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En aquest gràfic es mostren les pàgines web i subpàgines que es mostren en aquest portal 

(mapa web).  
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Així en la pàgina d’AIGUA i ha diferents subpàquines com les de “Escomesa”, “Comptador”, 

etc..... que és on es desenvolupen els continguts de cada una. 

A més, cada subpàgina pot haver-hi continguts relacionats amb ella però en la mateixa pàgina, 

sense moure’s. S’hi accedeix en aquests subcontinguts amb imatges que fan de botons a la 

mateixa pàgina.  

S’ha dissenyat així (en comptes de fer pàgines noves) perquè el tema es pot seguir, entendre 

exhaustivament més que fer-ho amb una pàgina nova. No has d’anar a buscar un botó i clicar 

per canviar. Amb la roda del mouse pots anar seguint el contingut sense perdre el fil al canviar 

de pàgina a pàgina. 



                                                                                   Funcionament instal·lacions en habitatges 4 

 

2 RESUM: 

 

El treball és l’elaboració d’una pàgina web on qualsevol persona (adolescent, estudiant, 

neòfit, agent de la construcció que no entén amb instal·lacions,  etc) que no sigui expert  

en construcció o en instal·lacions pugui esbrinar com funcionen o bé saber de quin 

material poden estar fetes alguna instal·lació especifica que busqui. 

La pàgina web està estructurada en els principals capítols que es poden dividir en un 

habitatge, constructivament: Aigua, Sanejament, Gas, Climatització i instal·lacions de 

Telecomunicació (ICT).  

S’hi ha inclòs dintre aquesta pàgina web les energies alternatives i manteniment de les 

instal·lacions per la importància que tenen. 

Dintre de cada un d’aquests capítols s’han anat desenvolupant i descrivint pas per pas 

tipologies i materials de cada una de les instal·lacions esmentades. 
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3 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Treball Fi de Grau està orientat per a persones que no entenen ni saben de 

quins materials estan formades les instal·lacions d’un habitatge. 

Adreçat a persones que volen comprar un habitatge, estudiants que s’estan introduint 

en el món de la construcció, instal·ladors novells , etc. Amb aquesta pàgina web podran 

adquirir coneixements de com funciona una instal·lació, de quins materials està 

formada i les parts o particularitats que la formen. 

Mitjançant aquesta pàgina web es pretén explicar:  

- Perquè serveix o utilitat de cada instal·lació. 

- Diferents tipus de procediments constructius que pot ser resolta una mateixa 

instal·lació. 

- Explicació com són en general, la seva distribució i funcionament. Es realitza amb 

molts de gràfics exhaustivament comentats. (perspectives, esquemes, il·lustracions, 

vídeos, etc) 

- Es realitzarà un petit glossari dintre la mateixa pàgina web. Ja que està adreçat a 

persones amb molts coneixements tècnic, aquest glossari els orientarà i reforçarà sobre 

els conceptes constructius que pensen trobat en aquesta web. 

El web s’ha estructurat per famílies d’instal·lacions amb els diferents subapartats que té 

cada instal·lació: 

- Aigua: Escomesa, comptador...etc.... 

- Sanejament: 
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- Gas: 

- Electricitat: 

- Climatització: 

- Instal·lacions de Telecomunicacions:... 

També he cregut interessant explicar les energies alternatives ja que són el futur 

immediat que donaran la potència o forca per poder fer funcionar aquestes 

instal·lacions. 

Finalment s’ha fet un petit recopilatori de vídeos molt específics i interessant per poder 

ajudar a realitzar el manteniment de les esmentades instal·lacions d’un habitatge.  
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4 MEMORIA 

 
Tal com d’esbossat anteriorment, el treball s’ha dividit en set capítols per poder 

entendre com funciones o com actuen les instal·lacions en un habitatge. 

Aquest capítols són: 

- Aigua. 

- Sanejament: 

- Gas: 

- Electricitat: 

- Climatització 

- Instal·lacions de Telecomunicacions 

- Manteniment d’aquestes instal·lacions 

 i un altre capítol que ha trobat interessant degut a la importància que esta 

agafant cara un futur, les energies alternatives. Qualsevol instal·lació, en un lloc 

o altre dels seus mecanismes hi intervé l’energia elèctrica. Degut a la 

importància que té aquesta energia i què en un futur encara en tindrà més 

(efecte hivernacle, canvi climàtic, recerca de la millor i més econòmica) he 

explicat el fonaments d’aquesta i com produïm energia elèctrica. 
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A les il·lustracions inferiors es veuen els menús desplegable en què es 

subdivideixen cada capítol. Per exemple l’aigua es subdivideix en:  

- Escomesa. 

- Comptador. 

- Grup de pressió convencional. 

- Grup de cabal variable. 

- Tipus de tubs. 

- Tubs: Identificació i diàmetres. 

- Resum tuberies. 

- Tipus d’aixetes. 

 

En aquestes subpàgines es desenvolupen cada subcapítol on s’explica pautadament 

els conceptes per poder entendre el capítol.  

Il·lustració a il·lustració podem veure les diferents subpàquines que tenen els vuit 

capítols en què s’han dividit la pàgina web per buscar el objectiu del treball que és la 

comprensió i la finalitat que tenen les instal·lacions en un habitatge. 

S’ha elaborat també un glossari de paraules tècniques que per alguns dels usuaris les 

la pàgina web podrien ser dificultoses d’entendre. Aquest apartat de glossari el podem 

trobar dintre del menú desplegable de manteniment. 
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No s’explica gaire bé res més del treball ja que s’hauria de redactar tot el treball que s’ha 

elaborat en la web. Per fer això només cal navegar per la pàgina web i allà es troba tot ben 

detallat. 

 

 

Il·lustració 1 Menú desplegable apartat AIGUA 
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Il·lustració 2 Menú desplegable SANEJAMENT 

 

Il·lustració 3 Menú desplegable GAS 
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Il·lustració 4  Menú desplegable ELECTRICITAT 

  

 

Il·lustració 5. Menú desplegable CLIMATITZACIÓ 
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Il·lustració 6  Menú desplegable INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
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Il·lustració 7.  Menú desplegable ENERGIES ALTERNATIVES. 

 

Il·lustració 8. Menú desplegable  MANTENIMENT. 
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Les següents il·lustracions es veuen les pàgines principals de : Climatització, 

sanejament i gas on a partir dels diferents opcions de clic al botó seleccionat et 

redirigeix a la part on vols per ampliar coneixements. 
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5 GLOSSARI 
S’ha inclòs dintre un apartat en el mateix treball de les pàgina web.  
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edificios.aspx 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece la 

demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 
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- CLIMATITZACIÓ 
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ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS 

FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Autores: Fermín Barrero 

González, Eva González Romera, María Isabel Milanés Montero y Enrique Romero 

Cadaval. Año 2012 (1ª edición).  
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Tecnología Electricidad 4 (Instalaciones y líneas). Autor. E.P.S. Zaragoza. Ed.: Edebe 

Tecnología Electricidad 5 (Instalaciones y líneas). Autor. E.P.S. Zaragoza. Ed.: Edebe 

Teoría de circuitos. Autor: A. Bruce. Ed.: Thomson – Paraninfo 
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A EDIFICIOS DE VIVIENDAS.   Autores: Asunción León Blasco, Enrique Belenguer 

Balaguer y Vicente Sanmartín Sáez. Año 2013 (1ª Edición) 

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.  

 Autor: José Roldán Viloria. Año 2011(4ª edición revisada). 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES   Autores: Carlos Fernández 

García, David Lasso Tárraga y José Moreno Gil. Año 2010  

ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO.  Autores: José Miralles y Joseba 

Zubiaurre. Año 2010.  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS, LOCALES 

COMERCIALES Y PARKING. (Incluye la instalación de telecomunicaciones). Autor: 

Carlos Tobajas Vázquez. Año 2009.  

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES PARA EDIFICIOS. Autores: Carlos 

Fernández Valdivielso, Ignacio Raúl Matías Maestro y 7 autores más. Año 2012 (1ª 

Edición).  

 

http://www.amvediciones.com/piebt.htm
http://www.amvediciones.com/piebt.htm
http://www.amvediciones.com/mmi2.htm
http://www.amvediciones.com/elecmant.htm
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AIGUA SANEJAMENT 
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ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS 

- http://www.utilizalatecnologia.com/componentes-del-cuadro-electrico/     

 detall explicació icp 

- http://alejandrortecnologia.blogspot.com.es/p/instalaciones-de-una-

vivienda.html 
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7 AGRAÏMENTS 
 

Degut a que aquest treball gran part de la feina és buscar informació, organitzar-la i 

programar-la perquè aquesta surti en condicions optimes per una bona elaboració de la 

pàgina web, hi ha intervingut molts pocs autors. 

Tan sols esmentar el meu tutor, Sr. Agutí Portales, que em va orientar en l’idea de la 

web, la maquetació de la mateixa i la implementació de nous temes que feien més 

atractiva la pàgina. També em va ajudar amb la coordinació dels serveis informàtics de 

la Universitat Politècnica de Catalunya i d’uns problemes que em varen sorgir entre la 

resolució de la pantalla i la pàgina web.  

 

 

 

Girona, Gener del 2017. 

Narcís Puig i Gispert. 
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