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RESUM DEL TREBALL 
 

1. Descripció del tema del treball. 
 

 

El present treball final de grau, consta  
de dues parts ben diferenciades entre 
elles però no necessariament alienes 
l’una de l’altra. Per una part, s’ha 
realitzat un Projecte Tècnic de ICT 
(Infraestructura comuna de 
telecomunicacions) d’un habitatge 
plurifamiliar, tot complint amb la 
normativa vigent espanyola 
encarregada de regular les ICT (Veure 
RD. 346/2011) per tal d’obtenir-ne el 
visat del COIT (Col·legi Oficial d’ 
Enginyers de Telecomunicació). 
 
D’altra banda, també s’ha elaborat un 
projecte domòtic basat en tecnologia 
EIB-KNX sobre el mateix habitatge en el 
que s’ha desenvolupat el projecte de 
ICT. En aquest projecte s’inclou un breu 
resum del funcionament del sistema 
EIB-KNX amb algunes de les seves 
característiques principals per tal 
d’entendre com funciona aquesta 
tecnologia, i una memòria on es recull 
tot el procés de disseny de la 
instal·lació, acompanyada dels plànols, 
pressupost i plec de condicions 
corresponent. 
 

2. Resum dels objectius 

plantejats. 
 
Els objectius que es van plantejar 
inicialment a l’hora d’elaborar el 
projecte varen ser els següents: 
 

 Realitzar un projecte tècnic 
de ICT en una vivenda 
plurifamiliar que compleixi 
amb tots els aspectes que es 
presenten en el Reial Decret 
346/2011 de l’onze de març 

per tal de que sigui apte per 
obtenir-ne el visat del COIT. 

 

 Realitzar un projecte 
domòtic sobre el mateix 
habitatge en el qual es 
realitza el projecte tècnic de 
ICT per tal de adquirir 
coneixements sobre aquesta 
disciplina i alhora contribuir 
a millorar la qualitat de vida 
dels residents d’aquesta 
vivenda. 
 

3. Resum de les solucions 
adoptades. 
 

3.1. Solucions adoptades en 
el projecte tècnic de ICT. 

 
El primer pas que es va seguir per a 
realitzar el procés de disseny de la ICT, 
va ser saber quins són els serveis als 
quals  s’ha de proporcionar l’accés en la 
vivenda, aquests serveis son: 
 

 Servei De Telefonia 
Disponible al públic (STDP) 
 

 Servei de Telecomunicacions 
de Banda Ampla (TBA). 

 

 Servei de radiodifusió 
sonora i TV  digital terrestre. 

 
En la ICT realitzada, s’inclou el procés 
de disseny de tota la xarxa de STDP 
com de RTV digital, la instal·lació dels 
serveis de banda ampla en l’habitatge 
van a càrrec dels operadors que es 
contractin, no obstant, la normativa 
obliga a fer-ne la previsió i dotar la 
vivenda de les infraestructures 
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necessàries per a garantir-ne la seva 
correcta distribució un cop es 
contractin els mencionats operadors. 
 
Tot i que la captació i la distribució de 
TV per satèl·lit no d’obligatòria inclusió 
en un projecte tècnic de ICT, després de 
mantenir una conversa amb el 
promotor de la vivenda, aquest va 
creure necessari l’inclusió de tot 
l’equipament necessari per captar i 
distribuir els senyals de dos satèl·lits:  
 

 Satèl·lit Hispasat: El qual 
difon l’emissió dels canals 
anglesos com ara la BBC i la 
CNN.  

 

 Satèl·lit Astra: El qual difon 
l’emissió de tots els canals 
inclosos en el servei de 
Digital +. 

 
A més dels senyals de TV per satèl·lit, 
també es distribueixen els d’obligatòria 
inclusió en el diseny segons estipula la 
normativa, aquests són els senyals de 
FM, DAB (ràdio digital terrestre) i TDT.  
 
Tot l’equipament necessari per a 
garantitzar la recepció d’aquests 
serveis, així com el dimensionament 
d’aquest equipament, figuren en la 
memòria del projecte, a més, es 
disposa de tot el procés de càlcul 
realitzat per a fer aquest 
dimensionament en els annexos del 
treball per a la seva consulta. 
 
Pel que fa al disseny de les 
infraestructures necessaries per a la 
distribució de STDP, s’ha realitzat el 
disseny de tota la xarxa de telefonia 
des del registre principal de telefonia 
fins a cada una de les preses d’usuari 
de cada una de les vivendes individuals, 
s’ha realitzat la previsió de tot el 

material necessari per a distribuir 
aquests serveis, així com fer complir les 
especificacions que ha de tenir aquesta 
xarxa segons el RD 346/2011. Dins 
d’aquesta xarxa de telefonia s’inclou el 
disseny de la xarxa de distribució, la 
xarxa de dispersió i la xarxa d’interior 
d’usuari, així com la previsió de tot el 
material necessari que hi ha en 
aquestes. Tot i que la xarxa 
d’alimentació de STDP va a càrrec del 
operadors de serveis de telefonia que 
es tinguin contractats, s’ha realitzat la 
previsió de les regletes d’entrada que 
es necessitaran per abastir les 
vivendes. 
 

3.2. Solucions adoptades en 
el projecte domòtic. 

 
El primer pas en l’elaboració del 
projecte domòtic va ser realitzar una 
entrevista al promotor de la vivenda 
per saber quines eren les funcionalitats 
que desitjava cobrir mitjançant aquesta 
instal·lació. 
 
Un cop definits el serveis dels quals es 
vol disposar, es va fer l’elecció del 
protocol domòtic que s’utilitzaria en la 
instal·lació, el sistema escollit es EIB-
KNX.  
 
EIB-KNX es un estàndard  domòtic 
obert, això implica que qualsevol 
dispositiu dissenyat per a funcionar 
sota aquest estàndard, serà compatible 
amb tots els altres, encara que siguin 
de fabricants diferents, això implica una 
oferta de mercat i de possibilitats molt 
grans. 
 
Un altre punt a favor d’aquest sistema, 
es que és un sistema descentralitzat, es 
a dir, no es requereixen elements de 
control general de la instal·lació. Cada 
dispositiu KNX té incorporada (o se li 
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pot incorporar) la seva pròpia CPU, per 
tant, si un dispositiu dins de la 
instal·lació deixés de funcionar, la resta 
de components de la instal·lació 
podrien continuar funcionant sense cap 
tipus de problema, són independents 
els uns dels altres. El protocol de 
comunicació que utilitza el sistema es 
CSMA/CA. 
 
Un cop definit el sistema que 
s’utilitzaria, es va definir el mitjà de 
transmissió que es faria servir en la 
instal·lació, finalment, el mitjà escollit 
ha estat el parell trenat (TP). Com que 
l’habitatge sobre el que es treballa es de 
nova construcció, la instal·lació d’un 
traçat de cablejat addicional no suposa 
cap mena d’inconvenient. 
 
Triats el sistema a utilitzar i el mitjà de 
transmissió, es va procedir a realitzar el 
disseny de la instal·lació. Les funcions 
que cobrirà la instal·lació domòtica, 
prèviament pactades amb el promotor 
de la vivenda son: 
 

 Seguretat i vigilància 
 

 Climatització. 
 

 Il·luminació 
 

 Confort 
 

 Eficiència energètica 
 

 Comunicació. 
 
Les característiques de cada una 
d’aquestes funcions, així com tot el 
material necessari utilitzat per a 
complir-les es troben recollits en la part 
de la memòria corresponent al projecte 
domòtic. 
 
Pel que fa a la topologia de la 
instal·lació, aquesta estarà formada per 

una única àrea amb 14 línies 
secundàries, cadascuna d’elles 
relacionades amb els diferents espais 
de la vivenda, aquestes línies van 
numerades de l’1 al 14 i són: 
 

 Línia 1: Espais comunitaris. 

 Línia 2: Planta soterrani. 

 Línies 3 a 6: Habitatges de la 
planta baixa. 

 Línies 7 a 10: Habitatges de 
la planta primera. 

 Línies 11 a 14: habitatges de 
la planta segona. 

 
La instal·lació de tot el material previst, 
el disseny de les canalitzacions 
necessàries per a distribuir el cablejat 
del bus domòtic, així com la 
programació dels dispositius, van a 
càrrec d’un instal·lador elèctric amb 
l’especialitat de baixa tensió, no 
obstant, per tal de facilitar-li aquesta 
feina, s’han confeccionat uns plànols en 
els que figura tot el material previst 
amb la seva ubicació, així com unes 
taules de relació entre els dispositius. 
Els plànols es poden consultar en la 
memòria del projecte domòtic, les 
taules no obstant, deguda la seva 
extensió, s’inclouen en els annexos 
digitals del projecte. 
 
Un cop finalitzat el disseny de la 
instal·lació, s’ha inclòs en la memòria 
un plec de condicions dirigit al 
instal·lador de baixa tensió. 
 
Per últim, s’ha fet una previsió del 
pressupost de la instal·lació. 
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4. Resum de les conclusions del 
treball. 

 
Les conclusions i valoracions que trec 
un cop finalitzat el treball son força 
positives, per una banda, he aconseguit 
complir l’objectiu de realitzat un 
projecte de ICT regulat per la normativa 
vigent passant per totes i cada una de 
les fases del seu disseny, ja que al 
treballar sobre un edifici de nova 
construcció no es disposa de projectes 
previs de referència. A més, la 
realització d’aquest treball m’ha 
aportat experiència de cara a realitzar 
projectes d’aquest tipus un cop finalitzi 
els meus estudis i a la vegada, conèixer 
en profunditat de la normativa vigent 
espanyola encarregada de regular les 
ICT. 
 
Per altra banda, he adquirit uns 
coneixements bàsics sobre domòtica 
els quals no havia assolit durant la 
titulació, ja que no havia cursat cap 
assignatura associada a aquesta 
disciplina. El que més difícil va resultar 
a l’hora de realitzar aquesta part del 
projecte, va ser l’elecció del sistema 
domòtic que utilitzaria, ja que en el 
mercat hi ha una oferta força variada, 
finalment, degut a que és un estàndard 
obert, l’enorme oferta de mercat que 
ofereix, i la simplicitat que presenta, 
vaig decidir-me a treballar en el sistema 
KNX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


