctrica
para iluminación ornamental nas festividades.
• Caixa de distribución e fusibles de protección xunto a cada
luminaria, tamén en fachada.
Instalación de vixilancia:
• Cámaras de vídeo de vixilancia en fachada.
• Armarios de control e xestión de vídeo para cámaras de vixilancia
en fachada.
Instalación eléctrica de baixa tensión.
• Instalación de cables aéreos de liñas de alimentación eléctrica.
• Caixas de protección xeral (CPX) en fachada.

• Caixa de distribución en fachada (ata catro liñas secundarias por
caixa).
• Caixas de abonados en fachada.
• Derivacións da instalación de cables para cada vivenda ou local
da edificación pola fachada.
• Non existe infraestrutura común de instalación de comunicacións.
• O tramo carece da rede de telecomunicacións de fibra óptica.
Instalación de gas.
Aínda que si existen algúns casos no conxunto histórico, no ámbito
obxecto de estudo non se atopou ningún inmoble con instalación de
gas.
Noutras zonas do conxunto histórico, os elementos identificados son:
• Tubaxe ao aire: talo normalizado de dous metros de altura.
• Chave de acometida.
• Rede de tubaxe vista
No momento da redacción deste documento, o Concello de Santiago
de Compostela non ten previstas (a curto/medio prazo) actuacións
urbanas na zona, que teñan en consideración a revisión e actualización
das infraestruturas da rúa da Rúa da Algalia de Arriba.
Tanto nas fichas do estado actual dos inmobles coma na memoria
fotográfica ou na documentación gráfica das propostas de intervención,
atopamos información sobre o trazado do estado actual das redes de
infraestruturas.

Instalación de comunicacións
• Acometidas ás edificacións aéreas pola fachada (rede secundaria
en par de cobre).
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IDENTIFICACIÓN E ANÁLISE DO MARCO NORMATIVO
En 1940, o Conxunto Histórico de Santiago de Compostela é declarado
Ben de Interese Cultural (núm RBIC: BIC.000.062 / núm BIC AGE: 530000003-00000)
Santiago de Compostela foi declarada en 1985 Patrimonio Cultural da
Humanidade pola Unesco.
Esta cidade, debido á súa integridade monumental,
reúne valores específicos e universais. Ao carácter
único das súas obras mestras románicas e barrocas
engádese a transcendental contribución estética
que fai uso de elementos diacrónicos e dispares
para construír unha cidade ideal que desborda á
vez Historia e intemporalidade.

ICOMOS recomenda a inclusión de Santiago de Compostela na listaxe
de Patrimonio Mundial segundo os criterios I, II e VI. Concretamente, no
criterio I fálase especificamente do valor do centro histórico de Santiago
de Compostela.
Criterio I. Ao redor da Catedral, que é unha obra
mestra da arte románica mundialmente recoñecida,
Santiago de Compostela conserva un valioso centro
histórico digno dunha das máis grandes Cidades
Santas da Cristiandade.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN
DA CIDADE HISTÓRICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(PE-1).
Aprobado definitivamente, en Pleno o 24 de marzo de 1997

TÍTULO III.CONDICIÓNS DE PROTECCIÓN
DO PATRIMONIO HISTÓRICO E AMBIENTAL.
CAPÍTULO
I.DEBERES
XERÁIS
DE
CONSERVACIÓN DOS INMOBLES.
Art. 30.Condicións mínimas de seguridade,
salubridade e ornato das edificacións.
b) Condicións de salubridade. Os edificios contarán
polo menos con instalacións de subministración
eléctrica, distribución de auga, conducións de
saneamento e aparellos sanitarios (nas vivendas
comprenderán polo menos lavabo, inodoro e prato
de ducha ou baño) en bo estado de funcionamento.
No caso de dispoñer doutras instalacións, deberán
atoparse así mesmo en bo estado. A edificación e
espazos libres contarán cunha adecuada limpeza
e salubridade.
En Europa, a aplicación da fibra óptica en redes de telecomunicacións,
non chega ata finais dos oitenta do século pasado.
A realidade de 2018 é moi distinta á existente no momento de redacción
do Plan especial de 1997, no que as redes de telecomunicacións
instaladas para o uso doméstico eran por cable de cobre, a través da
liña telefónica xa instalada.
Na actualidade, a instalación de redes de telecomunicacións tanto
para o uso profesional coma para o uso doméstico, converteuse nunha
necesidade prioritaria. Un servizo de telecomunicacións por cable de
cobre é insuficiente e pouco competitivo.
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Art. 53.Instalacións eléctricas, telefónicas e demais
cables.
As
instalacións
eléctricas,
telefónicas
e
demais instalacións por cable haberán de ser
subterraneizadas.
Nas instalacións aéreas existentes, producirase
a subterraneización mediante convenio entre as
compañías concesionarias e o Concello, de modo
que se realice de forma simultánea coas aperturas
de gabias doutros servizos ou renovación de
pavimentos, por conta das compañías respectivas
e logo da oportuna programación e coordinación.

A imposibilidade de acometer unha nova rede de servizos pola fachada,
aumentando a instalación de cables xa existentes e o incremento de
custos que supón para as compañías a subterraneización desta rede,
paralizou a súa incorporación dentro do centro histórico de Santiago de
Compostela.
Nestes momentos, o Concello de Santiago de Compostela está a
elaborar un novo plan especial. En novembro do ano 2018 presentou
un avance deste plan.

As compañías concesionarias non poderán instalar
novos postes nin soportes de cableado aéreo.
Os actualmente existentes quedarán fóra da
ordenación.
En tanto non se proceda á súa subterraneización,
os cables que discorran polas fachadas dos
edificios haberán de facelo pola liña de cornixa
en sentido horizontal e na liña de medianeira en
sentido vertical.
Toda actuación xeral sobre o edificio sexa obra
nova, de reforma ou rehabilitación haberá de
prever a instalación de contadores, empalmes e
caixas no interior dos edificios. A súa integración
procurarase nos espazos comúns ou de acceso,
sen deterioralos. Así mesmo, preverá a instalación
de conducións verticais de acometida desde
condución subterránea na liña de medianeira.

A rede de telecomunicacións con fibra óptica supón para a poboación,
un novo servizo básico, non considerado na normativa en vigor.
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SITUACIÓN ACTUAL NO CONCELLO DE SANTIAGO
Ante a necesidade dunha renovación dos servizos de infraestruturas
existentes e a incorporación de novos servizos demandados pola
poboación (rede de telecomunicacións con fibra óptica, gas etc.), o 2 de
marzo de 2011 o Concello de Santiago de Compostela encoméndalle ao
Consorcio de Santiago a realización dun Plan director de infraestruturas
da Cidade Histórica.
Unha vez iniciados os traballos, en decembro de 2011, o Consorcio de
Santiago presenta un Programa de acción inmediata para a actualización
de infraestruturas e de servizos urbanísticos da Cidade Histórica.
Exceptuando edificacións de nova construción
ou rehabilitadas de forma completa, no ámbito
da cidade histórica non existe unha infraestrutura
común de telecomunicacións, As redes foron
desenvolvidas de forma aérea e polo exterior das
edificacións, mesmo ata o punto de acceso de
usuario.
[…] esta situación é insustentable e incompatible
coa protección patrimonial e, mesmo, coa
incorporación de novos servizos e tecnoloxías […]

O Programa de acción inmediata expón unha serie de actuacións
inmediatas, sempre co obxectivo de renovar as infraestruturas e minimizar
o efecto que poidan ter sobre o patrimonio. No documento queda
claramente reflectida a necesidade de incorporar ás infraestruturas da
cidade histórica os novos servizos.

Por iso, preténdese establecer un programa
transitorio que permita a incorporación de novos
servizos e operadores, sempre vinculado ás
seguintes premisas:
O obxectivo será a máxima redución posible do
impacto das infraestruturas no espazo público, o
que leva a reformar as redes existentes para reducir
a instalación de cables e elementos asociados á
infraestrutura aproveitando a mellor tecnoloxía
producida desde a implantación das redes actuais.
A prestación de novos servizos por parte dos
operadores existentes debe supoñer a eliminación
das redes existentes e o tendido de novas redes
que soporten tanto os servizos prestados na
actualidade coma os novos que se pretenda
prestar. Igualmente, as redes de novos operadores
deben maximizar as capacidades tecnolóxicas
para minimizar a afección patrimonial.
O conxunto de tendidos de redes aéreas debe
reducir ao mínimo a afección de fachadas e eliminar
ao máximo os elementos superficiais existentes
(caixas de protección, caixas de repartición e
derivación, etc) e supoñer unha clara mellora
respecto da situación inicial.
Calquera operación de reforma, ampliación ou
novo tendido debe contar cun informe que motive
a necesidade da intervención, que a describa e
que estea acompañada por información gráfica
detallada da afección de fachadas das edificacións
e da planta urbana.

Con carácter xeral para calquera servizo que se pretenda acometer,
establece unha serie de principios, premisas, que deberán terse en
conta.
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Do mesmo xeito que fai co resto de servizos da Cidade Histórica, o
Programa de acción inmediata realiza unha previsión de como deberá
ser a rede de telecomunicacións:

• A canalización que hai que desenvolver no ámbito urbanístico debería
poder ser de titularidade pública (rede neutra) de xeito que compartan
entre varios o seu usufruto.

• Prevese a instalación de infraestrutura común de telecomunicacións.
Cómpre a retirada de toda a instalación de cables aéreos, así como
as caixas de distribución e de abonado na fachada:

• Gas canalizado. Gas natural.

Subterraneización de cables que conectarán as caixas de
distribución coas caixas dos abonados. As canalizacións poderán
executarse baixo tubo ou por galerías de servizo.
As caixas de distribución deberán ir en arquetas ou na galería de
servizo prevista para outros servizos.
As arquetas onde se coloquen as caixas de distribución e
empalmes, terán as dimensións mínimas para proporcionar un
servizo multioperador, con capacidade para albergar ata dous
operadores e ata dúas caixas por operador.
As caixas de abonado deberán colocarse no interior dos portais,
en zonas comúns.
A caixa de abonado deberá ser válida para albergar a instalación
de cables aéreos de varios operadores simultaneamente (caixas
multioperador), e en posición compatible cunha actuación posterior.
• Prevese ordenar as instalacións de abonados, preparándoas para o
acceso a novos servizos e tecnoloxías.
• Prohibirase expresamente o tendido de redes de abonado pola
fachada. Débese establecer un período transitorio para a retirada das
instalacións existentes de forma consensuada.
• As actuacións na rede de infraestruturas urbanas deben compaxinarse
coa realización de infraestruturas comúns de telecomunicacións nos
edificios, coa intervención no espazo privativo.
• Establécese que debe de servirse un programa transitorio de novos
servizos e operadores no ámbito da Cidade Histórica, asociado a
outro de mellora do impacto visual dos tendidos aéreos existentes.
Estableceranse as propostas de adaptación de normativa que
procedan e asumirase o compromiso final da subterraneización.

• Prevese que as acometidas ás edificacións sexan totalmente
subterráneas de maneira que se eliminen como elemento da rede os
talos normalizados.
• As tapas dos rexistros das chaves de acometida serán de fundición
ductil.
• A rede de montante colectiva ata a chave do abonado discorrerá pola
zona comunitaria interior ou polo patio interior.
O Programa de acción inmediata expón como medida transitoria, a
instalación dunha rede aérea de telecomunicacións.
É evidente que o proceso que se pretende iniciar
ten un horizonte de traslado ao espazo urbano a
medio prazo. Por iso, non é posible expor que o
acceso a novos servizos e operadores quede
totalmente vedado para os habitantes e usuarios
da Cidade Histórica ata o final deste proceso.
Así mesmo, tampouco é posible, por razóns
obvias, permitir o tendido de novas redes ou
infraestruturas de forma indiscriminada e sen
establecer cautelas sobre a excepcionalidade das
implantacións. O programa incidirá especialmente
no tendido de redes aéreas; as redes subterráneas
só poden exporse en caso de procesos xerais de
reurbanización promovidos tanto polas propias
compañías subministradoras e concesionarias
coma polos axentes públicos.
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Así mesmo, expón unha serie de requisitos que deberá cumprir a
instalación da rede de telecomunicacións para garantir a protección do
patrimonio.
Para permitir a incorporación de novos servizos e
operadores, será posible establecer, como parte
dun programa transitorio, o tendido de cables
aéreos.
O permiso á compañía estará sempre vinculado ás
seguintes premisas:
• As redes do novo operador deben maximizar
as capacidades tecnolóxicas para minimizar a
afección patrimonial.
• O conxunto de tendidos de redes aéreas debe
reducir ao mínimo a afección de fachadas e
eliminar ao máximo os elementos superficiais
(caixas de protección, caixas de repartición e
derivación, etc).
• Calquera operación de reforma, ampliación
ou novo tendido debe contar cun informe que
motive a necesidade da intervención, que a
describa e estea acompañada por información
gráfica detallada da afección de fachadas
das edificacións e da planta urbana, incluíndo
estudos de coherencia arquitectónica e de
minimización de impacto para cada zona
concreta. Conciliaranse así factores económicos,
operativos e de viabilidade técnica.
• As redes de abonado tenderanse polo interior
das edificacións, coordinando co Consorcio
de Santiago, como ente responsable da
protección patrimonial da Cidade Histórica,
os proxectos de canalizacións interiores e que
deben constituír unha infraestrutura común de
telecomunicacións.
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IDENTIFICACIÓN E ANÁLISE DO VALOR PATRIMONIAL
CULTURAL
NIVEL DE PROTECCIÓN DOS INMOBLES
Todos os inmobles incluídos no ámbito de estudo están catalogados.
Art. 69. Patrimonio arquitectónico catalogado.
Enténdese por Patrimonio catalogado, o conxunto de
inmobles sometidos a unha protección individualizada
por concorrer neles valores arquitectónicos históricos
ou ambientais que contribúen a configurar as
características xerais do Conxunto Histórico.
PLAN
ESPECIAL
DE
PROTECCIÓN
E
REHABILITACIÓN DA CIDADE HISTÓRICA DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA (PE-1).

O Patrimonio Arquitectónico Catalogado clasifícase en catro niveis de
protección, dependendo das características de cada inmoble.
No ámbito obxecto de estudo non hai ningún inmoble con Nivel 1 de
protección.
NIVEL 2. SINGULAR VALOR ARQUITECTÓNICO

-Rúa da Algalia de Arriba, 27

Nivel 2. Edificios de características singulares e de
elevado valor arquitectónico, histórico ou cultural.
Aplícaselles este nivel de protección aos edificios que
posúen unha elevada calidade na súa conformación
arquitectónica global, tanto exterior coma interior,
o que determina a súa valoración singularizable e
a súa conservación con tratamentos específicos
para manter as súas condicións arquitectónicas
tanto volumétricas, estruturais e tipolóxicas coma

ambientais, sen prexuízo de obras interiores ou
exteriores con elas compatibles e adecuadas ao uso
pertinente á súa estrutura e función urbana.

NIVEL 3. SINGULAR VALOR ARQUITECTÓNICO

-Rúa da Algalia de Arriba, 18, 29, 31, 36, 38, 43, 44, 51
-Praciña da Algalia, 5

Nivel 3. Edificios de características tipolóxicas e
compositivas de especial significación arquitectónica
e ambiental. Aplícaselles este nivel de protección
a aqueles edificios de valor arquitectónico que
polas súas características tipolóxicas e coherencia
ambiental deben conservar os seus elementos e
características fundamentais, sen que requiran a súa
protección integral interna.

NIVEL 4. INTERESE AMBIENTAL

-Praza de San Roque, 1
-Rúa da Algalia de Arriba, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39,

40, 41, 42, 45, 46, 47, 49
-Praciña da Algalia, 1, 2, 3, 4

Nivel 4. Edificios de interese no conxunto urbano.
Aplícaselle este nivel de protección ao conxunto de
arquitecturas, cultas ou populares, que polo seu grao
de coherencia arquitectónica, tipolóxica e etnográfica
informan da calidade xeral do patrimonio edificado ou
son expresión da cultura arquitectónica tradicional, e
que caracterizan a cidade histórica como un Conxunto
de interese cultural. Como tales, deben ser obxecto de
conservación polo menos no que á súa configuración
exterior e aos caracteres determinantes da súa tipoloxía
arquitectónica se refire.
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Clasificación do Patrimonio Arquitectónico Catalogado
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Ademais da Clasificación do Patrimonio Arquitectónico Catalogado,
cómpre ter en conta a Catalogación de Elementos, que se divide en
cinco subgrupos:
1. Elementos da cuberta

Chemineas

localización

núm nmoble

Praza de San Roque

1

2. Elementos da fachada

núm nmoble

Praza de San Roque
1
Rúa da Algalia de Arriba 22, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 33, 34, 36,
38, 42, 44, 46, 45,
			
49
Carpintería achaiada
á fachada

Rúa da Algalia de Arriba 20, 22, 24, 25, 26,
			
27, 29, 31, 32, 35,
36, 38, 40, 41, 42,
44, 46, 47, 49, 51

		

		

Enreixado
Rúa da Algalia de Arriba 18, 20, 24, 26, 27,
			
29, 30, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40,
			
41, 43, 44, 51

Gárgolas

		

Praciña da Algalia

3

Rúa da Algalia de Arriba 32
Praciña da Algalia

5

Ferraxes
		

		
2. Elementos da fachada

Galerías

localización

núm nmoble

Rúa da Algalia de Arriba 43

Balcóns
Rúa da Algalia de Arriba 18, 22, 27, 31, 33,
			
34, 35, 37, 38, 40,
			
44
		
Portas
		
Fiestras

Fiestras con balconada

Praciña da Algalia

1, 3

Praza de San Roque

1*

Rúa da Algalia de Arriba 18*, 26*, 27
Praciña da Algalia

3*, 4*

Rúa da Algalia de Arriba 27, 29
Praza de San Roque

1

Rúa da Algalia de Arriba 20, 22, 24, 26, 27,
29, 34, 36, 38, 39,
40, 42, 43, 45, 46,
			
49, 51
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localización

*dúas follas horizontais

Praciña da Algalia

1, 3, 3, 4

Praciña da Algalia

1, 2, 3, 4

Praza de San Roque

1

Praciña da Algalia

2

Praciña da Algalia

1, 2, 3, 4

Praciña da Algalia

1, 2, 3

Rúa da Algalia de Arriba 22, 27, 28, 36

Rúa da Algalia de Arriba 20, 24, 26, 27, 29,
31, 36, 38, 45, 46,
			
49
Beirado

		

Rúa da Algalia de Arriba 18, 24, 27, 30, 35,
34, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 46,
			
51
Cornixas

Impostas
Rúa da Algalia de Arriba 18, 20, 28, 33, 36,
			
38, 39, 42, 43, 44,
45, 46, 49, 51
		

Recercados

Praciña da Algalia

1, 3, 4

Praza de San Roque

1

Praciña da Algalia

1, 2, 4

Rúa da Algalia de Arriba 18, 20, 22, 24, 26,
			
27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 37,
			
38, 39, 40, 42, 43,
44, 45, 46, 49, 51
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2. Elementos da fachada

localización

4. elementos INTERIORES

núm nmoble

Rúa da Algalia de Arriba 18, 20, 22, 28, 30,
33, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 44, 45, 46,
			
49, 51
Alicerces

Peitorís
		
Cobrebaixantes
		
Relevos

Selos /inscricións

		

Escudos

Praciña dá Algalia

1, 4

Praza de San Roque

1

Rúa da Algalia de Arriba 22, 27, 31, 36, 49
Praciña da Algalia

2, 3

Praza de San Roque

1

3

Artesoados / ceos rasos

Rúa da Algalia de Arriba 18, 22, 26, 27, 28,
30, 31, 33, 36, 37,
			
38, 39, 40, 41, 42,
44, 46
Tornachuvias

		

Desaugadoiro de pedra

1, 2, 3, 4

Rúa da Algalia de Arriba 22, 27, 28, 31, 38
Praciña da Algalia

1, 2, 3

Rúa da Algalia de Arriba 36

3. elementos de ESTRUCTURAIS

Ningún dos inmobles ten elementos estruturais con catalogación singular
5. elementos de parcela

Ningún dos inmobles ten elementos de parcela con catalogación singular

Rúa da Algalia de Arriba 27, 29

Rúa da Algalia de Arriba 18, 26, 38
Praciña da Algalia

1, 5

Praciña da Algalia

5

Lumieiras
Rúa da Algalia de Arriba 24, 26, 29, 30, 33,
			
43

Carpinterías

Rúa da Algalia de Arriba 27, 31, 35, 41

Praciña da Algalia

		

		

Rúa da Algalia de Arriba 22, 28

núm nmoble

Escaleira / pasamáns
Rúa da Algalia de Arriba 18, 26, 27, 29, 30,
			
43

Vertedoiros

1, 4

Cantería

		

		

		

Rúa da Algalia de Arriba 26
Praciña da Algalia

Portal

Cambotas / lareiras

Rúa da Algalia de Arriba 38, 49, 51
Praciña da Algalia

Vestíbulo

localización

Rúa da Algalia de Arriba 36, 44
Praciña da Algalia

5

Praciña da Algalia

5

Rúa da Algalia de Arriba 29
Praciña da Algalia

5 (portas portal)

Rúa da Algalia de Arriba 18

Rúa da Algalia de Arriba 18

Rúa da Algalia de Arriba 22 (pedra en soto)
26 (pedra en portal)
			
36 (pedra en baixo)
Sollados

			

Cerrallería

Rúa da Algalia de Arriba 36

Das táboas de elementos catalogados deducimos que:
• O 75 % das fachadas son de cantería vista
• O 75 % dos inmobles ten como elementos catalogados beirados e
cornixas.
• Máis do 85 % dos inmobles ten como elementos catalogados recercados
e impostas.
• É tamén importante indicar a existencia de seis inmobles que na actualidade
teñen cobrebaixantes como elementos catalogados. As solucións de
montantes para estes casos deberán ter en conta esta situación.
Tanto nas fichas do estado actual dos inmobles coma na memoria fotográfica
ou na documentación gráfica das propostas de intervención, atopamos
información sobre o trazado do estado actual das redes de infraestruturas.
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4.2 PROPOSTAs DE INTERVENCIÓN
proposta 1. LEVAR A REDE DE FIBRA POR DENTRO DA
REDE DE SANEAMENTO

obxecto
O obxecto deste documento é presentar o deseño preliminar dun
despregamento de rede de fibra óptica FTTH pola rúa da Algalia de Arriba
e parcelas contiguas no centro histórico de Santiago de Compostela.
Utilizarase a rede de saneamento existente como canalización principal.
A finalidade da rede de fibra óptica despregada, propiedade do
eventual promotor, consistiría en poñerse á disposición de terceiros
operadores de telecomunicación para a súa explotación comercial,
co fin de proporcionar servizos de acceso a Internet de banda larga
aos inmobles do centro histórico. Os servizos provistos mediante a
rede de fibra, que poderían contemplar acceso a Internet, telefonía ou
plataformas de TV baixo demanda, dependerán da oferta particular de
cada operador.
As dimensións do despregamento proposto por unha rúa representativa
e a análise das diferentes problemáticas asociadas permiten realizar
unha extrapolación orientativa para o resto do centro histórico e
cuantificar a súa viabilidade.

ANTECEDENTES
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A Lei 9/2014, do 9 de maio, xeneral de telecomunicacións, facilitou
mecanismos para o rápido despregamento de redes de telecomunicación
nos núcleos urbanos. Doutra banda, limitou os despregamentos aéreos
e polas fachadas en edificacións de patrimonio histórico/artístico, o que
dificulta a reutilizacón dos trazados existentes de cables de telefonía
móbil para despregar as novas redes de fibra óptica ata o fogar.

Isto puxo aos habitantes e usuarios dos edificios dos centros históricos
protexidos nunha eventual situación de desvantaxe á hora de acceder
aos novos servizos que se provén a través de Internet e que non poden
ser soportados polos despregamentos existentes con cables de cobre.
Esta problemática recorrente afecta por tanto aos conxuntos históricos
existentes en Galicia.
Ante esta problemática, realizáronse intentos de utilizar as canalizacións
da rede de saneamento dos centros históricos para despregar fibra
óptica en lugar dos tradicionais tendidos aéreos e na fachada. Este
enfoque require unha aproximación multidisciplinaria con desafíos en
varias frontes e con custos elevados de despregamento e mantemento.
Isto implica que non fose unha solución adoptada polos principais
operadores de telecomunicación do mercado.
Analizarase a viabilidade de acometer o proxecto global no conxunto
histórico de Santiago de Compostela que permita soportar os custos de
despregamento e mantemento.

SITUACIÓN E ALCANCE
A zona obxecto de despregamento é a rúa da Algalia de Arriba e
as parcelas contiguas ás que dá servizo a rede de saneamento que
transcorre por ela. A formulación de despregamento realizado para esta
zona pódese extrapolar para o resto do centro histórico cun crecemento
dos custos aproximadamente lineal.
A base cartográfica utilizada para este documento foi obtida
telematicamente desde o Xeoportal IDE Santiago de Compostela e do
Instituto Xeográfico Nacional. A información relativa ás parcelas e aos
bens inmobles do centro histórico de Santiago de Compostela foi obtida
telematicamente desde a Dirección Xeral do Catastro. A información
relativa á rede de saneamento do centro histórico foi proporcionada
polo Concello de Santiago de Compostela.
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CENTRO HISTÓRICO
A información obtida das fontes mencionadas sobre parcelas, bens
inmobles e os seus usos, así como da rede de saneamento, permite
avaluar o potencial mercado obxectivo do despregamento en todo o
centro histórico.
O número de unidades inmobiliarias pode asimilarse ao número máximo
de potenciais clientes da rede FTTH.

Parcelas segundo número de Unidades Inmobiliarias
en Centro histórico de Santiago de Compostela

Parcelas con 1 UUII

646

Parcelas con 2 UUII

23

Parcelas con 3 UUII

60

Parcelas con 4 UUII

81

Parcelas con 5 UUII

75

Parcelas con 6-10 UUII

66

Parcelas con +10 UUII

12

TOTAL
Bens inmobles (Unidades Inmobiliarias) segundo o seu
uso en Centro histórico de Santiago de Compostela

Residencial

1483

Comercial

385

Almacén/Estacionamento

125

Lecer e Hostalería

95

Oficinas

61

Cultural

21

Industrial

18

Relixioso

13

Sanidade e Beneficencia

8

Edificio singular

6

Obras urbanización, xardinería, sen edificar

6

Espectáculos

4

TOTAL

2225

Fonte: Dirección Xeral do Catastro

A tipoloxía habitual de parcela no centro histórico contén unha única
unidade inmobiliaria e correspóndese cunha edificación cun único
propietario, Polo tanto, é susceptible de albergar un único cliente.

963

Fonte: Dirección Xeral do Catastro

O apartado de Planos inclúe representacións da concentración de
unidades inmobiliarias por parcelas e masas (agrupacións de parcelas
ou rueiros). Iso permite identificar os puntos da zona vella con maior
concentración de posibles clientes e con mellor amortización dos
custos de despregamento.
No que respecta á rede de saneamento do centro histórico, dos datos
facilitados polo Concello de Santiago de Compostela extráense os
seguintes valores xerais:
•627 pozos de saneamento incluíndo perímetro da zona
•712 tramos de rede de saneamento:
11 km de lonxitude incluíndo perímetro da zona
8 km de lonxitude no interior da zona
Referencia exclusivamente á rede de colector e non inclúen as
acometidas dos edificios á devandita rede.
•Lonxitude de tramos:
Media: 16 m
Mediana: 14 m (tendencia a tramos curtos)
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ALGALIA DE ARRIBA (PILOTO)
A rúa da Algalia de Arriba é unha rúa situada no nordés do centro
histórico, que parte da praza de San Roque (situada no perímetro do
centro histórico) e transcorre en dirección sur cara á praza de Cervantes.
Representa unha boa candidata para o trazado deste despregamento
xa que presenta unha densidade media-alta de unidades inmobiliarias
por parcela, permite entroncar cunha rede de transporte do exterior do
centro histórico e é representativa do centro histórico de Santiago de
Compostela sen presentar a afluencia de viandantes das zonas máis
concorridas.
O trazado do despregamento da rede de alimentación móstrase no
apartado de Planos. Os principais valores representativos do trazado
son os seguintes:
•Rede de saneamento:
15 pozos de rexistro
14 tramos de colector
173 m de lonxitude total de colector
•52 parcelas adxacentes ao percorrido
•136 unidades inmobiliarias (potenciais clientes do despregamento)
O número definitivo de unidades que atenderá o despregamento
depende da obtención de permisos dos propietarios das parcelas
susceptibles de provisión de servizo, así como por dificultades
técnicas que imposibiliten executar partes puntuais do despregamento,
particularmente nas acometidas ás edificacións e nos desprazamentos
horizontais por cornixa.
O despregamento expúxose coa capacidade suficiente para darlle
servizo á totalidade de clientes potenciais da zona afectada.
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CANALIZACIÓN DE SANEAMENTO E OBRA CIVIL
ELEMENTOS DA REDE DE SANEAMENTO UTILIZADOS NO
DESPREGAMENTO

Esquema de elementos de rede
de saneamento que interveñen
na acometida ao edificio de
vivendas

COLECTORES
Os colectores son os condutos da rede de sumidoiros que recollen as
augas residuais que proveñen das vivendas e conforman o trazado
principal da rede de saneamento que se utilizará no despregamento.
No caso da rede do núcleo de Santiago, os materiais estruturais dos
colectores son gres, formigón e PVC de acordo cos datos dos que se
dispón.
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Nos centros históricos existe acotío unha gran variedade de casuística
na tipoloxía da rede de sumidoiros. Cómpre considerar a incerteza
na composición dos tramos de colector e na fiabilidade de datos
existentes, polo que cómpre incorporar ao despregamento a realización
de inspeccións in situ, ben mediante cámaras ou robots guiados ou
mesmo exploración visual nos casos nos que sexa posible.
Pode considerarse como visitable un colector con altura libre superior a
1,5 m ou cunha sección superior a 1 m2.
POZOS DE REXISTRO
Os pozos de rexistro son cámaras verticais visitables, situados en
extremos de tramos de colector. Estes elementos serán utilizados
no despregamento para a instalación dos elementos de empalme e
primeiro nivel de división da rede FTTH.

• Arqueta de arranque: é unha arqueta situada no límite da propiedade,
da que parte o conduto cara á rede de sumidoiros. Ten diversas
funcións como servir de acceso para tarefas de limpeza, protección
contra cheiros e localización para elementos de peche de paso de
augas. Poden clasificarse nos seguintes tipos, con diferentes impactos
no despregamento da rede FTTH:
Sifónica: a boca do conduto de saída está continuamente    
mergullada para evitar cheiros.
Non sifónica: non inclúe ningún elemento de anegamento das
bocas.
Especiais: inclúen mecanismos de peche do paso da auga.
Exemplo de entroncamento
de conduto a colector.

ACOMETIDAS
En termos xerais unha acometida de saneamento componse do
entroncamento á rede de sumidoiros, un conduto e unha arqueta de
arranque.
Como norma cada edificio/parcela debería dispoñer de acometida
independente. Con todo, podería darse a circunstancia de que as
saídas de augas residuais de varios edificios se reúnan no interior dunha
propiedade e conformen unha acometida común. Dadas as circunstancias
da zona obxectivo, será durante a fase de recoñecemento técnico previa á
instalación onde se poida detectar a existencia destes casos.
Os elementos da acometida de saneamento son os seguintes:
• Entroncamento: é o punto de unión da rede de sumidoiros co conduto
que comunica co usuario. Pódese levar a cabo de dúas formas, con
diferentes impactos no despregamento da rede FTTH:
Nun pozo de rexistro da rede.
Nun colector da rede nun punto entre dous pozos de rexistro.
• Conduto: é o tramo de tubaxe que transcorre desde a rede de
sumidoiros á arqueta de arranque.
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Dentro da propiedade pode existir o seguinte elemento:
• Arqueta interior: é unha arqueta rexistrable e accesible desde
o interior da propiedade, que estritamente non forma parte da
acometida pero que poden darse casos nos que substitúa a
arqueta de arranque.
Non se dispoñen de datos acerca da proporción de acometidas
con entroncamento ao colector e con entroncamento ao pozo de
rexistro, nin tampouco acerca da súa composición ou diámetro.
As acometidas ao colector considéranse impracticables para
o despregamento, polo que unicamente se utilizarán para o
despregamento as acometidas ao pozo de rexistro.
Os diámetros mínimos esperables para as acometidas son os
seguintes (diámetros normalizados en mm, OD exterior, IDE
interior):
• Gres: 150 DN/IDE
• PVC: 160 DN/OD
• Formigón: 400 DN/IDE

POZOS E TRAMOS DE COLECTOR DA REDE DE SANEAMENTO
AFECTADOS POLO DESPREGAMENTO
A seguinte táboa identifica os pozos e tramos de colector afectados polo
despregamento, de acordo coa nomenclatura do xestor de augas do
Concello de Santiago de Compostela.

Fonte: Concello de Santiago de Compostela

Coordenadas: EPSG:25829 (ETRS89/UTM zona 29N)

O apartado de Planos inclúe a localización de pozos e tramos dentro
da rede de saneamento e do núcleo urbano.
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DESPREGAMENTO DE CANALIZACIÓN PARA REDE FTTH POR
REDE DE SANEAMENTO
Deseguido, descríbense os traballos para realizar na rede de saneamento
previos ao despregamento da rede FTTH. A técnica utilizada no deseño
require un acondicionamento da rede de sumidoiros e compaxinala coa
fixación dos tubos que se utilizarán para introducir os cables de fibra
óptica.
INSPECCIÓN DE COLECTORES
Antes dos traballos de acondicionamento, cómpre realizar traballos
de inspección dos colectores (e, de ser o caso, das acometidas que
parten dos pozos de rexistro) mediante cámaras robóticas CCTV, xa
que na gran maioría dos casos non se prevé que os colectores sexan
visitables.
LIMPEZA DE COLECTORES
A técnica que se empregará para a fixación dos tubos soporte para
a rede FTTH require unha limpeza previa dos colectores (e, de ser o
caso, das acometidas que parten dos pozos de rexistro). As tarefas de
limpeza realízanse mediante dúas técnicas:
• Mediante equipos aspiradores-impulsores en circunstancias normais.
• Mediante un robot fresador en circunstancias adversas de obstrución
ou atoamentos de residuos non orgánicos.
DERIVACIÓN DE CAUDAL
Os traballos de acondicionamento e instalación de canalización
requiren realizar derivacións do caudal principal e dos efluentes das
acometidas, xa que han de realizarse en ausencia de verteduras. Por
iso deberán utilizarse equipos motobomba que, mediante mangueiras
no exterior, desvíen a canle normal das augas residuais mentres se
realizan os traballos no colector.

ANCORAXE DE CANALIZACIÓN EN REDE DE SUMIDOIROS
MEDIANTE ENCAMISADO
As perforacións nos colectores para a suxeición de fibra óptica poden
ocasionar filtracións inesperadas e danos estruturais no colector con
características, resistencia ou antigüidade descoñecidas, como é o
caso da rede de saneamento nos centros históricos.
Partindo da premisa de tentar evitar no posible a suxeición de
canalización por perforación, óptase por utilizar unha técnica existente
utilizada para rehabilitación dos colectores de rede de sumidoiros,
que se axusta ás directrices do concesionario da xestión de augas en
Santiago de Compostela.
A técnica consiste en utilizar robots teledirixidos para suxeitar un tubo
de 20 mm de diámetro na xeratriz superior do colector mediante a
presión exercida por un encamisado de manga de fibra de vidro, á
que posteriormente se lle aplica un curado UV. Esta técnica úsase para
restaurar colectores con gretas e mellorar a súa capacidade hidráulica,
a pesar de reducir lixeiramente a sección dispoñible.
O devandito tubo será accesible desde os pozos de rexistro, desde
os cales se despregarán os cables de fibra óptica mediante guiado ao
xeito habitual.
Durante a análise das tecnoloxías de despregamento existentes,
considerouse a suxeición de cable de fibra mediante presión por aros
metálicos, con instalación realizada por robot teledirixido. Esta solución
foi descartada debido á alta probabilidade de que os aros puidesen
converterse en puntos de acumulación de desfeitos non orgánicos, o
que dificultaría a limpeza dos colectores sen danar a instalación de
suxeición.
A velocidade de despregamento desta manga de fibra de vidro pode
alcanzar os 150 m/día en circunstancias óptimas, polo que o trazado
da rede de alimentación da Algalia de Arriba podería ser cuberta en
dous días.
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Tras a aplicación da manga, cómpre abrir as acometidas que se atopasen
ao longo do trazado do colector principal. Por este motivo, cómpre que
os robots utilizados para fixar inicialmente o tubo sexan capaces de
sortear os entroncamentos de acometida ao colector que teñan lugar
na súa parte superior (localización prevista para a instalación do tubo).
A falta de datos concretos e asumindo en termos xerais que cada pozo
de rexistro poida comunicar directamente coas arquetas de entrada das
edificacións situadas a ambos os dous lados da rúa en perpendicular
ao pozo, pódese realizar a priori unha estimación alzada da necesidade
de realizar unhas 20 aperturas de acometida ao longo do percorrido.
O dimensionado axeitado da manga require a inspección previa dos
colectores do percorrido para verificar os diámetros necesarios.
ANCORAXE DE CANALIZACIÓN EN GALERÍAS/COLECTORES
VISITABLES
Pode darse a existencia imprevista de galerías ou colectores visitables
en certos tramos do trazado. A comunicación das devanditas galerías
cos pozos de rexistro dos extremos pode presentar unha sección
inferior á sección da propia galería.
Esta circunstancia requiriría a utilización doutras técnicas de suxeición
alternativas ao encamisado mediante manga de fibra de vidro, por unha
banda, debido ás limitacións de alcance dos robots utilizados e, doutra
banda, debido a que as maiores dimensións de diámetro da galería
encarecerían considerablemente a instalación dunha manga no caso
de que iso fose posible.
Os tramos con galería deberían ser un caso puntual dentro da rede de
saneamento da zona, e con respecto ao resto da rede de sumidoiros
deberían dispoñer dunha superior capacidade estrutural e de inferior
ocupación.
Por iso, tanto para o trazado piloto coma para outros tramos da rede
da zona onde se localicen galerías nos traballos de inspección previa,
exporíase unha instalación manual de tubo flexible suxeito mediante
perforación á parte superior.

UTILIZACIÓN DE TOUPA PARA ACOMETIDA SEN GABIA DE
ENTRONCAMENTO CON REDE DE TRANSPORTE
A rede de fibra que se despregue pola canalización na rede de
saneamento necesita conectarse á cabeceira, onde se realiza a
conexión coa rede de transporte. Para iso é necesaria a realización
dunha acometida desde o extremo norte da canalización planificada
ata o lado oposto do cruzamento da rúa de San Roque coa rúa das
Rodas, onde se pode dispoñer de conexión coa rede de transporte.
Para iso utilizarase un método non destrutivo mediante perforación
dirixida con toupa pneumática, perforando sen escavar gabias ao
descuberto. A escavación realízase abrindo primeiro un pozo de ataque,
desde o que se inicia a perforación de forma horizontal. Remátase
a obra con arqueta no extremo oposto ao pozo rexistro da rede de
saneamento.
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REDE FTTH
Neste apartado describiranse as características dos elementos e da
arquitectura que conforman o despregamento de rede de fibra óptica
nos soares accesibles ao longo do percorrido da rúa da Algalia de Arriba
no centro histórico de Santiago de Compostela. A rede de fibra FTTH
despregarase utilizando como infraestrutura soporte as canalizacións
despregadas na rede de saneamento descritas en apartados previos.
A fibra despregada soportará unha rede de banda larga FTTH (Fiber
to the Home) na que a fibra chega ata o fogar ou negocio do usuario.
Para o despregamento exponse unha arquitectura de rede PON sobre
fibra óptica monomodo, utilizada habitualmente nos despregamentos
urbanos e descrita nos seguintes apartados.
ARQUITECTURA DE REDE PON
As redes PON (Passive Optical Network) son redes ópticas pasivas
polo que os seus compoñentes non precisan alimentación eléctrica.
Iso implica unha redución de custos fronte a arquitecturas con
compoñentes activos ao longo do percorrido ata o cliente, que poden
sufrir un mal funcionamento debido a avarías electrónicas ou a erros na
subministración eléctrica.
Nesta arquitectura, cada fibra que sae do equipo de cabeceira de
rede ramifícase sucesivamente mediante divisores ópticos e dálles
servizo a varios abonados, conformando unha rede punto multipunto
(P2MP). Ao compartiren varios abonados a mesma fibra redúcese
significativamente o custo dos despregamentos e dos mantementos
posteriores. Os equipos nos extremos levan a cabo procesos de
sincronización para transmitir e recibir información de forma ordenada
compartindo a mesma canle.
En sentido descendente, o sinal que parte desde a cabeceira por unha
fibra distribúese cara a varios abonados. Deste xeito, o dispositivo
de abonado é o que determina a parte de información dirixida ao seu
cliente. En sentido ascendente, cada dispositivo de abonado transmite
de maneira sincronizada en xanelas de tempo asignadas, de tal forma
que en cada instante só un dispositivo de abonado dos conectados a
unha fibra ramificada estará transmitindo en dirección cara á cabeceira.

EQUIPOS/ELEMENTOS DE REDE PON
OLT (OPTICAL LINE TERMINATION)
O OLT (Optical Line Termination) é o dispositivo activo situado na
cabeceira da rede PON, o cal se atopa na raíz da estrutura en árbore
rama que conforma a rede óptica, e que realiza a conversión entre
sinais eléctricos utilizados polos equipos provedores de servizos e
entre sinais ópticos utilizados nas redes PON.
Este dispositivo proporciona as funcionalidades de xestión e
sincronización dos dispositivos dos abonados e do tráfico en ambos os
sentidos.
DIVISOR ÓPTICO OU SPLITTER
O divisor óptico é un dispositivo pasivo que, dependendo do sentido
dos feixes que recibe, divide un feixe óptico entrante e distribúeo cara a
varias fibras ou combina varios feixes entrantes cara a unha mesma fibra.
Nunha rede PON, este dispositivo é o encargado de realizar as
ramificacións que teñen lugar no percorrido de fibra entre cada porto
no OLT e cada dispositivo de terminación ONT dun abonado.
Os divisores introducen perdas de potencia nos sinais (3 dB por cada
división con relación 1:2).
ONT (OPTICAL NETWORK TERMINATION)
O ONT (Optical Network Termination) é o dispositivo activo de abonado
onde remata unha das ramas de fibra da rede PON, e que realiza a
conversión entre sinais eléctricos utilizados polos equipos da rede do
cliente e entre sinais ópticos utilizados nas redes PON.
OUTROS ELEMENTOS AUXILIARES
• ODF (Optical Distribution Frame) ou ROM (Repartidor Óptico Modular):
repartidor pasivo de fibra óptica con fibras preconectorizadas
habitualmente situado na cabeceira xunto ao OLT, facilita realizar as
conexións das fibras provenientes da rede de alimentación e o OLT
mediante tubos flexibles.
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• Caixa de empalme: elemento que incorporan bandexas onde se aloxan
os divisores ópticos e os empalmes de fibras diferentes. Habitualmente
sitúanse en cámaras de rexistro, arquetas ou fachadas.
• CTO (Caixa Terminal Óptica): elemento similar á caixa de empalme
que aloxa o último divisor óptico da rama, de onde sairán as fibras que
chegarán aos ONT dos abonados.
• CDP (Caixa de Distribución/Derivación óptica en Planta): elementos
con fibras preconectorizadas para realizar as acometidas desde a
planta a cada vivenda.
• PTRO (Punto de Terminación de Rede Óptica): roseta no interior do
inmoble, onde se conecta nun extremo a acometida e no outro a ONT
mediante un tubo flexible.

Elementos de rede PON

ESTÁNDAR GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK)
A rede despregada basearase no estándar ITU-T G.984 GPON (Gigabit
Passive Optical Network).
O organismo internacional ITU desenvolveu varios estándares de redes
PON. Este estándar é o utilizado habitualmente nos despregamentos
actuais de FTTH. Soporta un alcance máximo de 20 km (10 km en
condicións reais para altas velocidades) e permite largos de banda
máximos de 2,4 Gb/s en sentido descendente (de OLT a ONT) e de 1,2
Gb/s en sentido ascendente (de ONT a OLT). Tamén incorpora, fronte a
estándares previos, mecanismos de seguridade e corrección de erros
a nivel de protocolo.
O estándar permite darlle servizo tipicamente ata a 64 ONT por cada
OLT, e define as seguintes lonxitudes de onda para as canles de
comunicación:
• Canle descendente: 1490 nm
• Canle ascendente: 1310 nm
• Broadcast vídeo: 1550 nm
ITU-T desenvolveu estándares posteriores para redes PON, entre
eles G.987 XG-PON, que permite alcanzar maiores velocidades sobre
as mesmas redes ópticas. Con todo, para este deseño optouse por
un despregamento baseado no estándar GPON xa que actualmente
o seu consumo enerxético e os seus custos de despregamento son
sensiblemente inferiores. Ademais, o reaproveitamento da fibra
despregada permitiría unha migración paulatina ou mesmo unha
coexistencia de ambas as tecnoloxías xa que os estándares utilizan
lonxitudes de onda diferentes.
Polo exposto, tendo en conta a zona obxectivo (o centro histórico de
Santiago de Compostela presenta dimensións inferiores a 1 km) e a
implantación das distintas tecnoloxías, óptase polo estándar G.984
GPON para a rede FTTH.
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TRAMOS DA REDE DE ACCESO FTTH PON
Unha rede de acceso FTTH pódese dividir conceptualmente en
diferentes tramos, que marcarán tamén as etapas do despregamento.
CABECEIRA
A cabeceira é a localización do dispositivo terminal de liña OLT, de
onde partirán as fibras ópticas cara á rede de alimentación ou troncal.
REDE DE ALIMENTACIÓN OU TRONCAL
A rede de alimentación é o tramo comprendido entre o repartidor ODF
da cabeceira e o primeiro nivel de división óptica, habitualmente situado
en caixas de empalme situadas en arquetas ou cámaras de rexistro.

REDE DE DISTRIBUCIÓN
A rede de distribución é o tramo comprendido entre o primeiro nivel de
división óptica e as Caixa Terminal Óptica (CTO) onde se aloxa o último
divisor óptico da rama. O número de saídas do devandito divisor será
o máximo de abonados aos que se lles poderá dar servizo desde esa
caixa.
REDE DE DISPERSIÓN OU ACCESO
A rede de dispersión é o tramo de rede entre a CTO e o cliente. Confórmaa
a instalación vertical do edificio, o cal pode non dispoñer dela.

Arquitectura dun sistema
de Rede Óptica Pasiva
(PON)
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DESEÑO DE REDE FTTH EN ALGALIA DE ARRIBA
A continuación, dimensiónanse e descríbense os elementos que
constituirán a rede FTTH que se despregará na canalización descrita
no apartado anterior.
CABECEIRA
A cabeceira da rede e, tamén, o equipo OLT e o repartidor óptico
asociado, poden ir situados nas inmediacións da arqueta de entrada á
acometida que se realizou no cruzamento da rúa San Roque e as Rodas.
Con todo, un despregamento que afecte a todo o centro histórico pode
necesitar unha mellor localización ou mesmo a instalación de varias
cabeceiras e redes, xa que a rede de saneamento do centro histórico
non está completamente interconectada.
Por este motivo, e tamén para facilitar unha extrapolación de custos a
un despregamento de toda a zona, non se incorpora ao anteproxecto a
instalación da cabeceira e os seus equipos correspondentes.
REDE DE ALIMENTACIÓN OU TRONCAL
Este tramo confórmao o percorrido do cable troncal de fibra óptica desde
a cabeceira ata as caixas de empalme coa rede de distribución, que
incorporan os divisores ópticos de 1o nivel. Este percorrido realizarase
a través da canalización despregada a través da rede de colectores de
saneamento do centro histórico. As caixas de empalme sitúanse nos
pozos de rexistro da devandita rede. No apartado de Planos pódese ver
o trazado proposto para a rede de alimentación.
A rede presenta unha tipoloxía en estrela e ramifícase cada troncal ata
chegar aos conxuntos. Para iso realízanse segregacións nas caixas de
empalme cara a cables de menor capacidade.
É conveniente minimizar o número de empalmes na rede de alimentación
xa que as perdas introducidas en cada empalme limitan o alcance
dunha árbore GPON. Non se debe reducir a distancia entre empalmes
por baixo dos 1000 m a xeito de referencia en circunstancias normais
de canalización urbana. Nunha tirada curta de rede de alimentación
como a que nos ocupa non estaremos limitados pola atenuación dos
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empalmes, pero debe realizarse idealmente unha única tirada sen
empalmes en todo o traxecto. No caso de realizárense, os empalmes
da rede de alimentación deberán realizarse mediante fusión.
O cable para despregar na rede de alimentación será de 128 fibras
monomodo conforme ao estándar G.652.D, cunha configuración de
16 tubos x 8 fibras. En cada pozo de rexistro da rede de saneamento
instalarase unha caixa de empalme con divisor óptico incorporado, o
que fai un total de 15 caixas de empalme.

Exemplo de caixa de empalme en arqueta convencional

REDE DE DISTRIBUCIÓN
Este tramo confórmao o percorrido do cable de fibra óptica desde a
división de 1o nivel que ten lugar nas caixas de empalme dos pozos
de rexistro ata as CTO onde se realiza a división de 2º nivel, onde se
realizará a conexión das acometidas de usuario. Debido á protección
dos edificios en centros históricos, os elementos CTO deberán ser de
instalación interior como premisa.
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Este percorrido realizarase a través da canalización despregada nos
condutos de acometida do saneamento do centro histórico, desde
os pozos de rexistro ata as arquetas interiores das edificacións. Nas
inmediacións da arqueta interior e no interior da edificación instalarase
un CTO de interior, preferiblemente nas inmediacións dos puntos de
terminación de redes existentes de cobre.
Neste despregamento a rede de distribución presenta un percorrido moi
curto, xa que os condutos de acometida transcorrerán en perpendicular
á rede de alimentación, e estímase que presenten unha lonxitude duns
poucos metros.
O cable para despregar na rede de distribución será de 64 fibras
monomodo conforme ao estándar G.652.D, cunha configuración de 8
tubos x 8 fibras. En canto ao número de CTO previstas, valórase o caso
de que todas as parcelas dispoñan de acometida ao pozo de rexistro
de xeito que se prevé, polo tanto, 52 CTO de interior.

Exemplo de CTO de interior

No apartado de planos non se representa a rede de distribución debido
ao seu pequeno percorrido con respecto ao trazado da rúa.

REDE DE DISPERSIÓN OU ACCESO
Este tramo confórmao o percorrido do cable de fibra óptica desde o CTO
ata o cliente. O trazado desta rede é específico para cada edificación:
Durante as tarefas defínese o recoñecemento da instalación no edificio.
O cable para despregar na rede de dispersión será de 8 fibras monomodo
conforme ao estándar G.652.D. En canto ao número de CDP previstas
considérase que será unha por parcela e, daquela, prevense 52 caixas
interiores de distribución CDP.
No caso de que o edificio non dispoña de acometida de saneamento con
entroncamento ao pozo de rexistro, será necesario despregar cables
desde o CTO dunha edificación contigua. Así ascenderase polo caleiro
do desaugadoiro de pluviais e realizarase un percorrido horizontal pola
cornixa.
A definición da solución
arquitectónica
para
a
acometida
exterior
aos
edificios queda pendente
de
concretarse
na
fase de redacción do
proxecto definitivo. Deben
considerarse as limitacións
que hai que respectar e os
condicionantes
técnicos
para a instalación.
Os traballos de instalación
desta rede poden requirir o
uso de maquinaria elevadora
para traballos en altura
nos casos de percorrido
horizontal pola cornixa.

Exemplo de CDP de interior
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INSTALACIÓN DE CLIENTE
A instalación de cliente non está incluída no
alcance deste despregamento. Sería por conta
do operador explotador da rede a execución
da instalación de fibra óptica desde a caixa
de derivación ata o interior da vivenda coa
súa correspondente terminación no punto de
terminación de rede óptica.

Exemplo de punto de terminación de rede óptica
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SERVIZO DE ACCESO Á REDE FTTH PARA EXPLOTACIÓN POR TERCEIROS
A rede FTTH permitiríalle ofrecer un servizo de acceso á devandita rede, de tal forma que
terceiros operadores puidesen configurar as súas propias ofertas comerciais ao cliente final.
As dúas principais fontes de ingreso por parte dos operadores, e que lle afectan en gran
medida á viabilidade económica do proxecto e á súa amortización son:
•A cota periódica mensual
•A cota aperiódica de alta
Como referencia para o establecemento de ambas as cotas, proponse o servizo NEBA LOCAL
de Telefónica. A CNMC, na súa Resolución do 24 de febreiro de 2016, da Comisión Nacional
dos Mercados e da Competencia, pola cal se aproba a definición e a análise do mercado de
acceso local por xunto facilitado nunha localización fixa e os mercados de acceso de banda
larga, estableceu a obrigatoriedade de prezos e condicións para que Telefónica ofrecese un
servizo de acceso á súa rede de fibra óptica a terceiros a nivel de entidades locais. Vigo é o
único concello galego no que Telefónica está exento de cumprir as devanditas obrigacións.
Estas tarifas de referencia son acordes ás condicións actuais do mercado, e a súa adopción
estaría apoiada polo precedente da resolución da CNMC. Polo tanto, dentro do alcance deste
documento exponse adoptar (ou na súa falta non superar) as ditas tarifas:
•Cota periódica mensual: 17,57 €/mes
•Cota aperiódica de alta: 68,17 €
En canto á provisión do equipo de cliente, como se reflectiu en apartados anteriores, proponse
que sexa o operador o que lle proporcione o ONT e router ao cliente, acordando previamente a
interoperabilidade do modelo proposto co equipamento de cabeceira, xa mediante un proceso
de homologación do equipo do operador ou xa mediante a definición dun catálogo de ONT
compatibles.
Prevese un incremento en horas de traballo do persoal na realización de tarefas que xa levan
a cabo os operadores de servizos, como son:
•Mantemento de equipos de cabeceira e de cables
•Atención de incidencias e reclamacións
•Xestión de altas e baixas de clientes
•Cumprimento de acordos de nivel de servizo SLA
•Facturación
O cálculo do custo do devandito incremento de carga de traballo non se considerou dentro do
alcance do presente documento.
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CONSIDERACIÓNS XERAIS
Recompílanse a continuación consideracións de diversa índole
relacionadas cos despregamentos de fibra óptica nos centros históricos.
SOBRE AS EXPERIENCIAS EN UTILIZACIÓN DE REDES DE
SANEAMENTO COMO SOPORTE DE CONDUTOS DE FIBRA ÓPTICA
PARA SERVIZO DE BANDA LARGA NOS CENTROS HISTÓRICOS
• Constatouse a existencia de experiencias de utilización de redes de
saneamento para despregamentos de fibra óptica en centros urbanos
con dificultades en realizar o despregamento por fachada ou chan,
en concellos de Cataluña e Andalucía, núcleos emblemáticos como
Toledo ou concellos galegos como Ames.
• A técnica utilizada consiste na fixación mediante robots guiados dun
cable de fibra óptica á xeratriz superior de colector con diámetro superior
a 15 cm. A fixación realízase mediante perforación ou ben por presión
mediante argolas de aceiro, en lugar de utilizar a manga autoportante
para a súa suxeición. Do mesmo xeito que na solución presentada,
nos pozos de rexistro realízanse derivacións cara aos edificios polas
acometidas, e aqueles edificios con acometida directa ao colector non
se atendían directamente senón mediante accesos complementarios
desde o edificio veciño.
• Os custos do despregamento son moderados, pero os xestores e
explotadores das redes de saneamento son contrarios a ver reducido
significativamente o caudal da rede e, en maior medida, a introducir
elementos que poidan converterse en focos de enganche e acumulación
de elementos sólidos non orgánicos.
• A pesar das melloras introducidas nas técnicas empregadas, que
tenden a minimizar a obstrución que presentan o cable e as súas
ancoraxes ao tránsito de auga residual e desfeitos non orgánicos, non
transcendeu que se obtivo un éxito que converta actualmente a esta
solución en abertamente replicable e recomendable.

• O principal obstáculo atópase nos métodos abrasivos que se utilizan
para a limpeza con fresado dos tubos de saneamento, e que afectarían
con toda seguridade á instalación de cables de FO existente. Por iso,
é previsible que fose necesario realizar tarefas de mantemento ou
substitución de cables cada vez que se realizase un fresado.
• Parece existir consenso na necesidade de automatizar as medicións
de caudal, a detección de fugas e o telecontrol das chaves de paso
mediante o uso de FO, facendo uso de canalización ad hoc específica
por fóra dos tubos de saneamento. Esta condución pode ser compartida
con outros servizos como a provisión de acceso á de banda larga ás
vivendas. Con todo, esta circunstancia non se dá nos centros históricos.
• Pódese concluír que as experiencias de despregamento de FO polas
redes de saneamento non levaron á adopción do seu uso xeneralizado
a pesar da demanda de solucións.
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SOBRE ALTERNATIVAS AO TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA POLA
FACHADA NOS CENTROS HISTÓRICOS
A continuación, enuméranse posibles vías alternativas que cómpre
explorar para os despregamentos de fibra nos centros históricos:
• Despregamento mediante nova canalización a partir de roza de
pequena sección (6 x 3 cm, que se avaliará) no ángulo de contacto
entre a fachada e o lousado de pavimento, onde se adoita atopar
actualmente un recheo de formigón como cordón de xunta de
ambos os planos. Sería necesario habilitar arquetas de rexistro
nas esquinas dos bloques de edificios e nos cruzamentos.
• Solución sen fíos no punto multipunto, utilizando varias estacións
base en edificacións elevadas na fronteira do centro histórico,
que aseguren a cobertura dos tellados e cuxa curta distancia de
traxecto raio permita evitar a instalación de antenas parabólicas
optando por equipos integrados de pequenas dimensións,
susceptibles de camuflarse mediante pintura. Para a acometida ao
interior da edificación pode utilizarse a instalación e canalización
existente de antena colectiva de TV, en concordancia co espírito
das instalacións comúns de telecomunicacións ICT.
• Aproveitamento de canalización existente doutras redes:
iluminación, sinalización, eléctrica.

Recheos de formigón
existente entre fachada
e pavimento, susceptible
de realización de roza
para nova canalización
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SOBRE A NECESIDADE DE ESTABLECER UNHA
NORMATIVA REGULADORA ESPECÍFICA PARA OS
CENTROS HISTÓRICOS EN GALICIA
• A normativa actual aspira á eliminación dos tendidos
de cable aéreos e na fachada nos centros históricos.
Por iso, o espírito desta normativa é contrario
a reutilizar ou substituír o tendido existente dos
cables na fachada para o despregamento de novos
servizos. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
informou neste sentido ante diversos proxectos de
despregamento pola fachada.
• Ante a problemática complexa dos centros
históricos, podería ser de utilidade a creación
dun grupo de traballo interdisciplinario que
defina unha solución con garantías, que pode ser
integrado por:
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural: garante
de cumprimento normativo.
Dirección Xeral de Ordenación do territorio e
Urbanismo: regulador de infraestruturas urbanas.
Retegal:
coordinación
técnica,
introdutor
de solucións tecnolóxicas e operador de
infraestruturas.
Concello de Santiago de Compostela/outros
concellos: propietario de dominio público e
principal interesado.
Representación de FEGAMP: extensión da
solución a outros núcleos.

Centros históricos en Galicia
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CONDICIÓNS TÉCNICAS
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Serán de aplicación a seguinte normativa, regulamentos e lexislación:
• Lei 9/2014, do 9 de maio, xeral de telecomunicacións.
• Real Decreto 330/2016, do 9 de setembro, relativo a medidas para
reducir o custo do despregamento das redes de comunicacións
electrónicas de alta velocidade
• 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
• Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.
• Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, Regulamento dos servizos de
prevención.
• Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en
materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo.
• Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de
seguridade e saúde nos lugares de traballo.
• UNE 133100:2002: Infraestruturas Para Redes De Telecomunicacións.
• Orde ITC/1644/2011, do 10 de xuño, pola que se desenvolve o
devandito Regulamento.
• ITU-T G.652: características das fibras e cables ópticos monomodo.
• ITU-T G.984: redes ópticas pasivas con capacidade de Xigabytes.
• IEC 61300-3-34: dispositivos de interconexión de fibra óptica e
compoñentes pasivos. Tests básicos e procedementos de medida.
Exame e medidas.
• IEC 60794-1-1: Cables de fibra óptica. Especificacións xerais.
• IEC 62221: Fibras ópticas. Métodos de medida. Sensibilidade a
microdobreces.
• Ordenanzas municipais de catas e canalizacións.

• Especificacións técnicas particulares descritas nos permisos de obra..
• Regulamentos e disposicións da Secretaría de Estado para o Avance
Dixital.
• Outras especificacións técnicas concretas dadas pola dirección
técnica da obra (no caso de ser necesario).
• Calquera outra disposición, norma e regulamento que, polo seu
carácter xeral e polo seu contido, lles afecten ás obras e entrasen en
vigor no momento da súa adxudicación.
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CARACTERÍSTICAS DA INSTALACIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA
A instalación de fibra óptica empregará cables de fibra monomodo
multifibra, composto por tubos con varias fibras no seu interior coas
configuracións requiridas para cada tramo segundo o deseño.
Cada tubo e fibra individual do tubo deben presentar identificación de
cor e numérica, e será coherente en todo o conxunto do despregamento.
A cuberta exterior debe estar convenientemente rotulada ao longo
do avance da instalación de cables, de tal forma que se identifique
inequivocamente a estrutura da cuberta e a composición en tubos e
fibras dos cables.
A fibra empregada no despregamento será conforme á recomendación
ITU-T G.652.D, cumprindo as propiedades ópticas, xeométricas,
ambientais e mecánicas recollidas nesta especificación:
Para o despregamento polas redes de alimentación e distribución e,
en xeral, nos tramos en exterior, utilizaranse cables con cuberta PKP
composta por:
•Unha primeira capa de polietileno (P)
•Fibras de aramida tipo Kevlar como reforzo á tracción (K)
•Unha segunda cuberta de polietileno (P)
Para o despregamento en tramos de interior, utilizaranse cables con
cuberta TKT, con características ignífugas e de baixa emisión de gases,
composta por:
•Unha primeira capa de termoplástico (T)
•Fibras de aramida tipo Kevlar como reforzo á tracción (K)
•Unha segunda capa de termoplástico (T)
En ambos os casos, o cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico
que actúe como soporte para os tubos portadores de fibras e que soporte
os esforzos de tracción durante o tendido e as tensións mecánicas
debidas a variacións térmicas.
A alma do cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os
seus intersticios libres. Este asegurará a hermeticidade lonxitudinal do
cable.
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INSTALACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA
INDICACIÓNS XERAIS
Durante o proceso de tendido de cables de fibra óptica deben manterse
as seguintes indicacións:
•O cable non se someterá en ningún momento a un raio de curvatura
inferior ao do seu raio de curvatura.
•A tracción do cable realizarase no sentido da súa xeratriz. En ningún
caso se dobrará o cable para obter mellor apoio durante o tendido.
•A bobina colocarase suspendida sobre gatos ou guindastre, de maneira
que poida virar libremente e de forma que o cable saia da bobina pola
súa banda superior.
•As persoas que interveñen na operación de tendido deben inspeccionar
visualmente o cable segundo saia dela. No caso de detectar unha
deterioración, esta debe serlle comunicada ao director ou xefe de obra.
•O cable debe quedar correctamente suxeito e inmobilizado. Para iso
utilizaranse sistemas de fixación adecuados, suxeitos con tirafondos ou
abrazadeiras. En ningún caso se deben alterar as propiedades das fibras
e permitirase a dilatación da fibra instalada no caso de ser necesario.
INSTALACIÓN DE CAIXAS DE EMPALME NA REDE DE
ALIMENTACIÓN
As caixas de empalme utilizadas deben permitir o paso dos cables
e manter a hermeticidade e estanquidade nas entradas, mediante
prensaestopas e goma butílica, manguitos termo-retráctiles ou elementos
similares. Estes elementos instalaranse conforme ás especificacións do
fabricante e ás indicacións do director de obra.
As caixas de empalme deben ser colocadas horizontalmente de forma
que os cables accedan a elas a través dos accesos a esquerda ou
dereita. Os cables inmobilizaranse á entrada da caixa de empalme nos
puntos habilitados para tal fin que se atopan aliñados coa entrada e
próximos a esta.

A identificación das fibras e dos tubos farase tomando como base a
carta de empalmes e os códigos de cores das fibras e tubos dos cables
correspondentes.
As fibras que non se segreguen almacenaranse nas zonas de
almacenamento habilitadas na caixa de maneira que queden
perfectamente organizadas e protexidas. As fibras ou tubos de fibras que
hai que empalmar encamiñaranse cara ás correspondentes bandexas
nas que se aloxarán os empalmes. Estas operacións faranse de maneira
que non violen en ningún caso os raios de curvatura admisibles nin
poidan producirse pinzamentos á hora de pechar a caixa.
As deformacións plásticas de cable realizaranse e deixaranse colocadas
nas paredes dos pozos de rexistro con suxeición mediante tacos e
cintaxes con raio superior ao mínimo admisible para o cable. Os cables
deixaranse etiquetados e rotularase indeleblemente a identificación de
cada un dos cables.
EMPALMES POR FUSIÓN
A través da carta de empalmes e dos códigos de cores das fibras e tubos
identificaranse e localizaranse as fibras que se van empalmar de cada un
dos cables. De habelas, eliminaranse as proteccións microcubertas das
fibras e cortaranse só aquelas implicadas nos empalmes. O resto das
fibras correspondentes a un mesmo módulo microcuberta deixaranse
almacenadas na bandexa de empalme mantendo a súa continuidade.
A técnica de empalme será o empalme por fusión por arco eléctrico
entre dous eléctrodos. Para a realización dos empalmes utilizarase unha
máquina de empalme que realice o aliñamento das fibras de modo
automático, ben sexa por métodos xeométricos, ben por inxección e
detección de luz. Non se permitirán valores de atenuación por encima
dos máximos permitidos.
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PROPOSTA 1 - ORZAMENTO
Para a elaboración do orzamento utilizáronse bases de prezos da
construción (xaneiro 2019).
DESCRICIÓN

UD

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO

DESCRICIÓN

UD

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMENTO DOS CONDUTOS DA ACOMETIDA

Desprazamento de equipo de inspección de
colector con CCTV.

ud

1

110,00

110,00

Desprazamento de equipo de inspección de
colector con CCTV.

ud

1

110,00

110,00

Xornada (8 h) de equipo de inspección de colector
con CCTV.

ud

1

605,00

605,00

Xornada (8 h) de equipo de inspección de colector
con CCTV.

ud

1

605,00

605,00

Desprazamento de equipo de robot fresador.

ud

1

328,00

328,00

Desprazamento de equipo de robot fresador.

ud

1

328,00

328,00

Xornada (8 h) de equipo de robot fresador en
xornada laborable.

ud

2

2.555,00

5.110,00

Xornada (8 h) de equipo de robot fresador en
xornada laborable.

ud

1

2.555,00

2.555,00

Desprazamento de equipo de limpeza de colector
mediante equipo mixto aspirador-impulsor.

ud

1

118,00

118,00

Desprazamento de equipo de limpeza de colector
mediante equipo mixto aspirador-impulsor.

ud

1

118,00

118,00

Xornada (8 h) de equipo de limpeza de colector
mediante
equipo
mixto
aspirador-impulsor,
incluíndo xestión de residuos sólidos (areas, trapos,
etc.)

ud

2

810,00

1.620,00

Xornada (8 h) de equipo de limpeza de colector
mediante
equipo
mixto
aspirador-impulsor,
incluíndo xestión de residuos sólidos (areas, trapos,
etc.)

ud

1

810,00

810,00

Realización de toupa de lonxitude 50 m e diámetro
200 mm, incluíndo calas de ataque e de saída,
vertedura de cascallos a vertedoiro autorizado,
abastecemento de auga e transporte de equipos.

ud

1 12.600,00 12.600,00

m

80

114,00

9.120,00

Desprazamento de equipo motobomba de
aspiración de 50 kW para by-pass de colector.

ud

1

328,00

328,00

Xornada de alugamento de equipo motobomba de
aspiración de 50 kW para by-pass de colector, sen
incluír combustible.

ud

2

378,00

756,00

Subministración, instalación e curado de manga
continua de fibra de vidro DN200 por albanel
mediante robot, incluíndo subministración e
instalación de conduto de 20 mm en xerador
superior e parte proporcional de desprazamento de
equipos (sen incluír limpeza, inspección previa, nin
by-pass provisional de colector con motobomba).

Xornada de alugamento de mangueira de 30 m e 8”
para by-pass de colector.

ud

2

38,00

76,00

Subministración, instalación e curado de manga
continua de fibra de vidro DN200 por colector entre
pozos mediante robot, incluíndo subministración e
instalación de conduto de 20 mm en xerador
superior, apertura posterior de acometidas e parte
proporcional de desprazamento de equipos (sen
incluír limpeza, inspección previa, nin by-pass
provisional de colector con motobomba).

m
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Partida alzada de seguridade e saúde segundo
estudo de seguridade e saúde que se desenvolverá
en proxecto.

ud

1

TOTAL CAPÍTULO 02

13.646,00

114,00 19.722,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01







43.373,00
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DESCRICIÓN

UD

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

20,56

9.868,80

CAPÍTULO 03 DESPREGAMENTO DE REDE FTTH GPON

162

Oficial 1.ª instalador telecomunicación: Realización
de traballos de tendido de cables de fibra óptica,
instalación de caixas de empalme, CTO e
derivación interior, preparación de cables para
fusión e/ou segregación, realización de fusión de
fibra óptica monomodo, realización de pasamuros
(de entrada a edificio e/ou dentro do edificio planta
a planta).

h

480

Axudante instalador telecomunicación: realización
de traballos de tendido de cables de fibra óptica,
instalación de caixas de empalme, CTO e
derivación interior, preparación de cables para
fusión e/ou segregación, realización de fusión de
fibra óptica monomodo, realización de pasamuros
(de entrada a edificio e/ou dentro do edificio planta
a planta).

h

Cable de 128 fibra óptica monomodo G.652.D, de
16 tubos x 8 fibras, para rede de alimentación por
rede de saneamento.

m

Cable de 64 fibra óptica monomodo G.652.D, de 8
tubos x 8 fibras, para rede de distribución por rede
de saneamento.

m

Caixa de empalme para despregamento de rede de
fibra óptica incluíndo divisor óptico.

ud

15

105,00

1.575,00

Cable de 8 fibra óptica monomodo G.652.D, para
acometida incluíndo subida por baixante e
horizontal por cornixa.

m

1500

0,70

1.050,00

Caixa
interior
multioperador
CTO
despregamento de rede de fibra óptica.

para

ud

52

112,00

5.824,00

Caixa interior de distribución CDP
despregamento de rede de fibra óptica.

para

ud

52

24,00

1.248,00

Tubo PVC 110mm de saída lateral ou saída a
fachada

m

30

1,98

59,40







 RESUMO DO ORZAMENTO







 CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO



 CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMENTO DOS CONDUTOS DA ACOMETIDA

13.646,00

CAPÍTULO 03 DESPREGAMENTO DE REDE FTTH GPON

37.826,20

ESTIMACIÓN CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL

11.307,86

ESTIMACIÓN CAPÍTULO 05 MEDIOS AUXILIARES
480

200

150

18,45

2,60

1,40

8.856,00

520,00

210,00

Quenlla PVC interior.

m

360

0,80

288,00

Material auxiliar para instalación de rede de fibra
óptica, incluíndo tendido, empalmes e mandrilado.

ud

1018

1,50

1.527,00

Partida alzada de seguridade e saúde segundo
estudo de seguridade e saúde que se desenvolverá
en proxecto.

ud

1

2.000,00

2.000,00

Xornada de alugamento de máquina elevadora
para traballos en altura.

ud

60

80,00

4.800,00

TOTAL CAPÍTULO 03

37.826,20

TOTAL ORZAMENTO

94.845,20

43.373,00

3.960,22

ESTIMACIÓN CAPÍTULO 06 XESTIÓN DE RESIDUOS

931,09

ESTIMACIÓN CAPÍTULO 07 CONTROL CALIDADE

544,00

 ESTIMACIÓN CAPÍTULO 08 SEGURIDADE E SAÚDE

942,09

 ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL





112.530,46

 Orzamento de execución material



112.530,46

 13,00 % Gastos xerais

14.628,96

 6,00 % Beneficio industrial

12.715,95

DE CONTRATA
 ORZAMENTO


 Orzamento de contrata
 21,00 % IVE
ORZAMENTO TOTAL




139.875,36

139.875,36
29.373,83
169.249,19

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA ACTUACIÓNS DE TENDIDO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA EN CONTORNAS URBANAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E CONXUNTOS HISTÓRICOS DE GALICIA

PROPOSTA 1 - planos redes existentes

REDE DE SANEAMENTO EN CENTRO HISTÓRICO

4.caso práctico / proposta 1
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TRAZADO DE REDE DE SANEAMENTO PARA DESPREGUE PILOTO DE FTTH
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REDE DE ALIMENTACIÓN DE DESPREGAMENTO PILOTO DE FTTH
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REDE DE ALIMENTACIÓN DE DESPREGAMENTO PILOTO DE FTTH SOBRE ORTOFOTO
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PROPOSTA 1 - PLANOS solución adoptada
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proposta 2. LEVAR A REDE DE FIBRA CUNHA REDE
AÉREA POLA FACHADA DE XEITO QUE SE COLOQUEN
AS CAIXAS DE EMPALME NO INTERIOR DUN INMOBLE
DE CADA RUEIRO (EN ZONA COMÚN) E SE ENTERREN
OS PASOS ENTRE OS RUEIROS DA EDIFICACIÓN.

Do portal na rúa da Algalia de Arriba, núm. 44, sairán:
• A rede de abonado para os titulares dese inmoble.
• A rede de distribución que acomete aos seguintes inmobles:
		
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 38, 40, 42, 44 e 46.
		 Praciña da Algalia de Arriba, núm.. 2, 3, 4 e 5.

Proposta 2. Memoria

Do portal na rúa da Algalia de Arriba, núm. 51, sairán:
• A rede de abonado para os titulares dese inmoble.
• A rede de distribución que acomete os seguintes inmobles:
		
Rúa da Algalia de Arriba, núm. 39, 41, 43, 45, 47 e 51.

O obxecto deste documento é presentar o deseño preliminar dun A
proposta expón levar a rede troncal de fibra óptica enterrada ata un
punto, onde sairá superficialmente pola fachada dun inmoble, situado
ao principio do tramo da intervención.
No noso caso concreto, a rede de alimentación chegase enterrada aos
números:
•Praza de San Roque, núm. 1
•Rúa da Algalia de Arriba, núm. 44
•Rúa da Algalia de Arriba, núm. 51

Tanto a rede de alimentación coma a rede de distribución sairán pola
fachada ata a medianeira, por onde subirá a nivel da cornixa. Desde a
cornixa a rede de distribución de cada tramo, descenderá ata a planta
baixa para chegar á caixa de abonado de cada inmoble.
Tamén desde a cornixa a rede de alimentación descenderá para chegar
á seguinte caixa de distribución e empalme.

O inmoble na praza de San Roque ten un tratamento totalmente
independente por non comunicar directamente co resto dos inmobles
do tramo que é obxecto de estudo.
Nos outros dous casos, a rede troncal subirá ata a cornixa, para así
desprazarse dun tramo ao outro.
O primeiro tramo da rede de distribución realízase entrando nos portais
dos inmobles núm. 44 e 51 da Rúa da Algalia de Arriba.
Dentro destes portais colocaranse as caixas de distribución e empalme
e a acometida á rede do abonado. Esta solución só é posible se a
empresa que dá o servizo se encarga da xestión de comunidades para
que todos os titulares cheguen a un acordo.
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Tramo 1:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm. 38, 40, 42, 44 e 46.
•Praciña da Algalia de Arriba, núm. 2, 3, 4 e 5.

Tramo 2:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm. 39, 41, 43, 45, 47
e 51.
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Tramo 3:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm. 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34 e 36.
Colocación da caixa de distribución e empalmes
no inmoble núm 36.

Tramo 4:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm. 27, 29, 31, 35 e
37.
Colocación da caixa de distribución e dos
empalmes no inmoble núm 37.
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Tramo 5:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm. 18 e 20.

Colocación da caixa de distribución e dos
empalmes no inmoble do núm. 18.

Este tramo quedará preparado para acometer o
resto de inmobles do rueiro.

Puntualmente a rede deberá pasar ao seguinte
rueiro de inmobles. Dado que está totalmente
prohibido o paso aéreo das redes de instalacións,
terá que descender pola fachada, enterrarse e
volver saír pola fachada alén da vía pública.
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PROPOSTA 2 - ORZAMENTO
Para a elaboración do orzamento utilizáronse bases de prezos da construción (xaneiro 2019).

CAPÍTULO 03 REDE DE DISTRIBUCIÓN

CAPÍTULO 01 CABECEIRA DA REDE
TOTAL CAPÍTULO 01 CABECEIRA DA REDE ..............................................

0,00

CÓDIGO

03.01

CAPÍTULO 02 REDE TRONCAL
CÓDIGO

02.01

02.02

02.03

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m QUENLLA (rede troncal)
Quenlla rede de alimentación de chapa de aceiro galvanizada cun compartimento.
Totalmente executada e colocada i/ p.p. de tapa do mesmo material, maquinaria
auxiliar de obra e custos indirectos.
52,95
90,97
4.816,86
m CABLE DE FIBRA ÓPTICA (rede troncal)
Cable para rede de alimentación fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D,
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ pintado dos tubos no ton de cada un dos tramos de
fachada, i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
343,50
16,22
5.571,57
ud CAIXA DE EMPALMES
Caixa de empalmes. As caixas de empalme utilizadas deben permitir o paso dos
cables mantendo a hermeticidade e estanquidade nas entradas, mediante prensa,
estopas e goma butílica, manguitos termo-retráctiles ou elementos similares.
Totalmente instalada e en condicións de funcionamento, i/ elementos de suxeición
e limpeza de tallo, i/ axudas de albanelería e cantería, i/ maquinaria auxiliar de obra
e custos indirectos.
5,00
166,75
833,75
TOTAL CAPÍTULO 02 REDE TRONCAL ........................................................

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m QUENLLA (rede de distribución)
QUENLLA rede de distribución de chapa de aceiro galvanizada. Totalmente
executada e colocada i/ p.p. de tapa do mesmo material, maquinaria auxiliar de obra
e custos indirectos.
1,70
90,97
154,65
m CABLE FIBRA ÓPTICA (rede de distribución)
Cable para rede de distribución de fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ pintado dos tubos no ton de cada un dos tramos de
fachada, i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
678,50
14,94 10.136,79
ud CAIXA DE DERIVACIÓN/DISTRIBUCIÓN EDIFICIO(CTO)
34,00
161,58
5.493,72

03.02

03.03

TOTAL CAPÍTULO 03 REDE DE DISTRIBUCIÓN .........................................

15.785,16

CAPÍTULO 04 REDE DE ACCESO
CÓDIGO

04.01

11.222,18
04.02

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m CABLE FIBRA ÓPTICA (rede de acceso)
Cable para rede de dispersión de fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D,
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
295,00
14,94
4.407,30
ud CAIXA DE DERIVACIÓN/DISTRIBUCIÓN PLANTA(CDP)
Caixa interior de distribución CDP para despregamento de rede de fibra óptica.
Totalmente instalada e en condicións de funcionamento, i/ elementos de suxeición
e limpeza de tallo, i/ axudas de albanelería e cantería, i/ maquinaria auxiliar de obra
e custos indirectos.
104,00
72,96
7.587,84
TOTAL CAPÍTULO 04 REDE DE ACCESO ....................................................

11.995,14
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CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES

CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL
CÓDIGO

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.13

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m² LEVANTADO DE PAVIMENTO DE LAXAS DE PEDRA GRANÍTICA
Levantado de pavimento de laxas de pedra, por medios manuais, con
aproveitamento, i/provisión a pé de obra e p.p. de custos indirectos.
109,30
35,99
3.933,71
m² COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LAXAS DE PEDRA GRANÍTICA
Colocación de pavimento de laxas de pedra amoreado, por medios manuais,
asentada con morteiro de cal sobre cama de area de 2 cm de espesor, i/limpeza e
p.p. de custos indirectos e medios auxiliares.
109,30
40,82
4.461,63
m² REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LAXAS DE PEDRA GRANÍTICA
Sollado de pedra granítica a óso, de características similares ás laxas do pavimento
existente, asentada con morteiro de cal sobre cama de area de 2 cm de espesor,
i/limpeza e p.p. de custos indirectos e medios auxiliares.
1,09
117,81
128,41
m³ ESCAVACIÓN MANUAL DE GABIAS EN TERREO FROUXO
Escavación manual de gabias para aloxar instalacións, en terreo de consistencia
frouxa, i/posterior recheo e apisoado de terras procedentes da escavación e p.p. de
custos indirectos.
0,55
34,58
19,02
m³ CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E CANON DE VERTEDURA
Transporte de terras procedentes de escavación a vertedoiro, cun percorrido total
comprendido entre 10 e 20 km, en camión volquete de 10 t, i/carga e descarga por
medios manuais e canon de vertedura de terras ao vertedoiro, i/taxas e p.p. de
custos indirectos.
0,55
29,05
15,98
ud APERTURA DE PASATUBOS EN FACHADA
Apertura de pasatubos en fachada de cachotería ou cantería granítica, por medios
manuais. Totalmente executado, i/ p.p. de medios auxiliares.
34,00
5,93
201,62
ud APERTURA DE PASATUBOS EN PAVIMENTO
Apertura de pasatubos en pavimento de laxa de pedra granítica, por medios
manuais. Totalmente executado, i/ p.p. de medios auxiliares.
16,00
9,87
157,92
ud PROTECTOR TIPO 1-fibra
Protector de tubo de instalación de fibra (1 ou 2 tubos), de sección semicircular de
raio 80 mm executado en fundición dúctil de 5 mm de espesor segundo deseño e
dimensións indicados na memoria, ancorado ao muro mediante abrazadeiras do
mesmo material. Totalmente executado, i/p.p. de remates; protección de chans e
paramentos; elementos de suxeición, abrazadeiras e limpeza de tallo; axudas de
albanelería e cantería; custos indirectos e medios auxiliares.
8,00
160,58
1.284,64
ud PROTECTOR TIPO 2-fibra+baixante
Protector de tubos de instalación de fibra (1 ou 2 tubos) e baixante de pluviais,
executado en fundición dúctil de 5 mm de espesor segundo deseño e dimensións
indicados na memoria, ancorado ao muro mediante abrazadeiras do mesmo
material. Totalmente executado, i/p.p. de remates; protección de chans e
paramentos; elementos de suxeición, abrazadeiras e limpeza de tallo; axudas de
albanelería e cantería; custos indirectos e medios auxiliares.
4,00
178,21
712,84
TOTAL CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL ................................................................

10.915,77

CÓDIGO

06.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

d ALUGAMENTO DE PLATAFORMA ELEVADORA
Alugamento diario d.e plataforma elevadora de tesoira, motor eléctrico, de 12 m de
altura máxima de traballo. O prezo inclúe o mantemento e o seguro de
responsabilidade civil.
40,00
96,07
3.842,80
Ud TRANSPORTE DE PLATAFORMA ELEVADORA
Transporte á obra e retirada de plataforma elevadora de tesoira, motor eléctrico, de
12 m de altura máxima de traballo.
1,00
117,42
117,42

06.02

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES................................................

3.960,22

CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

07.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

PA XESTIÓN DE RESIDUOS DA CONSTRUCIÓN
Medidas para a prevención de residuos na obra, operacións de reutilización,
valoración ou eliminación á que se destinarán os residuos que se xeren, medidas
para a separación de residuos e instalacións previstas para o almacenamento de
residuos, manexo, separación e outras operacións, segundo o estudo de xestión
de residuos da obra que aparece nos anexos da memoria.
1,00
539,00
539,00
TOTAL CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................

539,00

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE
CÓDIGO

08.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

PA CONTROL DE CALIDADE
Control de recepción dos produtos, control de execución, e control da obra
terminada, segundo o plan de control de calidade que aparece nos anexos da
Memoria.
1,00
544,00
544,00
TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE .........................................

544,00

CAPÍTULO 09 SEGURIDADE E SAÚDE
CÓDIGO

09.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

PA SEGURIDAD E SAÚDE
Instalacións provisionais de obra, sinalizacións, proteccións persoais e colectivas,
segundo o estudo básico de seguridade e saúde que aparece nos anexos da
memoria e R.D. 1627/1997.
1,00
550,00
550,00
TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDADE E SAÚDE ...........................................

550,00

TOTAL ORZAMENTO ................................................................................................

55.511,47
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CAPITULO

RESUMO

EUROS

01
02
03
04
05
06
07
08
09

CABECEIRA DA REDE .............................................................................
0,00
REDE TRONCAL ..................................................................................... 11.222,18
REDE DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................... 15.785,16
REDE DE ACCESO ................................................................................. 11.995,14
OBRA CIVIL.............................................................................................. 10.915,77
MEDIOS AUXILIARES .............................................................................. 3.960,22
XESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................... 539,00
CONTROL DE CALIDADE ........................................................................ 544,00
SEGURIDADE E SAÚDE .......................................................................... 550,00
TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL
55.511,47
13,00 % Gastos xerais ...................
6,00 % Beneficio industrial ...........
SUMA DE G.X. e B.I.

7.216,49
3.330,69
10.547,18

21,00 % I.V.E. ................................

13.872,32

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA
TOTAL ORZAMENTO XERAL

79.930,97
79.930,97

Ascende o orzamento xeral á expresada cantidade de SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS
TRINTA EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS
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PROPOSTA 2 - PLANOS
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LEVAR A REDE DE FIBRA CUNHA REDE AÉREA POR
FACHADA, COLOCANDO AS CAIXAS DE EMPALME EN
ARQUETAS ENTERRADAS E ENTERRANDO OS PASOS
ENTRE RUEIROS DE EDIFICACIÓN.

proposta 3. Memoria
A proposta expón levar a rede de alimentación de fibra óptica enterrada
ata un punto, onde sairá superficialmente pola fachada dun inmoble,
situado ao principio do tramo de intervención.
No noso caso concreto, a rede troncal chegará enterrada aos números
•Praza de San Roque, núm 1
•Rúa da Algalia de Arriba, núm 46
•Rúa da Algalia de Arriba, núm 51
O inmoble na praza de San Roque ten un tratamento totalmente
independente porque non comunica directamente co resto dos inmobles
do tramo que é obxecto de estudo.
Nos outros dous casos, sitúase aos pés do inmoble, unha arqueta de
distribución onde irá a caixa de empalmes para acometer o primeiro
tramo.
Desta maneira, a fachada chega á rede troncal e de distribución,
subindo pola medianeira ata a cornixa, para así desprazarse dun tramo
ao outro (rede troncal) e dentro do mesmo tramo (rede de distribución).
Desde a cornixa, a rede de distribución descenderá pola medianeira ata
o nivel da planta baixa. Esta rede de distribución entrará nos inmobles
ao nivel da planta baixa, ata enlazar coa caixa de abonado.
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Tramo 1:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 38, 40, 42, 44 e 46.
•Praza de San Roque, núm 1.

•Praciña da Algalia de Arriba, núm 1, 2, 3, 4 e 5.

Tramo 2:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 39, 41, 43, 45,
47, 49 e 51.
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Tramo 3:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.

Tramo 4:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 27, 29, 31, 33, 35 e 37.
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Tramo 5:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 18 e 20.

Este tramo quedará preparado para acometer o resto de
inmobles do rueiro.

Doutra banda, a rede troncal descenderá pola
medianeira nos pasos entre rueiros. Dado que
está totalmente prohibido o paso aéreo de redes
de instalacións, terá que descender pola fachada,
enterrarse e volver saír pola fachada alén de vía
pública. Aproveitando o paso enterrado colocarase
a seguinte arqueta de distribución e a caixa de
empalmes, tamén enterrada.
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PROPOSTA 3 - ORZAMENTO
Para a elaboración do orzamento utilizáronse bases de prezos da construción (xaneiro 2019).
CAPÍTULO 04 REDE DE ACCESO

CAPÍTULO 01 CABECEIRA DA REDE
TOTAL CAPÍTULO 01 CABECEIRA DA REDE ..............................................

0,00

CÓDIGO

04.01

CAPÍTULO 02 REDE TRONCAL
CÓDIGO

02.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m QUENLLA (rede troncal)
Quenlla rede de alimentación de chapa de aceiro galvanizada cun compartimento.
Totalmente executada e colocada i/ p.p. de tapa do mesmo material, maquinaria
auxiliar de obra e custos indirectos.
52,95
90,97
4.816,86
m CABLE DE FIBRA ÓPTICA (rede troncal)

02.02

Cable para rede de alimentación fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D,
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ pintado dos tubos no ton de cada un dos tramos de
fachada, i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
320,50
02.03

16,22

5.198,51

ud CAIXA DE EMPALMES

04.02

166,75

1.000,50

TOTAL CAPÍTULO 02 REDE TRONCAL ........................................................

6,00

11.015,87

05.01

05.02

CAPÍTULO 03 REDE DE DISTRIBUCIÓN
03.01

03.02

03.03

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m QUENLLA (rede de distribución)
Quenlla rede de distribución de chapa de aceiro galvanizada. Totalmente executada
e colocada i/ p.p. de tapa do mesmo material, maquinaria auxiliar de obra e custos
indirectos
1,70
90,97
154,65
m CABLE FIBRA ÓPTICA (rede de distribución)
Cable para rede de distribución de fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ pintado dos tubos no ton de cada un dos tramos de
fachada, i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
731,50
14,94 10.928,61
ud CAIXA DE DERIVACIÓN/DISTRIBUCIÓN EDIFICIO(CTO)
34,00
161,58
5.493,72
TOTAL CAPÍTULO 03 REDE DE DISTRIBUCIÓN .........................................

PREZO

IMPORTE

11.995,14

CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL

05.03

CÓDIGO

CANTIDADE

TOTAL CAPÍTULO 04 REDE DE ACCESO ....................................................

CÓDIGO

Caixa de empalmes en interior de local. As caixas de empalme utilizadas deben
permitir o paso dos cables mantendo a hermeticidade e a estanquidade nas
entradas, mediante prensa,estopas e goma butílica, manguitos termo-retráctiles ou
elementos similares. Totalmente instalada e en condicións de funcionamento, i/
elementos de suxeición e limpeza de tallo, i/ axudas de albanelería e cantería, i/
maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.

DESCRICIÓN

m CABLE FIBRA ÓPTICA (rede de acceso)
Cable para rede de dispersión de fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D,
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
295,00
14,94
4.407,30
ud CAIXA DE DERIVACIÓN/DISTRIBUCIÓN PLANTA(CDP)
Caixa interior de distribución CDP para despregamento de rede de fibra óptica.
Totalmente instalada e en condicións de funcionamento, i/ elementos de suxeición
e limpeza de tallo, i/ axudas de albanelería e cantería, i/ maquinaria auxiliar de obra
e custos indirectos.
104,00
72,96
7.587,84

05.04

05.05

05.06

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m² LEVANTADO DE PAVIMENTO DE LAXAS DEPEDRA GRANÍTICA
Levantado de pavimento de laxas de pedra, por medios manuais, con
aproveitamento i/provisión a pé de obra e p.p. de custos indirectos.
109,30
35,99
3.933,71
m² COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LAXAS DE PEDRA GRANÍTICA
Colocación de pavimento de laxas de pedra amoreado, por medios manuais,
asentada con morteiro de cal sobre cama de area de 2 cm de espesor, i/limpeza e
p.p. de custos indirectos e medios auxiliares.
109,30
40,82
4.461,63
m² REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LAXAS DE PEDRA GRANÍTICA
Sollado de pedra granítica a óso, de características similares ás laxas do pavimento
existente, asentada con morteiro de cal sobre cama de area de 2 cm de espesor,
i/limpeza e p.p. de custos indirectos e medios auxiliares.
1,09
117,81
128,41
m² CORTE DE LOUSA DE PEDRA GRANÍTICA
Corte de lousa de pedra granÍtica, por medios manuais. Totalmente executado, i/
p.p. de medios auxiliares.
2,25
41,74
93,92
m³ ESCAVACIÓN MANUAL DE GABIAS EN TERREO FROUXO
Escavación manual de gabias para aloxar instalacións, en terreo de consistencia
frouxa, i/posterior recheo e apisoado de terras procedentes da escavación e p.p. de
custos indirectos.
0,55
34,58
19,02
m³ ESCAVACIÓN MANUAL DE POZOS EN TERREO DURO
Escavación, por medios manuais, de terreo de consistencia dura, en apertura de
pozos, con extracción de terras aos bordos, i/p.p. de custos indirectos.
0,38

57,06

21,68

16.576,98
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CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES

05.07

m³ CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E CANON DE VERTEDURA
Transporte de terras procedentes de escavación a vertedoiro, cun percorrido total
comprendido entre 10 e 20 km, en camión volquete de 10 t, i/carga e descarga por
medios manuais e canon de vertedura de terras ao vertedoiro, i/taxas e p.p. de
custos indirectos.
0,93

05.08

29,05

Apertura de pasatubos en fachada de cachotería ou canteria granítica, por medios
manuais. Totalmente executado, i/ p.p. de medios auxiliares.
05.09

5,93

06.01

9,87

6,00
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE ARQUETA REXISTRO

92,33

6,00

119,68

553,98

718,08

ud PROTECTOR TIPO 1-fibra
Protector de tubo de instalación de fibra (1 ou 2 tubos), de sección semicircular de
raio 80 mm executado en fundición dúctil de 5 mm de espesor segundo deseño e
dimensións indicados na memoria, ancorado ao muro mediante abrazadeiras do
mesmo material. Totalmente executado, i/p.p. de remates; protección de chans e
paramentos; elementos de suxeición, abrazadeiras e limpeza de tallo; axudas de
albanelería e cantería; custos indirectos e medios auxiliares.
8,00

05.13

160,58

96,07

3.842,80

117,42

117,42

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES................................................

1,00

3.960,22

CAPÍTULO 07 CONTROL ARQUEOLÓXICO
07.01

Ud PROXECTO ARQUEOLÓXICO

07.02

d CONTROL ARQUEOLÓXICO

07.03

Ud MEMORIA FINAL

1,00

350,00

350,00

2,00

150,00

300,00

1,00

250,00

250,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL ARQUEOLÓXICO ....................................

900,00

CAPÍTULO 08 XESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

08.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

1,00

178,21

712,84

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL ................................................................

12.314,47

IMPORTE

Medidas para a prevención de residuos na obra, operacións de reutilización,
valoración ou eliminación a que se destinarán os residuos que se xeren, medidas
para a separación de residuos e instalacións previstas para o almacenamento de
residuos, manexo, separación e outras operacións, segundo o estudo de xestión de
residuos da obra que aparece nos anexos da memoria.

1.284,64

Protector de tubos de instalación de fibra (1 ou 2 tubos) e baixante de pluviais,
executado en fundición dúctil de 5 mm de espesor segundo deseño e dimensións
indicados na memoria, ancorado ao muro mediante abrazadeiras do mesmo
material. Totalmente executado, i/p.p. de remates; protección de chans e
paramentos; elementos de suxeición, abrazadeiras e limpeza de tallo; axudas de
albanelería e cantería; custos indirectos e medios auxiliares.

PREZO

PA XESTIÓN DE RESIDUOS DA CONSTRUCIÓN

ud PROTECTOR TIPO 2-fibra+baixante

4,00

IMPORTE

157,92

Tapas para arquetas en fundición dúctil rectangular con marco e recubrimento epoxy
cor negra ou gris, para zona de tráfico, dimensións (90x50 cm) Totalmente instalada
e en condicións de uso, i/p.p. de remates; elementos de suxeición e limpeza de tallo;
axudas de albanelería e cantería; control de maquinaria auxiliar de obra, custos
indirectos e medios auxiliares.
05.12

PREZO

Transporte á obra e retirada de plataforma elevadora de tesoira, motor eléctrico, de
12 m de altura máxima de traballo.

201,62

Arqueta de rexistro de 69x29x17 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pé de espesor recibido con morteiro de cemento M5 segundo UNE-EN 998-2,
enfuscada e brunida no seu interior, i/soleira de formigón HM-20 N/mm².
05.11

40,00
Ud TRANSPORTE DE PLATAFORMA ELEVADORA

06.02

ud APERTURA PASATUBOS EN PAVIMENTO

16,00
ud ARQUETA DE REXISTRO DE CAIXA DE EMPALMES

CANTIDADE

Alugamento diario de plataforma elevadora de tesoira, motor eléctrico, de 12 m de
altura máxima de traballo. O prezo inclúe o mantemento e o seguro de
responsabilidade civil.

Apertura de pasatubos en pavimento de laxa de pedra granítica, por medios
manuais. Totalmente executado, i/ p.p. de medios auxiliares.
05.10

DESCRICIÓN

d ALUGAMENTO DE PLATAFORMA ELEVADORA

27,02

ud APERTURA DE PASATUBOS EN FACHADA

34,00

CÓDIGO

549,00

549,00

TOTAL CAPÍTULO 08 XESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................

549,00

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDADE
CÓDIGO

09.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

PA CONTROL DE CALIDADE
Control de recepción dos produtos, control de execución, e control da obra
terminada, segundo o plan de control de calidade que aparece nos anexos da
memoria.
554,00

554,00

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDADE .........................................

1,00

554,00
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CAPÍTULO 10 SEGURIDADE E SAÚDE
CÓDIGO

10.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

PA SEGURIDAD E SAÚDE
Instalacións provisionais de obra, sinalizacións, proteccións persoais e colectivas,
segundo o estudo básico de seguridade e saúde que aparece nos anexos da
memoria e R.D. 1627/1997.
1,00

CAPITULO

RESUMO

EUROS

01

CABECEIRA DA REDE .............................................................................
0,00
REDE TRONCAL ..................................................................................... 11.015,87
REDE DE DISTRIBUCIÓN ........................................................................ 6.576,98
REDE DE ACCESO ................................................................................. 11.995,14
OBRA CIVIL.............................................................................................. 12.314,47
MEDIOS AUXILIARES .............................................................................. 3.960,22
CONTROL ARQUEOLÓXICO ................................................................... 900,00
XESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................... 549,00
CONTROL DE CALIDADE ........................................................................ 554,00
SEGURIDADE E SAÚDE .......................................................................... 560,00
TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL
58.425,68

IMPORTE

560,00

560,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDADE E SAÚDE ...........................................

560,00

TOTAL ORZAMENTO ................................................................................................

58.425,68

02
03
04
05
06
07
08
09
10

13,00 % Gastos xerais .............
6,00 % Beneficio industrial .....
SUMA DE G.X. e B.I.

7.595,34
3.505,54
11.100,88

21,00 % I.V.E. ................................

14.600,58

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA
TOTAL ORZAMENTO XERAL

84.127,14
84.127,14

Ascende o orzamento xeral á expresada cantidade de OITENTA E CATRO MIL CENTO VINTE
E SETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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proposta 4. LEVAR A REDE DE FIBRA POR
CANALIZACIÓN INDEPENDENTE
proposta 4. Memoria
A última proposta pretende minimizar o impacto ambiental da instalación
da rede de fibra óptica sobre as fachadas dos inmobles, conseguindo
que este impacto só lle afecte ao nivel de planta baixa dos inmobles.
Prevese levar a rede xeral de fibra enterrada, saíndo á superficie
unicamente para acometer a caixa de abonado cada dous inmobles.
Para iso prevese levantar o pavimento de laxas de granito e instalar
unha canalización de chapa de aceiro galvanizado de 45 mm de alto
e 120 mm de ancho, permitindo colocala na capa de asentamento do
pavimento de granito sen necesidade de ningunha escavación.
A quenlla irá compartimentada de maneira que poida separarse a rede
troncal da rede de distribución sen cruzamentos de redes de cableado.

Ao longo do tramo de rede enterrada situaranse as arquetas de
distribución e a caixa de empalmes. Dadas as dimensións das
arquetas (69 x 29 x 17 cm) será necesaria a realización dun seguimento
arqueolóxico. Prevese a colocación de catro arquetas ás que acometerán
catro tramos de rede de distribución.
Desde a quenlla xeral acometerase de dúas en dúas, a todos os
inmobles do tramo. Para iso dispoñerase unha quenlla de idénticas
características pero menor ancho.
Ao chegar ao inmoble sairá a superficie, a nivel de planta baixa, ata a
altura da cara inferior do forxado de primeira planta, por onde entrará
nunha zona común do inmoble.
Quenlla de aceiro galvanizado coa
compartimentación para diferenciar a
rede troncal da rede de distribución.
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Tramo 1:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 40, 42, 44 e 46.

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 43, 45, 47, 49 e 51.
•Praza de San Roque, núm 1.

Tramo 2:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 38.

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 37,39 e 41.

•Praciña da Algalia de Arriba, núm 1, 2, 3, 4 e 5.
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Tramo 3:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 28, 30, 32, 34 e 36.
•Rúa da Algalia de Arriba, núm 31, 33 e 35.

Tramo 4:

•Rúa da Algalia de Arriba, núm 18, 20, 22, 24 e 26.
•Rúa da Algalia de Arriba, núm 27, 29 e 31.
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PROPOSTA 4 - ORZAMENTO
Para a elaboración do orzamento utilizáronse bases de prezos da construción (xaneiro 2019).
CAPÍTULO 04 REDE DE ACCESO

CAPÍTULO 01 CABECEIRA DA REDE
TOTAL CAPÍTULO 01 CABECEIRA DA REDE ..............................................

0,00

CÓDIGO

04.01

CAPÍTULO 02 REDE TRONCAL
CÓDIGO

02.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m QUENLLA (rede troncal)
Quenlla rede de alimentación de chapa de aceiro galvanizada con tres
compartimentos. Totalmente
executada e colocada i/ p.p. de tapa do mesmo
material, maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
110,00
181,28 19.940,80
m CABLE DE FIBRA ÓPTICA (rede troncal)
Cable para rede de alimentación fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D,
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ pintado dos tubos no ton de cada un dos tramos de
fachada, i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
110,00
16,22
1.784,20
ud CAIXA DE EMPALMES
As caixas de empalme utilizadas deben permitir o paso dos cables mantendo a
hermeticidade e estanquidade nas entradas, mediante prensa, estopas e goma
butílica, manguitos termo-retráctiles ou elementos similares. Totalmente instalada e
en condicións de funcionamento. i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
4,00
154,09
616,36

02.02

02.03

TOTAL CAPÍTULO 02 REDE TRONCAL ........................................................

22.341,36

CAPÍTULO 03 REDE DE DISTRIBUCIÓN
CÓDIGO

03.01

03.02

03.03

DESCRICIÓN

04.02

PREZO

TOTAL CAPÍTULO 03 REDE DE DISTRIBUCIÓN .........................................

PREZO

IMPORTE

11.995,14

CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL
CÓDIGO

05.01

05.02

IMPORTE

m QUENLLA (rede de distribución)
Quenlla rede de distribución de chapa de aceiro galvanizada. Totalmente executada
e colocada i/ p.p. de tapa do mesmo material, maquinaria auxiliar de obra e custos
indirectos.
90,20
90,97
8.205,49
m CABLE FIBRA ÓPTICA (rede de distribución)
Cable para rede de distribución de fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ pintado dos tubos no ton de cada un dos tramos de
fachada, i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
563,70
14,94
8.421,68
ud CAIXA DE DERIVACIÓN/DISTRIBUCIÓN EDIFICIO (CTO)
Caixa interior multioperador CTO para despregamento de rede de fibra óptica.
Totalmente instalada e en condicións de funcionamento, i/ elementos de suxeición
e limpeza de tallo, i/ axudas de albanelería e cantería, i/ maquinaria auxiliar de obra
e custos indirectos.
34,00
174,85
5.944,90

CANTIDADE

TOTAL CAPÍTULO 04 REDE DE ACCESO ....................................................

05.03
CANTIDADE

DESCRICIÓN

m CABLE DE FIBRA ÓPTICA (rede de acceso)
Cable para rede de dispersión de fibras monomodo conforme ao estándar G.652.D,
con cuberta PKP. O cable dispoñerá dun elemento central dieléctrico. A alma do
cable estará rechea dun composto hidrófugo que ocupe os seus intersticios libres,
asegurando a hermeticidade lonxitudinal do cable. Totalmente instalado e en
condicións de funcionamento. i/ maquinaria auxiliar de obra e custos indirectos.
295,00
14,94
4.407,30
ud CAIXA DE DERIVACIÓN/DISTRIBUCIÓN PLANTA(CDP)
Caixa interior de distribución CDP para despregamento de rede de fibra óptica.
Totalmente instalada e en condicións de funcionamento, i/ elementos de suxeición
e limpeza de tallo, i/ axudas de albanelería e cantería, i/ maquinaria auxiliar de obra
e custos indirectos.
104,00
72,96
7.587,84

05.04

05.05

05.06

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

m² LEVANTADO DE PAVIMENTO DE LAXAS DE PEDRA GRANÍTICA
Levantado de pavimento de laxas de pedra, por medios manuais, con
aproveitamento, i/provisión a pé de obra e p.p. de custos indirectos.
320,35
35,99 11.529,40
m² COLOCACIÓN DE PAVIMENTODE LAXAS DE PEDRA GRANÍTICA
Colocación de pavimento de laxas de pedra amoreado, por medios manuais,
asentada con morteiro de cal sobre cama de area de 2 cm de espesor, i/limpeza e
p.p. de custos indirectos e medios auxiliares.
320,35
40,82 13.076,69
m² REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LAXAS DE PEDRA GRANÍTICA
Sollado de pedra granítica a óso, de características similares ás laxas do pavimento
existente, asentada con morteiro de cal sobre cama de area de 2 cm de espesor,
i/limpeza e p.p. de custos indirectos e medios auxiliares.
3,20
117,81
376,99
m² CORTE LOUSA DE PEDRA GRANÍTICA
Corte de lousa de pedra granÍtica, por medios manuais. Totalmente executado, i/
p.p. de medios auxiliares.
1,80
41,74
75,13
m³ ESCAVACIÓN MANUAL DE GABIAS EN TERREO FROUXO
Escavación manual de gabias para aloxar instalacións, en terreo de consistencia
frouxa, i/posterior recheo e apisoado de terras procedentes da escavación e p.p. de
custos indirectos.
1,99
34,58
68,81
m³ ESCAVACIÓN MANUALDE POZOS EN TERREO DURO
Escavación, por medios manuais, de terreo de consistencia dura, en apertura de
pozos, con extracción de terras aos bordos, i/p.p. de custos indirectos.
0,25
57,06
14,27

22.572,07
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05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

05.12

05.13

m³ CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E CANON DE VERTEDURA
Transporte de terras procedentes de escavación a vertedoiro, cun percorrido total
comprendido entre 10 e 20 km, en camión volquete de 10 t, i/carga e descarga por
medios manuais e canon de vertedura de terras ao vertedoiro, i/taxas e p.p. de
custos indirectos.
2,24
29,05
65,07
ud APERTURA DE PASATUBOS EN FACHADA
Apertura de pasatubosen fachada de cachotería ou cantería granítica, por medios
manuais. Totalmente exe cutado, i/ p.p. de medios auxiliares.
34,00 5,93
201,62
ud APERTURA DE PASATUBOS EN PAVIMENTO
Apertura de pasatubos en pavimento de laxa de pedra granítica, por medios
manuais. Totalmente executado, i/ p.p. de medios auxiliares.
23,00
9,87
227,01
ud ARQUETA DE REXISTRO DE CAIXA EMPALMES
Arqueta de rexistro de 69x29x17 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pé de espesor recibido con morteiro de cemento M5 segundo UNE-EN 998-2,
enfoscada e brunida no seu interior, i/soleira de formigón HM-20 N/mm².
4,00
92,33
369,32
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE ARQUETA REXISTRO
Tapas para arquetas en fundición dúctil rectangular con marco e recubrimento epoxy
cor negra ou gris, para zona de tráfico, dimensións (90x50 cm). Totalmente instalada
e en condicións de uso, i/p.p. de remates; elementos de suxeición e limpeza de tallo;
axudas de albanelería e cantería; Control de maquinaria auxiliar de obra, custos
indirectos e medios auxiliares.
4,00
119,68
478,72
ud PROTECTOR TIPO 1-fibra
Protector de tubo de instalación de fibra (1 ou 2 tubos), de sección semicircular de
raio 80 mm executado en fundición dúctil de 5 mm de espesor segundo deseño e
dimensións indicados na memoria, ancorado ao muro mediante abrazadeiras do
mesmo material. Totalmente executado, i/p.p. de remates; protección de chans e
paramentos; elementos de suxeición, abrazadeiras e limpeza de tallo; axudas de
albanelería e cantería; custos indirectos e medios auxiliares.
13,00
160,58
2.087,54
ud PROTECTOR TIPO 2-fibra+baixante
Protector de tubos de instalación de fibra (1 ou 2 tubos) e baixante de pluviais,
executado en fundición dúctil de 5 mm de espesor segundo deseño e dimensións
indicados na memoria, ancorado ao muro mediante abrazadeiras do mesmo
material. Totalmente executado, i/p.p. de remates; protección de chans e
paramentos; elementos de suxeición, abrazadeiras e limpeza de tallo; axudas de
albanelería e cantería; custos indirectos e medios auxiliares.
10,00
178,21
1.782,10
TOTAL CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL ................................................................

30.352,67

CAPÍTULO 06 CONTROL ARQUEOLÓXICO
06.01

ud PROXECTO ARQUEOLÓXICO

06.02

d CONTROL ARQUEOLÓXICO

06.03

ud MEMORIA FINAL

1,00

350,00

350,00

2,00

150,00

300,00

1,00

250,00

250,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL ARQUEOLÓXICO ....................................

900,00

CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

07.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

PA XESTIÓN DE RESIDUOS DA CONSTRUCIÓN
Medidas para a prevención de residuos na obra, operacións de reutilización,
valoración ou eliminación a que se destinarán os residuos que se xeren, medidas
para a separación de residuos e instalacións previstas para o almacenamento de
residuos, manexo, separación e outras operacións, segundo o estudo de xestión
de residuos da obra que aparece nos anexos da memoria.
1,00
851,00
851,00
TOTAL CAPÍTULO 07 XESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................

851,00

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE
CÓDIGO

08.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

PA CONTROL DE CALIDADE
Control de recepción dos produtos, control de execución, e control da obra
terminada, segundo o plan de control de calidade que aparece nos anexos da
memoria.
1,00
860,00
860,00
TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDADE .........................................

860,00

CAPÍTULO 09 SEGURIDADE E SAÚDE
CÓDIGO

09.01

DESCRICIÓN

CANTIDADE

PREZO

IMPORTE

PA SEGURIDAD E SAÚDE
Instalacións provisionais de obra, sinalizacións, proteccións persoais e colectivas,
segundo o estudo básico de seguridade e saúde que aparece nos anexos da
memoria e R.D. 1627/1997.
1,00
870,00
870,00
TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDADE E SAÚDE ...........................................

870,00

TOTAL ORZAMENTO ................................................................................................

90.742,24
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CAPITULO

RESUMO

EUROS

01
02
03
04
05
06
07
08
09

CABECEIRA DA REDE .................................................................................... 0,00
REDE TRONCAL ..................................................................................... 22.341,36
REDE DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................... 22.572,07
REDE DE ACCESO ................................................................................. 11.995,14
OBRA CIVIL.............................................................................................. 30.352,67
CONTROL ARQUEOLÓXICO ................................................................... 900,00
XESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................... 851,00
CONTROL DE CALIDADE ........................................................................ 860,00
SEGURIDADE E SAÚDE .......................................................................... 870,00
TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL
90.742,24
13,00 % Gastos xerais .............
6,00 % Beneficio industrial .....
SUMA DE G.X. e B.I.

11.796,49
5.444,53
17.241,02

21,00 % I.V.E. ................................

22.676,48

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA
TOTAL ORZAMENTO XERAL

130.659,74
130.659,74

Ascende o orzamento xeral á expresada cantidade de CENTO TRINTA MIL SEISCENTOS
CINCUENTA E NOVE EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS
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PROPOSTA 4 - PLANOS
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4.3 Solucións técnicas de detalle

Solución A.02. Existen baixantes de saneamento:

solucións construtivas de montantes planta
baixa por fachada

Solución A.02.1A. Unifícase o protector de baixante e o talo.

Solución A.01. Existen montantes de instalacións:
Solución A.01.1. Substitúense os talos independentes das
instalacións existentes por un único talo que recolla todos os
tendidos de cables.
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: o talo terá
unha altura de 2,00 m.
Acabado de cantería: o talo terá unha altura aproximada de 2,00
m, facéndoa coincidir por defecto cunha xunta horizontal.
•Material do talo: fundición dúctil. Acabado liso.
•Ancoraxe do talo á fachada:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: colocaranse
dúas bridas (superior e inferior) a 20 cm dos extremos.
Acabado de cantería: colocaranse dúas bridas, aproximadamente
a 20 cm dos extremos, que se farán coincidir coas xuntas
horizontais ou verticais.

•Altura do novo protector:

Solución A.01.2. Colócase un talo independente aos existentes
para levar a fibra.
•Altura do talo: unificarase a altura do talo cos xa existentes
(aproximadamente 2,00 m)
•Material do talo: fundición dúctil. Acabado liso.
•Ancoraxe do talo á fachada:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista:
colocaranse dúas bridas a 20 cm dos extremos.
Acabado de cantería: colocaranse dúas bridas, aproximadamente
a 20 cm dos extremos, que se farán coincidir con xuntas horizontais
ou verticais.

Colócase un talo independente á baixante para levar a fibra.

Solución A.02.1. A baixante ten protector de baixantes

Substitúese o cobrebaixantes existente por un único protector que recolla
todas as instalacións e tendidos de cables..
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: o talo
terá unha altura de 2,00 m.

Acabado de cantería: o talo terá unha altura aproximada
de 2,00 m, que se fará coincidir por defecto cunha xunta
horizontal.

•Material do talo: fundición dúctil. Acabado liso.
•Ancoraxe do talo á fachada:

Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista:
colocaranse dúas bridas a 20 cm dos extremos.

Acabado de cantería: colocaranse dous bridas, aprox. a 20
cm dos extremos, que se fará coincidir con xuntas horizontais
ou verticais.
Solución A.02.1B. Independízase o protector de baixante e o talo.
•Altura do talo: unificarase a altura do talo coa do cobrebaixantes
(aproximadamente 2,00 m)
•Material do talo: fundición dúctil. Acabado liso.
•Ancoraxe do talo á fachada:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista:
colocaranse dúas bridas a 20 cm dos extremos.

Acabado de cantería: colocaranse dúas bridas,
aproximadamente a 20 cm dos extremos, que se farán
coincidir con xuntas horizontais ou verticais.

4. caso práctico / solucións técnicas
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Solución A.02.2. A baixante non ten protector de baixantes.

Realízase un protector de baixante que cubra a baixante e o montante de
rede.
•Altura do talo: unificarase a altura do talo coa do cobrebaixantes
(aproximadamente 2,00 m)
•Material do talo: fundición dúctil. Acabado liso.
•Ancoraxe do talo á fachada:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista:
colocaranse dúas bridas a 20 cm dos extremos.

Acabado de cantería: colocaranse dúas bridas,
aproximadamente a 20 cm dos extremos, que se farán
coincidir con xuntas horizontais ou verticais.
Solución A.02.3. A baixante non chega á cota de vía pública

•Altura do talo:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: o talo
terá unha altura de 2,00 m.

Acabado de cachotería: o talo terá unha altura aproximada de
2,00 m, que se fará coincidir por defecto cunha xunta horizontal.

•Material do talo: fundición dúctil. Acabado liso.
•Ancoraxe do talo á fachada:

Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista:
colocaranse dúas bridas a 20 cm dos extremos.
Acabado
de
cantería:
colocaranse
dúas
bridas,
aproximadamente a 20 cm dos extremos, que se fará coincidir
con xuntas horizontais ou verticais

Nestes casos a baixante entra no inmoble por baixo do forxado do chan da
primeira planta. A baixante desaparece da fachada a unha cota superior
aos 2 m, polo que teremos que executar un talo independente.

Solución A.04. Colocación dunha nova baixante con
montante de rede.

•Colocación en medianeira: colocarase na mesma liña ca a baixante.

Solución que permite levar o montante de rede oculto detrás da baixante.

•Altura do talo:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: o talo
terá unha altura de 2,00 m.

Acabado de cantería: o talo terá unha altura aproximada
de 2,00 m, que se fará coincidir por defecto cunha xunta
horizontal.

•Material do talo: fundición dúctil. Acabado liso.
•Ancoraxe do talo á fachada:

Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista:
colocaranse dúas bridas a 20 cm dos extremos.

Acabado de cantería: colocaranse dúas bridas,
aproximadamente a 20 cm dos extremos, que se fará coincidir
con xuntas horizontais ou verticais.
212

Solución A.03. Non existen montantes de instalacións
nin baixantes:

Unificarase o protector de baixante para recoller as dúas redes.
•Altura do novo cobrebaixantes:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: o talo
terá unha altura de 2,00 m.

Acabado de cantería: o talo terá unha altura aproximada de
2,00 m, que se fará coincidir por defecto cunha xunta horizontal.

•Material do talo: fundición dúctil. Acabado liso.
•Ancoraxe do talo á fachada:

Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista:
colocaranse dúas bridas a 20 cm dos extremos.
Acabado
de
cantería:
colocaranse
dúas
bridas,
aproximadamente a 20 cm dos extremos, que se farán coincidir
con xuntas horizontais ou verticais.
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SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS DE MONTANTES ATA
PLANTA BAIXA POR FACHADA
Solución B.01. Existen montantes e/ou baixantes de
instalacións:
• A condición de que sexa compatible cos criterios xerais establecidos para
a instalación de cables verticais da rede, levará o montante de fibra óptica
o máis pegado posible aos montantes e/ou baixantes xa existentes.  
• Con todo, no caso de que o montante ou baixante teña un percorrido que
non manteña a verticalidade, adaptándose á composición da fachada, a
condución de fibra óptica deberá manter a verticalidade e discorrer de
forma independente.
• As ancoraxes a fachada realizaranse mantendo sempre as mesmas
distancias:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: as
ancoraxes realizaranse cada 50 cm.

Solución B.02. NON Existen montantes de instalacións:
Levarase o montante pola medianeira da fachada.
• As ancoraxes á fachada realizaranse mantendo sempre as mesmas
distancias:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: as
ancoraxes realizaranse cada 50 cm.

Acabado de cantería: as ancoraxes realizaranse
aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o punto de
ancoraxe coas xuntas de cantería.

• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma
cor ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra
vista).
• Material do tubo de rede de distribución: Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• En ningún momento se poderá ancorar a elementos protexidos (impostas,
recercados, beirados etc).

Acabado
de
cantería:
as
ancoraxes
realizaranse
aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o punto de
ancoraxe coas xuntas de cantería.

• En ningún momento se poderá tapar co paso do montante, un elemento
protexido como selo, escudo, relevo, escultura, inscrición etc.

• Material do tubo de rede de distribución. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).

Solución B.03. Colocación de novos montantes ou
baixantes de instalacións con montante de rede.

• En ningún momento se poderá ancorar a elementos protexidos (impostas,
recercados, beirados etc).

Esta solución aplicaríase sempre que se pretendan renovar os montantes
ou baixantes de instalacións existentes.

• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma
cor ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra
vista).

• En ningún momento se poderá tapar co paso do montante, un elemento
protexido como selo, escudo, relevo, escultura, inscrición etc.
• Aproveitaranse as liñas de fachada con relevo e/ou molduras para poder
mimetizalo e reducir, na medida do posible, o efecto sobre a fachada de
todos os montantes.

• Aproveitaranse as liñas de fachada con relevo e/ou molduras para poder
mimetizalo e reducir, na medida do posible, o efecto sobre a fachada de
todos os montantes.

Solución que permite levar o montante da rede de distribución da fibra
óptica, oculto detrás da baixante ou conxuntamente co montante de
instalacións.
• Unificarase o sistema de ancoraxe de todos os montantes.
• Unificaranse as distancias de colocación de bridas.
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• As ancoraxes á fachada realizaranse mantendo sempre as mesmas
distancias:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: as
ancoraxes realizaranse cada 50 cm.

Acabado
de
cantería:
as
ancoraxes
realizaranse
aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o punto de
ancoraxe coas xuntas de cantería.

• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).

• Material do tubo de rede de distribución: Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• En ningún momento se poderá ancorar a elementos protexidos (impostas,
recercados, beirados etc).
• En ningún momento se poderá tapar co paso do montante, un elemento
protexido como selo, escudo, relevo, escultura, inscrición etc.
• Aproveitaranse as liñas de fachada con relevo e/ou molduras para poder
mimetizalo e reducir, na medida do posible, o efecto sobre a fachada de
todos os montantes.
•

SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS DE CONDUCIÓNS
HORIZONTAIS EN PLANTA BAIXA POla FACHADA
Solución C.01. Existen conducións horizontais de
infraestruturas:
• A condición de que sexa compatible cos criterios xerais establecidos
para a instalación de cables horizontais da rede, levará a condución de
fibra o máis pegado posible aos cables doutras redes de infraestrutura xa
existentes.
• Con todo, no caso de que a instalación de cables existentes teñan
un percorrido que non manteña a horizontalidade, adaptándose á
composición da fachada, a condución de fibra óptica deberá manter a
horizontalidade e discorrer de forma independente.
• O paso da instalación de cables horizontais realizarase unicamente na
planta baixa.
• As ancoraxes á fachada realizaranse mantendo sempre as mesmas
distancias:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: as
ancoraxes realizaranse cada 50 cm.
Acabado
de
cantería:
as
ancoraxes
realizaranse
aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o punto de
ancoraxe coas xuntas de cantería.
• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• Material do tubo de rede. Deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• En ningún momento se poderá ancorar a elementos protexidos (impostas,
recercados, beirados etc).
• En ningún momento se poderá tapar co paso da instalación de cables,
un elemento protexido como selo, escudo, relevo, escultura, inscrición,
carpintería etc.
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• Aproveitaranse as liñas de fachada con relevo e/ou molduras para poder
mimetizalo e reducir, na medida do posible, o efecto sobre a fachada da
instalación de cables.
• Aproveitaranse as entradas xa existentes en fachada, sempre que estas
non contradigan os criterios xerais establecidos.

Solución C.02. Non existen conducións horizontais
doutras infraestruturas:
• O paso da instalación de cableshorizontais realizarase unicamente na
planta baixa.
• As ancoraxes á fachada realizaranse mantendo sempre as mesmas
distancias:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: as
ancoraxes realizaranse cada 50 cm.
Acabado de cantería: as ancoraxes realizaranse
aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o punto de
ancoraxe coas xuntas de cantería.ía.

• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma
cor ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra
vista).
• Material do tubo de rede: deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• En ningún momento se poderá ancorar a elementos protexidos (impostas,
recercados, beirados etc).
• En ningún momento se poderá tapar co paso da instalación de cables,
un elemento protexido como selo, escudo, relevo, escultura, inscrición,
carpintería etc.
• Aproveitaranse as liñas de fachada con relevo e/ou molduras para poder
mimetizalo e reducir, na medida do posible, o efecto sobre a fachada da
instalación de cables.

Solución C.03. Colocación de novos cables
instalacións co tendido de cables de rede
distribución de fibra.

de
de

Esta solución aplicaríase sempre que se pretendan renovar a instalación
de cables horizontais de instalacións existentes.
Solución que permite levar a instalación de cables da rede de distribución
da fibra óptica conxuntamente coa instalación de cables doutras
infraestruturas.
• Unificarase o sistema de ancoraxe de todos os condutos.
• Unificaranse as distancias de colocación de bridas.
• As ancoraxes á fachada realizaranse mantendo sempre as mesmas
distancias:
Acabado de revestimento continuo ou cachotería vista: as
ancoraxes realizaranse cada 50 cm.
Acabado
de
cantería:
as
ancoraxes
realizaranse
aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o punto de
ancoraxe coas xuntas de cantería.

• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma
cor ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra
vista).
• Material do tubo de rede de distribución. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• En ningún momento se poderá ancorar a elementos protexidos (impostas,
recercados, beirados etc).
• En ningún momento se poderá tapar co paso do montante, un elemento
protexido como selo, escudo, relevo, escultura, inscrición etc.
• Aproveitaranse as liñas de fachada con relevo e/ou molduras para poder
mimetizalo e reducir, na medida do posible, o efecto sobre a fachada do
tendido de cables.

• Aproveitaranse as entradas xa existentes en fachada, sempre que estas
non contradigan os criterios xerais establecidos.
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CONDUCIÓNS

• Material do tubo de rede. Deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).

Solución D.01. Caleiro por encima do beirado ou Da
cornixa.

Solución D.02. Caleiro no bordo do beirado ou da
cornixa..

Solución D.01.1. A ancoraxe do caleiro á edificación é curva.

Solución D.02.1. A ancoraxe do caleiro á edificación é curva.

SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS
HORIZONTAIS POR CORNIXA

DE

O caleiro colócase enriba da cornixa ou beirado, de xeito que queda
parcialmente oculto ao nivel da rúa.
A solución adoptada é levar o conduto de fibra óptica entre o canlón e o
beirado ou cornixa, aproveitando a curvatura do canlón.
• As ancoraxes ao beirado ou á cornixa realizaranse mantendo sempre as
mesmas distancias, aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o
punto de ancoraxe coas xuntas de cantería no caso de beirado ou cornixa
de granito.
• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• Material do tubo de rede. Deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
Solución D.01.2. A ancoraxe do caleiro á edificación é rectangular.

O caleiro colócase ao bordo da cornixa ou do beirado. Desta maneira
queda un espazo na sombra, xa que o caleiro adoita ter máis altura ca a
peza de remate da cornixa.
A solución adoptada é levar o conduto de fibra óptica oculto nesa franxa
de sombra entre o caleiro e o beirado ou cornixa. Aproveitarase a curvatura
do caleiro.
• As ancoraxes ao beirado ou á cornixa realizaranse mantendo sempre as
mesmas distancias, aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o
punto de ancoraxe coas xuntas de cantería no caso de beirado ou cornixa
de granito.
• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• Material do tubo de rede: Deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).

O caleiro colócase enriba da cornixa ou beirado, de xeito que queda
parcialmente oculto a nivel de rúa.

Solución D.02.2. A ancoraxe do caleiro á edificación é rectangular.

A solución adoptada é levar o conduto de fibra óptica entre o canlón e
o beirado ou a cornixa. Ao tratarse dun canlón non circular, en ocasións
complícase a solución xa que non hai espazo suficiente para colocar as
argolas entre o canlón e o elemento construtivo.
• As ancoraxes ao beirado ou cornixa realizaranse mantendo sempre as
mesmas distancias, aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o
punto de ancoraxe coas xuntas de cantería no caso de beirado ou cornixa
de granito.
• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).

A solución adoptada é levar o conduto de fibra óptica entre o caleiro e
o beirado ou cornixa. Ao tratarse dun caleiro non circular, en ocasións
complícase a solución xa que non hai espazo suficiente para colocar as
argolas entre o caleiro e o elemento construtivo.
• As ancoraxes ao beirado ou á cornixa realizaranse mantendo sempre as
mesmas distancias, aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o
punto de ancoraxe coas xuntas de cantería no caso do beirado ou da
cornixa de granito.

O caleiro colócase no bordo da cornixa ou do beirado, e queda parcialmente
oculto ao nivel da rúa.
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• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• Material do tubo de rede: Deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
Solución D.03. Caleiro oculto:

Non son moitos os casos nos que o caleiro vai oculto. Maioritariamente, o
caleiro oculto execútase para manter a limpeza na composición de fachada
ou para non intervir nun elemento catalogado como poden ser as cornixas
e os beirados.
Será necesario estudar cada caso, dependendo de
• se os elementos da cornixa ou do beirado están protexidos,
• se as cornixas de madeira de remate de galerías están protexidos,
• se os voos das cornixas ou dos beirados xeran sombras sobre a fachada,
• se o material de acabado de fachada é distinto ao do elemento de remate
de cuberta (revestimento continuo/granito visto).
En calquera caso, unha vez decidida a posición deberán terse en conta os
seguintes valores:
• As ancoraxes ao beirado ou á cornixa realizaranse mantendo sempre
as mesmas distancias, aproximadamente cada 50 cm, farase coincidir
o punto de ancoraxe coas xuntas de cantería no caso do beirado ou da
cornixa de granito.
• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• Material do tubo de rede. Deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).

Solución D.04. Sen caleiro e con beirado ou cornixa:

A solución adoptada é levar o conduto de fibra óptica ao encontro do
beirado ou da cornixa co paramento vertical.
• As ancoraxes ao paramento vertical realizaranse mantendo sempre as
mesmas distancias, aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o
punto de ancoraxe coas xuntas de cantería no caso de paramentos de
granito.
• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• Material do tubo de rede: Deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
Solución D.05. Sen caleiro e sen beirado ou cornixa:

A solución adoptada é levar o conduto de fibra óptica ao encontro da
cuberta co paramento vertical.
• As ancoraxes ao paramento vertical realizaranse mantendo sempre as
mesmas distancias, aproximadamente cada 50 cm, e farase coincidir o
punto de ancoraxe coas xuntas de cantería no caso de paramentos de
granito.
• Material da ancoraxe: aceiro galvanizado. Deberá pintarse da mesma cor
ou similar á cor da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
• Material do tubo de rede: Deberá pintarse da mesma cor ou similar á cor
da fachada (xa sexa revestimento continuo ou pedra vista).
Solución D.06. Colocación dun novo caleiro con montante de rede.

Esta solución aplicaríase sempre que se pretenda substituír o caleiro
existente por un caleiro novo.
Neste caso executarase sempre un caleiro curvo coas bridas de ancoraxe
curvas de maneira que se poida deixar oculta a canalización da rede de
fibra.
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CONCLUSIÓNS
O presente estudo trata de establecer unha metodoloxía de traballo
para definir o trazado dunha instalación de rede de fibra óptica, ou de
calquera outra nova rede de infraestruturas, en conxuntos históricos e
contornas protexidas.

Partindo sempre de que a solución idónea é enterrar toda a rede
sen que exista ningún tramo de superficie por espazos públicos,
as catro alternativas que se expoñen para o tramo de vía pública
elixido, propoñen unha alternativa para instalar a rede de fibra
óptica de maneira temporal ata que non se acometa a revisión
integral de todas as redes (saneamento, fontanería, electricidade,
gas, iluminación, xestión de residuos, telecomunicacións etc.).

No caso concreto da cidade de Santiago de Compostela e do tramo
de vía pública elixido para o estudo, podemos establecer a seguinte
conclusión:
No Conxunto Histórico de Santiago de Compostela conviven en perfecta
harmonía a arquitectura doméstica (residencial) coa arquitectura
monumental. Esta arquitectura residencial conserva a parcelación gótica,
de fachadas estreitas, plantas moi alongadas, e unhas medianeiras de
muros de cachotería de granito de gran espesor. As súas fachadas
fóronse transformando co tempo, incorporando as tendencias dos
distintos movementos arquitectónicos que foron chegando á cidade:
os ocos de fachada alongados, mantendo un ritmo de composición de
fachada, e o aumento das alturas das edificacións, ás que xa no século
xix adoitaba incorporarse unha galería no nivel superior.

Todas estas transformacións, xunto coas dimensións, tamén reducidas
dalgúns tramos da vía pública, acentúan esa reducida dimensión da
fronte de parcela e a verticalidade das súas edificacións.

Na actualidade, en case a totalidade do conxunto histórico, esta
verticalidade das edificacións residenciais, vese fragmentada coa
aparición da instalación de cables horizontais de superficie, que dividen
a fachada en dúas: por unha banda a planta baixa e por outra o resto
de niveis.
No seu conxunto, as catro alternativas presentadas eliminan parte desa
fragmentación ao retirar das fachadas a rede de telefonía existente ata o
momento. Os tramos horizontais, nas propostas que existen, trasládanse
á cornixa das fachadas e os montantes verticais sitúanse nos tramos
opacos de fachada que xeran as medianeiras das edificacións.

En todos os casos, as intervencións propostas pretenden recuperar esa
visión de conxunto de cada fachada, a súa composición e verticalidade,
que representan o carácter tan singular da arquitectura residencial de
Santiago de Compostela.
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