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  Resum del Treball: 

En el context de transformació digital, la normativa en matèria de telecomunicacions 

d’obligatori compliment pot ser insuficient si s’observa la velocitat a la qual les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació avancen. Els usuaris demanden 

serveis cada cop més exigents que poden no estar inclosos en la normativa ICT. 

Davant d’aquesta situació s’obre un escenari en què és necessari plantejar una sèrie 

de solucions per tal de complir amb aquestes exigències.  

Aquest projecte tracta d’un projecte tècnic de telecomunicacions que vol donar 

resposta a aquesta situació, dotant un edifici residencial de 6 habitatges situat a 

Barcelona de la Infraestructura Comuna de Telecomunicacions exigida per la 

normativa vigent i, a més, dotar-lo de les noves xarxes demandades per a la llar 

digital, sota l’exigència que el sistema implementat sigui econòmic i fàcil d’instal·lar i 

que ens permetin el control de la calefacció i la seguretat contra la intrusió, i que doni 

la possibilitat de, en un futur, poder afegir nous serveis sense dificultat.   

Per tal de proporcionar més valor afegit al projecte es farà un estudi de mercat sobre 

les tecnologies de dades, domòtiques i multimèdia actuals més rellevants actualment i 

en els proper anys en el context de la llar digital. La tecnologia domòtica escollida 

s’implementarà en la xarxa de control domòtic. 

  Abstract: 

In the context of digital transformation, the regulation of mandatory compliance within 

the field of telecommunications can be insufficient if the speed at which the information 

and telecommunication advances is not taken into account. Users increasingly 

demand complex services which sometimes still may not exist in the ICT Regulations. 

In view of this situation, new scenarios appear and is necessary to present a series of 
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solutions in order to meet these expectations. 

This project is about a technical telecommunications project and its target is to 

respond to these new scenarios, providing a residential building of 6 homes located in 

Barcelona with the Common Infrastructure of Telecommunications required by the 

current regulations plus a set of new networks deemed necessary in all digital homes, 

under the premise that the implementation of this system must be both economic and 

easy to install and allowing full control of the heating system as well as safety against 

intrusions. This system will also offer the chance to add updated features in a nearby 

future without any difficulty.  

In order to provide added value to this project, a market study of the nowadays and 

next years more relevant data, home automation and multimedia technologies in the 

context of digital home will be carried out. The chosen home automation technology 

will be implemented in the home automation control network.  
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1. Introducció 

 

1.1 Context i justificació del Treball 

 

La normativa actual d’ICT estableix l’obligatorietat de disposar d’una sèrie 

d’instal·lacions en els edificis. Per contra, no s’estableix cap obligatorietat que 

les llars hagin de ser digitals, i per aquest motiu no hi ha una normalització, 

estandardització o integració d’aquestes infraestructures amb les quals són 

obligatòries i per tant no es fomenta la seva inclusió en projectes d’edificació 

reals. Aquest fet és clau, ja que impedeix una correcta previsió i preinstal·lació 

d’aquestes infraestructures que no són obligatòries però no per això deixen de 

ser essencials avui dia degut a les exigències dels usuaris.  

 

Per altra banda, segueix havent-hi la concepció errònia per part de molts 

promotors de projectes d’edificació que la instal·lació d’infraestructures no 

obligatòries per la llar digital no aporta un valor diferencial als edificis i que no 

surt a compte si s’analitza des d’un punt de vista de cost-benefici. El fet que el 

promotor, figura clau en el desenvolupament i implantació d’aquestes 

infraestructures, tingui aquesta visió és un fet tremendament  negatiu. És molt 

important donar a conèixer amb projectes i càlculs concrets que la 

implementació de la llar digital pot suposar com a molt un 1-2% del cost total de 

la construcció d’un habitatge, cost que es pot repercutir sense problemes en el 

preu de venda de l’immoble, ja que avui dia el fet de poder disposar dels 

avantatges tècnics que pot aportar una llar digital és un reclam prou consistent 

perquè el comprador vulgui assumir aquest petit sobrecost.   

 

1.2 Objectius del Treball 

 

 Per una banda, obtenir els coneixements necessaris per realitzar un projecte 

d’Infraestructura Comú de Telecomunicació, obligatori segons normativa i que 

s’afegirà al projecte executiu arquitectònic per tal d’obtenir les autoritzacions 

corresponents per poder construir un edifici residencial d’obra nova. Per altra 

banda, obtenir els coneixements necessaris per implementar la infraestructura 

d’una llar digital, com a valor afegit i complementari a l’ICT segons les 

condicions inicials que ha de ser un sistema econòmic i fàcil d’instal·lar. En 

aquest sentit es realitzarà un estudi de mercat de les diferents subxarxes 

(dades, multimèdia i control), però només es triarà i s’implementarà la solució 

tecnològica de la subxarxa de control (domòtica i seguretat), ja que després 

d’analitzar el possible abast del projecte i per tal de fer una proposta realista i 

concordant amb el temps del qual es disposa, es considera que en cas de 

desenvolupar una de les xarxes, la més rellevant i condicionant és la xarxa de 

control. 

 

Finalment, conjugant els objectius dels dos paràgrafs anteriors, l’objectiu 

d’aquest TFG és la realització d’un Projecte Tècnic d’Infraestructura Comú de 

Telecomunicació i Llar Digital complet per a un hipotètic edifici residencial de 6 

habitatges situat a Barcelona, dotant a cada habitatge de la captació i 

adaptació de senyals de radiodifusió i la seva distribució fins als habitatges i 
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local, i la distribució de radiodifusió i televisió via satèl·lit, telefonia bàsica, 

accés a serveis de telecomunicacions de banda ampla, control de calefacció i 

seguretat davant intrusions, de manera que es puguin incorporar en el futur 

altres serveis de manera senzilla com per exemple la instal·lació completa de 

televisió via satèl·lit, televisió per cable, control d’il·luminació, control de 

persianes, alarmes, control d’altres aparells, etc.  

 

1.3 Enfocament i mètode seguit 

 

Estratègicament es tracta d’adquirir una sèrie de coneixements per tal de poder 

realitzar un projecte tècnic de telecomunicacions ICT amb la intenció d’anar 

més enllà i incorporar unes infraestructures que facin de la llar una llar digital, 

donant resposta a la demanda creixent dels usuaris que volen aquest tipus de 

serveis. Per tant, amb aquesta estratègia estem donant resposta a una 

normativa d’obligat compliment i que és necessària que s’implementi als nous 

edificis per tal que siguin legalitzables. El resultat és un projecte que incorpora 

una proposta tècnica coherent i que es pot executar, que compleix amb uns 

requisits de cost i senzillesa i que proporciona un valor afegit a l’immoble.  

 

1.4 Planificació del Treball 

 

Per a la realització del treball serà necessària la normativa aplicable en matèria 

de telecomunicacions i en el context de l’edificació, que principalment són:  

-  L 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal modificada per la L 8/1999, de 

6 d’abril.  

-  RDL 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a 

l’accés als serveis de telecomunicació.  

-  RD 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament  regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 

telecomunicació a l’interior de les edificacions.  

-  Ordre ITC/1644/2011, de 20 de juny, pel qual es desenvolupa el RD 346/2011 de 11 

de març.  

-  RD 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la TDT i es 

regulen determinats aspectes per a l’alliberació del segon dividend digital.  

Quant a les instal·lacions domòtiques en el context de la llar digital o connectada, hi ha:  

-  RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió (ITC-BT-51).  

-  Norma AENOR EA0026 sobre instal·lacions de sistemes domòtics en habitatges, 

prescripcions generals d’instal·lació i avaluació.  

 

En l’àmbit internacional hi ha una sèrie de directives com la 2010/31/UE per a 

l’eficiència energètica dels edificis i algunes normes com la EN50090 “Home 

and Building electronic systems (HBES)”, protocol de Konnex  i  prEN 14908  

“Open Data Communication in Building Automation” protocol de LON. També 

serà necessari fer un estudi de mercat per tal de conèixer quines són les 

tecnologies a l’abast per tal d’implementar la llar digital. A continuació es 

presenta la planificació de les principals fites incorporant les dates oficials dels 

lliuraments de les diferents PAC i diagrama de Gantt (il·lustració 1):  
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Fites Inici Fi 

Inici TFG (fita) 18/09/19 18/09/19 

Proposta de títol i resum 18/09/19 19/09/19 

Context i justificació del treball 20/09/19 21/09/19 

Objectius del treball 22/09/19 23/09/19 

Enfocament i mètode seguit 24/09/19 25/09/19 

Planificació del treball 26/09/19 27/09/19 

Índex preliminar de la memòria 28/09/19 30/09/19 

Entrega PAC1 (fita) 30/09/19 30/09/19 

Estat de l’art 1: història 01/10/19 02/10/19 

Estat de l’art 2: tecnologies 03/10/19 04/10/19 

Estat de l’art 3: context normatiu 05/10/19 06/10/19 

Estat de l’art 4: indústria i mercat a espanya 07/10/19 08/10/19 

Estat de l’art 5: previsions sobre el sector 09/10/19 10/10/19 

Estat de l’art 6: Bibliografia 11/10/19 14/10/19 

Entrega PAC2 (fita) 14/10/19 14/10/19 

ICT 1: definició 15/10/19 17/10/19 

ICT 2: elements 18/10/19 20/10/19 

ICT 3: àmbit d’aplicació de la normativa 21/10/19 23/10/19 

ICT 4: agents intervinents 24/10/19 26/10/19 

ICT 5: implantació 27/10/19 29/10/19 

Llar digital 1: definició 30/10/19 01/11/19 

Llar digital 2: elements 02/11/19 04/11/19 

Llar digital 3: pasarel.la residencial 05/11/19 07/11/19 

Llar digital 4: xarxa de dades 08/11/19 10/11/19 

Llar digital 5: xarxa de control 11/11/19 13/11/19 

Llar digital 6: xarxa multimèdia 14/11/19 16/11/19 

Llar digital 7: estudi mercat i elecció tecnologia 17/11/19 19/11/19 

Disseny d’ICT i llar digital 1: dades generals 20/11/19 22/11/19 

Disseny d’ICT i llar digital 2: captació i distribució radiodifusió sonora i 

TV terrestre 

23/11/19 26/11/19 

Disseny d’ICT i llar digital 3: distribució de radiodifusió sonora i TV via 

satèl·lit  

27/11/19 30/11/19 

Disseny d’ICT i llar digital 4: accés i distribució de telefonia bàsica 01/11/19 03/12/19 

Disseny d’ICT i llar digital 5: accés a serveis de telecomunicació de 

banda ampla 

04/12/19 07/12/19 

Disseny d’ICT i llar digital 6: canalitzacions i xarxa de distribució 08/12/19 11/12/19 

Disseny d’ICT i llar digital 7: xarxa de control de la llar digital 12/12/19 15/12/19 

Entrega PAC3 (fita) 15/12/19 15/12/19 

Breu sumari de productes obtinguts i breu descripció dels altres 

capítols de la memòria 

16/12/19 17/12/19 

Conclusions 18/12/19 19/12/19 

Glossari 20/12/19 21/12/19 

Bibliografia 22/12/19 23/12/19 

Annex 1: Plec de condicions 26/12/19 27/12/19 

Annex 2: Pressupost 28/12/19 29/12/19 

Annex 3: Plànols 30/12/19 02/01/20 

Revisió aspectes formals de la memòria 03/01/20 03/01/20 

Entrega PAC4 (fita) 03/01/20 03/01/20 

Preparació presentació 04/01/20 14/01/20 

Entrega PAC5 (fita) 14/01/20 14/01/20 

Defensa TFG 15/01/20 17/01/20 

Fi TFG (fita) 17/01/20 17/01/20 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 

 

Els productes obtinguts consisteixen en el disseny, càlcul i dimensionament 

d’una Infraestructura Comuna de Telecomunicacions i llar digital per a un edifici 

plurifamiliar de 6 habitatges, que s’executarà segons els plànols dissenyats i 

segons les condicions indicades al plec de condicions.  

Il·lustració 1: Diagrama de Gantt, planificació TFG 
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L’edifici (i habitatges), mitjançant aquest producte obtingut, disposarà de 

captació, adaptació i distribució de radiodifusió sonora i TV terrestre, distribució 

de radiodifusió sonora i TV satèl·lit, accés i distribució de serveis de 

telecomunicacions de telefonia bàsica i banda ampla i serveis de llar digital per 

al control de la seguretat front intrusió i control de la calefacció mitjançant una 

xarxa Z-Wave. 

 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

 

- Estat de l’art: contextualització en un àmbit del coneixement concret del 

projecte objecte del present treball. 

- Memòria del projecte (apartats 3, 4 i 5 del present treball): descripció de les 

tecnologies (i estudi de mercat per a les tecnologies de llar digital), 

normatives i àmbits d’aplicació, descripció de l’edifici on es durà a terme el 

projecte tècnic i descripció també dels serveis, senyals, xarxes, 

interconnexions, materials, ubicacions de xarxes i característiques de la 

instal·lació. 

- Annexes:  

Plànols: plànols i esquemes de principi necessaris per la instal·lació objecte del 

projecte tècnic. Són els documents necessaris per a la correcta execució de la 

instal·lació del producte final segons allò indicat també a la memòria i el plec de 

condicions. 

Plec de condicions: es descriuen els materials de forma genèrica i 

particularitzada dels diferents productes. Inclou recomanacions que s’han de 

tenir en compte per a complir amb la normativa d’aplicació. 

Pressupost: s’especifiquen els amidaments necessaris que composen 

l’execució de la instal·lació, el preu de referència i el preu total. 

Càlculs: apartat on es recullen part dels càlculs necessaris per al 

dimensionament dels elements de la instal·lació. 

 

 

2. Estat de l’art 

 

2.1 Història 

 

Amb l’inici de les primeres transmissions de ràdio comercials a principis del 

segle XX va sorgir la necessitat d’executar una sèrie d’instal·lacions en els 

edificis per tal de poder tenir-ne accés. Aquestes instal·lacions suposen l’origen 

de les infraestructures de telecomunicació en el context dels edificis 

residencials, però no va ser fins més tard amb l’arribada de la televisió al 

voltant dels anys 30 (primera emissió BBC One al 1927) que va quedar 

constància, sobretot visual, que aquestes infraestructures començarien a 

formar part inseparable de les noves edificacions per tal de poder dotar d’accés 

a les emissions de ràdio i televisió als seus habitants. 

 

Per tal de poder rebre el senyal de televisió, cada veí instal·lava la seva antena 

amb un cable que anava des del terrat fins a l’interior de l’habitatge. Aquest fet 

propiciava una gran acumulació d’antenes al terrat i cables a les façanes dels 
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edifici. Com a conseqüència es van impulsar una sèrie de normatives per tal de 

regular el sector i va aparèixer l’antena col·lectiva amb la qual es podia fer 

arribar el senyal als habitatges només amb una única antena per a tots els 

veïns. Des d’aquests inicis i amb la posterior evolució de les tecnologies de la 

informació i comunicació, i responent als canvis que hi ha hagut en la societat, 

s’han generat noves necessitats a les quals s’ha hagut de donar resposta 

mitjançant noves solucions tècniques i constructives. En aquest sentit, avui dia 

podem veure que no només es produeix la recepció terrestre de la televisió 

sinó també a través de satèl·lit o per xarxes de cable o fibra òptica. També 

disposem de gran oferta de canals i podem triar “a la carta” quins programes 

volem veure.  

  

Les infraestructures comunes de telecomunicacions es van crear per tal que 

tots aquests serveis poguessin arribar als usuaris segons uns criteris de 

qualitat, de manera ordenada, optimitzada i segons uns criteris unificats i 

recollits en les respectives normatives d’obligatori compliment. Segons la 

normativa aplicable vigent12, les ICT han de proporcionar els serveis de: ràdio i 

televisió terrestre, ràdio i televisió via satèl·lit, telefonia i banda ampla. La ràpida 

evolució i aparició de noves tecnologies ha provocat que paral·lelament a les 

ICT d’obligat compliment apareguin noves prestacions i nous serveis que es 

poden proporcionar als usuaris. És el que es coneix com a llar digital, que 

engloba les ICT i l’automatització de tasques o domòtica (en el context d’un 

habitatge), i que, amb una interfície adequada, permet controlar i programar 

tots els sistemes de l’habitatge, com per exemple el sistema de climatització, el 

de seguretat, el d’il·luminació, etc. des de qualsevol lloc mitjançant xarxes com 

Internet. 

 

L’automatització ja sigui als habitatges (domòtica), als edificis terciaris 

(immòtica) o a la ciutat (urbòtica) sorgeix de la convergència de l’electricitat i 

l’electrònica i amb els primers protocols orientats al control remot, passant per 

protocols que són capaços de realitzar funcions lògiques complexes. El 1978 

va aparèixer el protocol X10 per al control remot de dispositius elèctrics3 que 

utilitza la línia elèctrica preexistent per a transmetre senyals de control en 

format digital (PLC). Es tractava d’un protocol estàndard, senzill, de gran 

accessibilitat i autoinstal·lable. Actualment segueix àmpliament disponible.  

 

Paral·lelament a X10 es van desenvolupar EIB, Batibus i EHS, que a finals dels 

90 es fusionarien en KNX (Konnex)4 i que donaven resposta a la intenció 

d’ampliar l’automatització de dispositius per introduir la seva aplicació en 

entorns residencials. Al mateix temps també sorgeix LON (de LonWorks) als 

EEUU. Ambdós protocols s’han convertit en estàndards per a aplicacions de 

 
1 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1998-4769. [online] Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-4769. 
2 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online] Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
3 Rye, Dave (October 1999). My Life at X10. AV and Automation Industry Magazine. Recuperat de: 

https://www.hometoys.com/dave-rye-of-x10. 
4 Www2.knx.org. (2019). Association - KNX Association [Official website].[online]. Recuperat de: 

https://www2.knx.org/no/knx/association/introduction/index.php. 
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domòtica (entre d’altres aplicacions) i han viscut un gran increment en nombre 

de fabricants i productes disponibles. A partir dels 2000 sorgeixen petites 

empreses que desenvolupen productes a partir dels estàndards oberts KNX i 

LON i a partir de 2006 apareixen els sistemes domòtics sense fils RF (wireless) 

utilitzant protocols com Zigbee i Z-Wave5, fent-los compatibles amb X10 

(Insteon) i altres complementaris al sistema amb fils (KNX Z-Wave, Schneider). 

D’aquesta manera s’obre la possibilitat d’aplicacions domòtiques a les 

rehabilitacions d’edificació, sent molt menys invasives les instal·lacions sense 

fils.  

 

A banda dels protocols anteriors, amb una orientació més genèrica, sorgeixen 

protocols propietaris orientats a la domòtica com Cebus, Modbus, Bus-CAN, 

BUSing, Dupline, xAP, xPL, etc. A Europa van aparèixer marques associades 

als sistemes propietaris com IHC, Teletask, Deltadore, i a Espanya Ingenium, 

Miniatec, Maxdomo, Vivimat, per tal d’especialitzar-se en l’àmbit immobiliari. 

Altres protocols propietaris internacionals van ser Vantaje o Creston als EEUU, 

que es van expandir fins a Europa. Inclús també han aparegut tecnologies més 

concretes, com els kits domòtics que es poden utilitzar només per a controlar 

alguna part de les aplicacions domòtiques com per exemple l’alarma 

(SimonVOX, Zelio, etc.). 

 

2.2 Tecnologies 

 

Des d’un punt de vista tecnològic, la domòtica (domus, casa en llatí, autónomo 

del grec αὐτόνομος, que es governa a sí mateix) integra diferents dispositius 

que tenen la capacitat de comunicar-se entre ells gràcies a una xarxa de 

comunicacions, de manera que realitzen certes tasques de manera 

automatitzada. La immòtica i la urbòtica són termes que fan referència al 

mateix concepte però que s’apliquen en diferents camps tal com s’ha definit en 

l’aparat anterior. Donat que aquest treball s’especialitza en solucions 

domòtiques a partir d’ara sempre s’utilitzarà aquest terme. 

 

Pel que fa a la domòtica, és un concepte que s’associa amb la llar digital o 

connectada, de manera que la llar digital no només disposa d’una sèrie 

automatismes sinó que aquests estan connectats amb l’exterior gràcies a la 

implementació de diferents xarxes de comunicacions i gràcies sobretot al 

creixement de la disponibilitat de la banda ampla. Per tant el concepte de llar 

digital no només engloba el concepte de domòtica sinó també aquelles ICT que 

ens permeten crear aquests nous intercanvis d’informació de la llar a l’exterior i 

de l’exterior cap a la llar. D’aquesta manera, la llar digital, mitjançant la gestió 

de l’energia, l’accessibilitat, el confort, la seguretat i les telecomunicacions, 

proporciona una major qualitat de vida als seus usuaris. Per tal de fer-ho 

possible, els sistemes domòtics es basen en diferents sensors i actuadors 

interconnectats a una central mitjançant Power Line Communications (PLC), 

microcontroladors, microprocessadors, ordinadors, FPGA, sistemes SCADA, 

 
5 

de la Colina, M. F. (2004). Hacia una definición de la domótica. Informes de la Construcción, 56(494), 11-17. 
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etc. amb topologies diferents. En la següent imatge (il·lustració 2) es poden 

observar diversos serveis proporcionats per la llar digital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas concret de la domòtica, en entorn residencial, hi ha un element 

(conceptual) que és el més important: la pasarel.la residencial. Aquest element, 

que pot estar format per un o diversos dispositius, permet la connexió de 

manera bidireccional entre l’interior i l’exterior de l’habitatge, és a dir, permet la 

connexió entre les ICT de l’habitatge i la xarxa pública de dades (Internet, VPN, 

xarxes de TV, etc.). Actualment hi ha diferents tecnologies domòtiques al 

mercat, tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, amb arquitectures tancades 

(propietàries) o obertes (X10, KNX o LON), per tant segons la tecnologia que 

s’esculli s’haurà d’utilitzar una arquitectura concreta. Aquestes tecnologies 

disponibles les podem classificar de la següent manera: 

- Interconnexió de dispositius: IEEE 1394 (FireWire), Bluetooth, USB o IrDA. 

- Xarxes de control i automatització: KNX, LON, X10, ZigBee, Z-Wave, Bus SCS, LCN 

(Local Control Network). 

- Xarxes de dades: Ethernet, HomePlug, HomePNA, Wi-Fi. 

 

2.3 Context normatiu 

 

En l’àmbit estatal, quant a les infraestructures de telecomunicacions en 

edificacions plurifamiliars d’habitatges, la principal normativa aplicable és la 

següent: 

- L 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal modificada per la L 8/1999, de 6 

d’abril6. 

- RDL 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l’accés 

als serveis de telecomunicació7. 

 
6 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1960-10906. [online] Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906. 

Il·lustració 2: Llar digital. Font: vectorstock.com/13668101 
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- RD 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 

telecomunicació a l’interior de les edificacions8. 

- Ordre ITC/1644/2011, d’11 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador 

de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 

telecomunicació a l’interior de les edificacions, aprovar pel RD 346/2011, d’11 de 

març9. 

- RD 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la TDT i es 

regulen determinats aspectes per a l’alliberació del segon dividend digital10. 

Quant a les instal·lacions domòtiques en el context de la llar digital o connectada, hi ha: 

- RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió (ITC-BT-51)11. 

- Norma AENOR UNE-CLC/TR 50491-6-3:2013 IN sobre Requisits generals per 

sistemes electrònics per a habitatges i edificis (HBES) i sistemes d’automatització i 

control d’edificis (BACS). Part 6-3: Instal·lacions HEBS. Avaluació i definició de 

nivells12. 

- Norma AENOR UNE-CLC/TR 50491-6-3:2013 IN sobre Requisits generals per 

sistemes electrònics per a habitatges i edificis (HBES) i sistemes d’automatització i 

control d’edificis (BACS). Part 6-1: Instal·lacions HEBS. Instal·lació i planificació13. 

En l’àmbit internacional hi ha una sèrie de directives com la 2010/31/UE per a 

l’eficiència energètica dels edificis14 i algunes normes com la EN50090 “Home 

and Building electronic systems (HBES)”15, protocol de Konnex i prEN 14908 

“Open Data Communication in Building Automation” protocol de LON16. 

 

2.4 Indústria i mercat a Espanya 

 

Com a conseqüència del “boom” immobiliari dels inicis del 2000, es preveia un 

gran creixement en el sector de la domòtica, sobretot en la implantació en 

l’obra nova. Uns anys després amb l’esclat de la “bombolla”, aquest creixement 

es va veure frenat just en un moment on la normativa desenvolupada estava 

creant un marc molt favorable i amb bones expectatives per fer créixer el 

sector. En aquest sentit, al 2007 es va publicar la ITC-BT-51 del Reglament 

electrotècnic de baixa tensió (REBT) que consistia en una instrucció per a 

 
7 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1998-4769. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-4769. 
8 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
9 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-10457. Disponible a: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-10457 
10 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2019-9513. [online] Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-9513. 
11 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2002-18099. [online]. Recuperat 

de:https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099. 
12 Aenor.com. (2019). UNE. [online]. Recuperat de: https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-

normas/une/?Tipo=N&c=N0051508. 
13 Aenor.com. (2019). UNE. [online]. Recuperat de: https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-

normas/une/?Tipo=N&c=N0053139. 
14 Eur-lex.europa.eu. (2019). EUR-Lex - 02010L0031-20181224 - EN - EUR-Lex. [online]. Recuperat de: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1569427105624&uri=CELEX:02010L0031-20181224. 
15 Une.org. (2019). Norma UNE-EN 50090-1:2011. [online]. Recuperat de: https://www.une.org/encuentra-tu-

norma/busca-tu-norma/norma?c=N0048154. 
16 Une.org. (2019). Norma PNE-prEN 14908-7:2018. [online]. Recuperat de: https://www.une.org/encuentra-tu-

norma/busca-tu-norma/proyecto?c=P0050803. 
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establir els requisits específics per a una instal·lació de sistemes domòtics en 

habitatges i edificis. Posteriorment va aparèixer la norma AENOR EA0026, amb 

la que s’establien els requisits mínims que han de complir aquestes 

instal·lacions i fins i tot una certificació que les classifica segons el grau de 

complexitat. Tot i la crisi immobiliària, durant aquests darrers anys s’ha vist com 

les tecnologies han anat evolucionant i sobretot com la normativa 

desenvolupada ha sigut el suport per tal de regular el sector i implementar un 

creixement consolidat i sostingut. A partir de la segona dècada dels 2000 s’ha 

constatat un canvi de tendència en la facturació17, que s’ha vist incrementada, i 

nous escenaris com per exemple les obres de rehabilitació gràcies al 

desenvolupament de les xarxes sense fils.  Aquestes són les bases per 

reconstruir el camí i tornar a les previsions que s’auguraven abans de la crisi. 

 

Segons l’Associació Espanyola de Domòtica i Immòtica des de 2013 hi ha 

hagut un creixement sostingut arribant al 2017 a una facturació de 56,7 milions 

d’euros en fabricació de sistemes de control i automatització, el que suposa un 

important increment respecte dels 50,5 de l’any anterior (veure il·lustració 3 a 

continuació). Aquest creixement es veu afavorit pel preu de l’energia i per tant 

per la necessitat d’introduir millores en l’eficiència energètica i per altra banda 

per la irrupció de “Internet of Things” (IoT). En el context internacional, la 

tendència de creixement és la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant als protocols els sistemes més demandats han continuat sent, des del 

2015, els que funcionen sota protocol propietari, ampliant l’escletxa amb KNX i 

LonWorks. Pel que fa a les funcions, es produeix un canvi de tendència i les 

més demandades passen a ser les de la gestió energètica (climatització, 

il·luminació, etc.) enfront del confort, i en tercer lloc se situen les funcions de 

seguretat davant intrusió. Quant als sectors, novament l’obra nova residencial i 

de terciari se situa al capdavant fruit de la recuperació immobiliària, lloc que fins 

ara ocupava la rehabilitació, també en aquests dos sectors. Pel que fa al IoT, 

és un fet que ha arribat per suposar un component fonamental al mercat. El 

nombre de dispositius segueix creixent, donat l’interès de les empreses i la 

 
17  Cedom.es. (2019). CEDOM Estudio de Mercado 2017. [online]. Recuperat de:  
http://www.cedom.es/sobre-domotica/publicaciones/cedom-estudio-de-mercado-2017. 

Il·lustració 3: Facturació anys 2012-2017. Font: CEDOM 
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indústria (indústria 4.0) que veuen una important millora quant a eficiència i 

productivitat. En els anys vinents, la tendència la marcarà l’augment de xarxes 

LPWAN, xarxes de gran abast i baixa potència i transferència de dades (ideals 

per a IoT) i en particular NB IoT (IoT de banda estreta), amb dispositius de 

menor cost, amplada de banda i vida útil. 

 

Això no s’ha de veure com una amenaça als sistemes d’automatització i control 

sinó com un complement. De fet molts dels fabricants d’aquests sistemes 

incorporen a les centraletes controladors IoT que integren protocols de 

comunicació i tecnologies sense fils. Està prevista la integració amb el protocol 

IPv6 (fonamental per a la implantació de IoT), que suposa la pasarel.la entre 

diferents protocols i IoT. Això simplifica la transmissió i facilita la integració total 

amb la resta de dispositius (veu, dades i imatge) i altres com càmeres CCTV, 

electrodomèstics, etc. obrint la possibilitat d’oferir serveis sobre pasarel.la comú 

IP, com telemanteniment, tele lectura, teleseguretat, RSSfeed a la carta 

telemàrqueting, telemedicina i serveis multimèdia ja operatius com video on 

demand (VoD), IP TV, etc. Per tal de fer un control integral d’un sistema o un 

habitatge el més adient és utilitzar una aplicació domòtica que interconnecti tots 

els sistemes (climatització, llum, persianes, seguretat, etc.). Quan està 

connectat a Internet, el sistema domòtic es converteix en un element del IoT. A 

continuació es mostra un esquema d’aquesta relació (il·lustració 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Previsions sobre el sector 

 

Donada la tendència en què es troba l’economia espanyola i d’acord amb les 

previsions de diferents organismes com el Ministerio de Fomento i Banco de 

España18, durant els anys vinents es preveu que continuï el cicle expansiu: 

creixement del PIB fins a almenys el 2020, descens en l’atur i contenció de la 

 
18 Cedom.es. (2019). CEDOM Estudio de Mercado 2017. [online]. Recuperat de:  

http://www.cedom.es/sobre-domotica/publicaciones/cedom-estudio-de-mercado-2017. 

Il·lustració 4: IoT i llar digital. Font: videoblocks.com 
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inflació. Quant al sector de la construcció es preveu un creixement sostingut 

fins a almenys el 2020, per tant es veurà un increment en les construccions 

d’obra nova tant residencials com de terciari. Quant a l’obra pública també es 

preveu un repunt. Les novetats legislatives tant en l’àmbit estatal com europeu 

busquen implementar solucions d’eficiència energètica i sostenibilitat als 

edificis. Per altra banda, hi ha dos reptes importants: les evolucions a la 

indústria (4.0) i la irrupció de l’IoT. Tots aquests factors macroeconòmics 

provoquen un cert optimisme quant al creixement del sector de la domòtica, 

que des dels inicis ha estat lligada a l’èxit o fracàs del sector de la construcció. 

 

Deixant de banda els aspectes macroeconòmics i observant més de prop el 

mercat de la domòtica, es preveu que els serveis que tindran una major 

demanda seran els de la seguretat enfront d’intrusions i les d’estalvi energètic, 

en detriment dels serveis multimèdia. Un exemple n’és el videoporter Wi-Fi, que 

permet per exemple veure qui truca sense estar a l’habitatge, obrir la porta de 

l’habitatge sense ser-hi, obrir la porta en cas de pèrdua de les claus, control de 

diversos habitatges des d’un sol dispositiu, etc.  

 

Per últim, els dos problemes més importants als que s’ha d’enfrontar la 

domòtica són la seguretat dels sistemes domòtics i la falta d’estàndards tècnics 

o fragmentació. Quant al primer problema, els errors que es detecten en alguns 

dispositius corregits per actualitzacions de software normalment no arriben a 

tots els dispositius, sobretot els de més baixa qualitat, deixant tots aquests 

dispositius en situació de vulnerabilitat. Quant al segon, s’observa que hi ha 

una gran varietat de dispositius en termes de hardware i software, dificultant 

molt el desenvolupament d’aplicacions i la interconnexió entre els dispositius. 

Alguns fabricants de sistemes complementaris com per exemple Somfy 

(persianes i portes) i DALI (il·luminació) creen passarel·les per a poder 

connectar els seus dispositius i sistemes amb altres protocols, ampliant el 

mercat i eliminant el possible aïllament de la regulació local.  

 

2.6 Treballs existents i aportació d’aquest TFG 

 

Pel que fa a treballs acadèmics existents i en un context estatal, podem trobar 

diferents treballs de fi de grau. Aquests són alguns d’ells: 

- Rodríguez Diego, M. (2017). Gestión domótica de una casa unifamiliar basada en 

Arduino19.  

- De la Plaza Cabeza, H. (2013). Proyecto domótico para una vivienda unifamiliar20. 

- Prado Redondo, C.M. (2016). Proyecto de hogar digital para una vivienda basado en la 

tecnologia KNX21. 

 
19 Rodríguez Diego, M. (2017). Gestión domòtica de una casa unifamiliar basada en Arduino (Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática). Disponible a: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/26328/TFG-P-
709.pdf;jsessionid=52F0FE59F097C5C1C91882B8CB892754?sequence=1 
20 De la Plaza Cabeza, H. (2013). Proyecto domótico para una vivienda unifamiliar (Título de Ingeniero Técnico 

Industrial especialidad electrónica industrial). Disponible a: 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/3641/358731.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
21 Prado Redondo, C.M. (2016). Proyecto de hogar digital para una vivienda basado en la tecnologia KNX (Grado en 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación). Disponible a: 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/11901/TFG-GISATCiraMaria-Prado-
Redondo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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- Carricondo Monter, A. (2017). Desarrollo de un sistema de monitorización domiciliaria 

basado en la plataforma NodeMCU V322. 

- Pérez Morales, J. (2018). Diseño e implementación de una arquitectura para hogar 

digital23. 

 

En general són treballs molt complerts quant a definicions i implementacions 

genèriques d’ICT i/o llars digitals basant-se en les diferents tecnologies 

disponibles en el moment i aproximant-se des de diferents nivells, però 

s’observa que no es tenen en compte altres factors igualment rellevants, com 

per exemple el context normatiu on s’han d’implementar aquestes solucions 

tecnològiques i sobretot el context econòmic.  

 

D’aquesta manera, es deixa de banda l’anàlisi d’aspectes tan rellevants com 

les normatives, les quals avancen més lentament que les tecnologies i per tant 

deixen desprotegida la implementació real de molts serveis molt demandats per 

la societat. També s’oblida el fet que aquestes normatives defineixen una sèrie 

de serveis mínims obligatoris i que per tant suposen una excusa recurrent, en 

un context de crisi econòmica global afectant especialment al sector de la 

construcció, per tal que els promotors no implementin serveis de llar digital com 

a valor afegits als seus projectes. Aquest Treball Fi de Grau el que pretén és 

aportar una visió que inclogui no només l’aspecte tecnològic, sinó també el 

context normatiu i econòmic actual, per tal de dissenyar una implementació 

d’ICT i llar digital bàsica, realista i pragmàtica, per tal que no sigui un dels 

primers aspectes a descartar en la construcció d’un habitatge. 

 

 

3. Infraestructura Comuna Telecomunicacions 

 

3.1 Definició 

 

La Infraestructura Comuna de Telecomunicacions o ICT és la resposta a la 

necessitat de proporcionar una xarxa de telecomunicacions a l’interior dels 

edificis per tal que els usuaris tinguin accés als diferents serveis que 

s’ofereixen. Aquesta infraestructura ha de garantir que aquests serveis arriben 

a l’usuari amb una certa qualitat, de manera plural, econòmica i sense retards. 

Segons la normativa, aquests serveis són la radiodifusió i televisió terrestre i 

per satèl·lit, telefonia bàsica i banda ampla. 

Si observem la definició oficial del RD 346/201124: 

“...a los efectos de este reglamento, se entiende por infraestructura común de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación, los 

 
22 Carricondo Monter, A. (2017). Desarrollo de un sistema de monitorización domiciliaria basado en la plataforma 

NodeMCU V3  (Grado en Ingeniería Informática). Disponible a: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/92938/CARRICONDO%20-
%20Desarrollo%20de%20un%20sistema%20de%20monitorizaci%C3%B3n%20domiciliaria%20basado%20en%20la%2
0plataforma%20Node....pdf?sequence=1 
23 Pérez Morales, J. (2018). Diseño e implementación de una arquitectura para hogar digital (Grado en Ingeniería 

Telemática). Disponible a: http://oa.upm.es/53096/1/TFG_JOAQUIN_PEREZ_MORALES.pdf 

 
24 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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sistemas de telecomunicación o las redes que existan o se instalen en las 

edificaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento para 

cumplir, como mínimo, las siguientes funciones: 

a) La captación y adaptación de las señales analógicas y digitales, terrestres, de 

radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta puntos de conexión 

situados en las distintas viviendas o locales de las edificaciones, y la distribución de 

las señales, por satélite, de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados 

puntos de conexión. Las señales terrestres de radiodifusión sonora y de televisión 

susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas serán las contempladas en 

el apartado 4.1.6 y 4.1.7 del anexo I de este reglamento, difundidas por las 

entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente. 

b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y el acceso a 

los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, prestados a través de redes 

públicas de telecomunicaciones, mediante la infraestructura necesaria que permita 

la conexión de las distintas viviendas, locales y, en su caso, estancias o 

instalaciones comunes de las edificaciones a las redes de los operadores 

habilitados. “ 

 

3.2 Elements 

 

La Infraestructura Comuna de Telecomunicacions està composada per tres 

parts diferenciades: 

- Xarxa de distribució: equips i cablejat que uneixen el punt d’interconnexió (PI) o el 

punt de terminació de xarxa (PTR) amb els punts de distribució (PD) de cada planta 

de l’edifici. 

- Xarxa de dispersió: equips i cablejat que uneixen els punts de distribució (PD) amb 

el punt d’accés a l’usuari (PAU). 

- Xarxa interior d’usuari: equips i cablejat que uneixen el punt d’accés a l’usuari 

(PAU) amb les preses d’usuari. 

Quant a la propietat de les xarxes, les dues primeres xarxes són de propietat 

comuna mentre que la xarxa interior d’usuari és propietat de l’usuari. Pel que fa 

a la interconnexió de les xarxes anteriors, aquesta es produeix en els següents 

llocs: 

- Punt d’interconnexió (PI) o de terminació de xarxa: en aquest punt es produeix la 

unió de les xarxes dels diferents operadors públics amb la xarxa de distribució de 

l’edifici. 

- Punt de distribució (PD): en aquest punt s’uneixen les xarxes de distribució i les de 

dispersió. 

- Punt d’accés a l’usuari (PAU): en aquest punt s’uneixen la xarxa de dispersió i la 

xarxa interior de l’usuari. 

- Base d’accés al terminal (BAT) o preses d’usuari: en aquest punt es connecten els 

terminals que permeten l’accés als serveis proporcionats per la ICT. 

Els espais on s’ubiquen els diferents equips i des d’on es pot procedir a 

registrar la infraestructura són: 

- Arqueta d’entrada: recinte situat en l’exterior de l’edifici, normalment soterrat, on 

arriben totes les canalitzacions dels operadors i la sortida-entrada de la ICT a 

l’edifici. 

- Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicació Inferior (RITI): en aquest recinte 

s’ubiquen els punts d’interconnexió (PI) dels serveis de telefonia i banda ampla. 

S’ubica idealment en la planta baixa dels edificis. 
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- Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicació Superior (RITS): en aquest recinte 

s’ubiquen els punts d’interconnexió (PI) dels serveis de radiodifusió, televisió 

terrestre i satèl·lit. S’ubica idealment en el terrat dels edificis. 

- Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicació Únic (RITU): en el context de, per 

exemple, un habitatge unifamiliar, els recintes RITI i RITS es situen en el mateix 

espai únic, el RITU, i per tant en aquest recinte s’ubiquen els punts d’interconnexió 

(PI) del tots els serveis: telefonia, banda ampla, radiodifusió, televisió terrestre i 

satèl·lit.  

- Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicació Modular (RITM): recinte d’instal·lacions 

basat en armaris ignífugs de tipus modular. Es permet la seva implementació en 

projectes de fins a 45 PAU i conjunt d’habitatges de fins a 10 PAU. 

- Registres d’enllaç: punts de registre a l’entrada general entre la canalització 

externa i la d’enllaç. 

- Registres principals: punts de registre on es situa l’equipament dels punts 

d’interconnexió (PI) entre les xarxes d’alimentació i les de distribució de l’edifici. 

- Registres secundaris: punts de registre on es situen els punts de distribució (PD) 

que connecten la canalització principal i la secundària. 

- Registres de terminació de xarxa: punts de registre on s’allotgen els PAU, situats 

en l’interior de l’habitatge, que connecten les canalitzacions secundàries amb les 

canalitzacions interiors de l’usuari. 

- Registres de presa: punts de registre on s’allotgen les bases d’accés al terminal 

(BAT). 

- Registres de pas: punts de registre situats en la canalització secundària i interior 

que faciliten l’estesa del cablejat de la xarxa de dispersió i de la xarxa interior de 

l’usuari.  

Per últim hi ha les canalitzacions, que són els conductes que s’encarreguen de 

la distribució dels senyals. Els diferents trams d’una canalització són: 

- Canalització externa: uneix l’arqueta d’entrada amb el registre d’enllaç. 

- Canalització d’enllaç superior: condueix el cablejat des dels sistemes de captació 

fins al RITS. 

- Canalització d’enllaç inferior: condueix el cablejat de la xarxa des del registre 

d’enllaç fins al RITI. 

- Canalització principal: uneix el RITI amb el RITS i al mateix temps aquests dos 

recintes amb els punts de distribució (PD). Per aquesta canalització és per on es 

col·loca la xarxa de distribució. 

- Canalització secundària: uneix els recintes dels punts de distribució (PD) amb els 

recintes on es situen els PAU. Per aquesta canalització és per on es col·loca la 

xarxa de dispersió. 

- Canalització d’usuari: consisteix en el tram que va des dels PAU fins a les preses 

situades a l’habitatge, on es connecten els terminals que proporcionen accés als 

serveis telecomunicació. 
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3.3 Àmbit d’aplicació de la normativa 

 

Segons l’RD 346/201125 i la L 1/199826 els supòsits d’aplicació de la normativa 

ICT són els següents: 

“...todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la 

edificación, de uso residencial o no, y sean no de nueva construcción, que estén 

acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 

49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal... 

...a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por 

plazo superior a un año, salvo que alberguen una sola vivienda...” 

 

Segons la L 49/196027 l’àmbit d’aplicació és el següent: 

“...a las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 5... 

...a las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del 

Código Civil y no hubiesen otorgado el titulo constitutivo de la propiedad horizontal... 

...a los complejos inmobiliarios privados... 

...a las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo 

con lo dispuesto en el titulo constitutivo, varios propietarios disponen, en régimen de 

comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o Servicios 

comunes dotados de unidad e independencia funcional o económica... 

...a las entidades urbanísticas de conservación en los casos en que así lo dispongan 

los estatutos...” 

 
25 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
26 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1998-4769. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-4769. 
27 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1960-10906. [online] Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906. 

Il·lustració 5: Esquema ICT. Font: kastel.es/icts/ 
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A més, segons l’article 3 de la L 1/199828 s’estableixen les següents 

obligatorietats en edificis de nova construcció: 

“...a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, no se 

concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio 

de los referidos en el artículo 2, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une 

el que prevea la instalación de una infraestructura común propia. Esta infraestructura 

deberá reunir las condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones 

indicadas en el artículo 1.2 de este real decreto-ley, sin perjuicio de los que se 

determine en las normes que, en cada momento, se dicten en su desarrollo... 

...toda edificación comprendida en el ámbito de aplicación de este Real Decreto-Ley y 

que haya sido concluida después de transcurridos 8 meses desde su entrada en vigor 

deberá contar con las infraestructuras comunes de acceso a Servicios de 

telecomunicación indicadas en el artículo 1.2.... 

 

I per a edificis ja construïts, segons l’article 6 de la mateixa llei29, han de 

disposar d’ICT quan es doni algun dels següent supòsits:  

“...que el número de antenas instaladas, individuales o colectivas, para la prestación de 

los servicios incluidos en el artículo 1.2, sea superior a un tercio del número de 

viviendas y locales. En este caso, aquéllas deberán ser sustituidas, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley...Será cargo de 

quienes tengan instaladas las antenas para la recepción de servicios, el coste de la 

infraestructura... 

...que la Administración competente, de acuerdo con la normativa vigente que resulte 

aplicable, considere peligrosa o antiestética la colocación de antenas individuales en un 

edificio.... 

...quienes deseasen la recepción de los servicios, a los que se refiere el artículo 1.2 de 

este Real Decreto-Ley, deberán sufragar el coste de la instalación de la infraestructura, 

sin perjuicio de repercutir en los propietarios de los demás pisos o locales o, en su 

caso, en los arrendatarios el importe de la inversión, en la proporción correspondiente, 

si éstos solicitasen servirse de aquélla... 

...no se tendrá que instalar la infraestructura solicitada en aquellos edificios construidos 

que no reúnan condiciones para soportarla, de acuerdo con el informe emitido por la 

Administración competente... 

 

3.4 Agents intervinents 

 

Promotor 

És l’agent que encarrega el projecte ICT, qui el presenta a l’Administració 

corresponent per obtenir llicència (juntament amb el projecte d’edificació), 

s’assegura que les obres s’executen d’acord amb el projecte i finalment qui 

presenta els certificats o butlletins de la instal·lació un cop executades. 

Ajuntament 

S’encarrega de vetllar pel compliment de la normativa, de manera que tenen 

les tasques de comprovar que s’inclou un projecte ICT juntament amb el 

d’edificació per atorgar la llicència corresponent i exigeixen l’acreditació 

conforme s’ha executat el projecte ICT amb el certificat o butlletí per tal de 

donar la llicència de primera ocupació o cèdula d’habitabilitat. 

 
28 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1998-4769. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-4769. 
29 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1998-4769. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-4769. 
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Enginyers i enginyers tècnics de telecomunicació 

Redacten el projecte segons allò establert a la normativa, s’asseguren que les 

obres s’estan executant segons el que s’indica en el projecte i expedeixen el 

certificat conforme les obres s’han executat segons projecte. 

Col·legis professionals 

S’encarreguen de visar els projectes, certificats i altres documents que 

garanteixen l’adequació a la normativa. 

Empreses instal·ladores 

Executen la instal·lació segons el projecte redactat i expedeixen el butlletí de la 

instal·lació que acredita que s’ha executat segons projecte. 

 

3.5 Implantació 

 

Quant a la implantació d’una ICT, es poden distingir una sèrie d’etapes que es 

poden identificar com: projecte, execució i legalització. 

Projecte 

El promotor encarrega la redacció del projecte ICT a un enginyer de 

telecomunicacions que el desenvolupa paral·lelament al projecte d’edificació 

redactat per l’arquitecte, segons la normativa i necessitats indicades. Aquest 

projecte consta de memòria, plànols, plec de condicions i pressupost. La 

memòria conté la descripció de l’edifici on s’implanta l’ICT, serveis de 

telecomunicacions que es proporcionen, senyals, càlculs, ubicació de les 

xarxes i característiques de la instal·lació. Quant als plànols, s’inclouen aquells 

que siguin necessaris per a la correcta execució de la instal·lació. També 

s’inclouen els esquemes de principi. En el plec de condicions es descriuen les 

característiques dels materials utilitzats i per últim el pressupost conté el cost 

de la instal·lació en base a uns amidaments (quantitats de materials i mà 

d’obra) i el seu preu unitari. Un cop redactat aquest projecte, s’ha de visar i 

adjuntar al projecte d’edificació per tal de sol·licitar la llicència d’obres a 

l’Administració corresponent. També s’ha d’enviar còpia a l’organisme 

provincial d’inspecció de telecomunicacions corresponent. 

Execució 

En el moment en que s’inicien els treballs, el promotor encarrega al director 

d’obra de l’ICT la redacció de l’acta de replanteig i inici d’obres, la qual s’ha de 

signar pel promotor i ell mateix. En aquesta acta ha de quedar constància de si 

el projecte inicial és vàlid per començar amb els treballs o pel contrari si s’ha de 

modificar perquè les circumstàncies així ho requereixen (nous serveis, augment 

substancial del nombre de PAU, nous canals, nous recintes, etc.). En cas de 

modificacions menors es pot adjuntar un annex al projecte original. Aquesta 

acta de replanteig s’ha de presentar per part del promotor a l’organisme 

d’inspecció de telecomunicacions adient dintre dels 30 dies naturals a partir de 

la seva signatura i una altra còpia a l’empresa instal·ladora que executa l’obra. 

En cas que sigui necessària la direcció d’obra perquè hi ha més de 20 

habitatges, existeixen elements actius en la xarxa de distribució de televisió o 

l’edifici no sigui d’ús residencial, s’ha de fer entrega d’una còpia del projecte al 

director d’obra de l’ICT; en cas contrari només cal entregar còpia a l’empresa 

instal·ladora, la qual haurà d’estar inscrita en el registre d’empreses de 
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telecomunicacions de la Secretaría de Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información.  

Legalització 

Un cop executats els treballs, el promotor ha de presentar a l’organisme 

provincial d’inspecció de telecomunicacions adient tres còpies del butlletí de la 

instal·lació expedit per l’empresa instal·ladora (el qual corrobora que l’execució 

de la instal·lació s’ha realitzat segons el que s’indica al projecte), 3 còpies dels 

protocols de comprovació realitzats i 3 còpies del certificat expedit per 

l’enginyer que hagi dirigit l’execució de l’obra, visades pel Col·legi (en cas en 

que es donin les circumstàncies indicades en l’apartat anterior sobre la 

necessitat de disposar de director d’obra de ICT). Un cop presentades 

aquestes 3 còpies a l’organisme provincial d’inspecció de telecomunicacions, 

aquest retorna dues, una de les quals s’ha de presentar a l’Administració 

corresponent per tal d’obtenir la llicència de primera ocupació. La darrera còpia 

la conserva el promotor.  

 

4. Infraestructura de llar digital 

 

4.1 Definició 

 

Tal com s’indica en l’apartat introductori de la present memòria, en aquest 

apartat 4 de definició de la infraestructura de la llar digital (i més concretament 

en l’apartat 4.7) només es triarà i s’implementarà la solució tecnològica de la 

subxarxa de control (domòtica i seguretat), ja que després d’analitzar el 

possible abast del projecte i per tal de fer una proposta realista i concordant 

amb el temps del qual es disposa, es considera que en cas de desenvolupar 

una de les xarxes, la més rellevant i condicionant és la xarxa de control. 

 

La llar digital és un concepte que engloba per una banda la domòtica, que 

consisteix en l’automatització integral d’una sèrie de tasques domèstiques 

mitjançant dispositius electrònics connectats entre ells per tal de proporcionar 

una millor qualitat de vida en termes de seguretat, confort i estalvi, i per l’altra 

les xarxes de telecomunicacions que ens permeten que aquesta llar 

automatitzada estigui connectada amb l’exterior (per exemple Internet) i que 

des de l’exterior es pugui establir connexió amb la llar30. La paraula domòtica 

és la unió de la paraula d’origen llatí domus, que vol dir llar i de la paraula 

d’origen grec αὐτόνομος (autònom), que vol dir que actua per sí mateix31. 

Segons el camp d’aplicació d’aquest concepte, pot rebre noms diferents, per 

exemple en el camp de l’edificació de sector terciari rep el nom d’immòtica i en 

el camp de les ciutats urbòtica. 

 

Si observem la definició oficial del RD 346/201132: 

 
30 Ramonmillan.com. (2019). Disponible a:    

https://www.ramonmillan.com/documentos/bibliografia/LibroBlancoHogarDigital_Telefonica.pdf 
31 ASALE, R. (2019). domótico, ca. [online] «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Disponible 

a: https://dle.rae.es/?id=E7W0v9b 
32 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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“…a los efectos del presente reglamento, se entiende por «hogar digital» como el lugar 

donde las necesidades de sus habitantes, en materia de seguridad y control, 

comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son 

atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos…” 

 

4.2 Elements 

 

La Infraestructura de Llar Digital (IHD) es caracteritza per disposar de tres 

xarxes diferenciades a més de les xarxes de telefonia i televisió: la xarxa de 

dades, la xarxa multimèdia i la xarxa de control (domòtica i seguretat). 

Aquestes darreres tres xarxes conformen el que es coneix com a Home Area 

Network i poden funcionar sobre el mateix o diferents medis físics i protocols. 

S’uneixen gràcies a la pasarel.la residencial, element que es descriu en el 

proper apartat i que actua de frontera entre les xarxes exteriors i les xarxes de 

l’interior de la llar. A continuació es mostren dos esquemes d’aquesta 

configuració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Pasarel.la residencial 

 

La pasarel.la residencial consisteix en un element conceptual que pot estar 

format per un o varis dispositius i que serveix per connectar les xarxes interiors 

amb les exteriors amb l’objectiu que l’habitatge estigui connectar amb l’exterior. 

Aquest dispositiu ha de tenir unes característiques concretes per tal de complir 

amb aquests objectius. Per exemple, ha de ser un dispositiu amb una 

instal·lació senzilla, que entri en funcionament en el moment que es connecta 

sense necessitat que l’usuari hagi de realitzar configuracions prèvies. Ha de 

Il·lustració 6:  Llar digital, esquema de xarxa. Font: monografias.com 

Il·lustració 7: Pasarel.la residencial. Font: monografias.com 
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tenir la capacitat per a fer manteniments i detectar errors a la xarxa i s’ha de 

poder interaccionar de manera remota. L’ideal és que sigui una arquitectura 

oberta i modular per tal que es pugui adaptar en un futur. També ha de ser un 

sistema robust i segur, amb suficient capacitat per desenvolupar les tasques. 

Ha de donar suport a diferents interfícies, ja siguin amb fils o sense. Si el 

dispositiu disposa de les característiques anteriors, haurà de ser capaç de 

connectar físicament les xarxes interiors amb les exteriors, entendre i adaptar 

tots els protocols de comunicacions que s’utilitzin, monitorització de totes les 

xarxes i control dels dispositius i serveis de la xarxa interior (HAN) i per últim 

permetre connexions segures.  

 

Per aconseguir aquesta connectivitat i compatibilitat necessària, el 1999 es va 

crear la Open Services Gateway inititative (OSGi)33, amb l’objectiu de definir 

estàndards oberts de software per tal que es puguin utilitzar en diferents 

dispositius de hardware. Aquests estàndards, que inicialment es van pensar per 

la seva implementació en entorns domòtics, estan definits a partir de 

Application Programming Interface (API), que consisteixen en un conjunt de 

subrutines, funcions i procediments per ser utilitzades per diferents softwares 

com a capa d’abstracció, sense la necessitat de programar-ho tot des del 

principi. 

 

 

  

 

 

4.4 Xarxa de dades 

 

La xarxa de dades està formada per dispositius com PCs, escàners, 

impressores, etc. amb l’objectiu de compartir dades, recursos informàtics i 

accedir a internet. Encara que la percepció és que es tracta d’una única xarxa 

(de dades), en realitat aquesta xarxa consisteix en diferents subxarxes que 

poden utilitzar diferents tecnologies que es relacionen les unes amb les altres. 

Les tecnologies més importants d’aquesta xarxa són: 

 

IEEE 802.3 (Ethernet) 

El funcionament d’aquesta tecnologia34 es basa en el protocol d’accés al medi 

CSMA/CD (accés múltiple per divisió de codi amb detecció de col·lisions) i en el 

protocol de xarxa TCP/IP. Les xarxes que es basen en aquesta tecnologia es 

poden implementar amb cable coaxial o amb cablejat de parells trenats, inclús 

amb cables de fibra òptica (amb canvi de protocol d’accés). Al llarg dels anys 

s’han anat incorporant actualitzacions per tal de dotar d’una velocitat més gran 

a la xarxa, per exemple hi ha el Fast Ethernet que arriba fins als 100 Mbps o el 

Gigabit Ethernet que arriba a una taxa de transferència de 1Gbps (normalment 

amb fibra òptica). 

 

 
33 Osgi.org. (2019). OSGi™ Alliance – The Dynamic Module System for Java. Disponible a: https://www.osgi.org/ 
34 Ieee802.org. (2019). IEEE 802.3 ETHERNET. Disponible a: http://www.ieee802.org/3/ 

Il·lustració 8: Open Services Gateway 
inititative. Font: osgi.org 
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IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

Wi-Fi és una aliança que promou la implementació de les xarxes sense fils 

basades en els estàndards 802.1135 mitjançant una gran compatibilitat entre 

dispositius. Amb aquestes característiques l’objectiu és crear xarxes locals 

sense fils WLAN que permetin la mobilitat que no tenen les xarxes cablejades i, 

per tant, que siguin el seu complement. Aquest estàndard es va dissenyar amb 

la intenció de substituir les capes físiques de l’estàndard IEEE 802.3 i, en 

conseqüència, la diferència consisteix només en com els terminals accedeixen 

a la xarxa. En ser una xarxa sense fils on el senyal pot arribar a tothom que 

estigui dintre del radi d’abast és necessari implementar protocols de seguretat 

per protegir la informació. En aquesta tecnologia existeixen diferents variants, 

cadascuna definida amb un estàndard, així per exemple hi ha l’IEEE 802.11b 

(banda dels 24GHz i velocitats de fins a 11 Mbps), l’IEEE 802.11g (banda dels 

24GHz i velocitats de fins a 54 Mbps), IEEE 802.11a (banda dels 5GHz), l’IEEE 

802.11n (banda dels 24GHz i velocitats de fins a 108 Mbps) i l’IEEE 802.11ac 

(banda dels 5GHz i velocitats de fins a 1,3 Gbps).  

 

 

 

 

 

Bluetooth 

Aquesta tecnologia36 s’utilitza en un radi d’abast petit per a la connexió sense 

fils de dispositius mòbils com telèfons intel·ligents, ordinadors portàtils, 

termòstats, etc.). Aquest estàndard sorgeix amb la col·laboració de diferents 

empreses de telecomunicacions com Ericsson, Intel, IBM, Microsoft o Nokia 

amb la intenció de implantar-la en l’entorn industrial. Les potències d’emissió 

són de 1mW per a 10 metres d’abast i 100mW per a 100 metres. Permet 

connexions punt a punt i punt a multipunt amb taxes de transferència de 700 

Kbps fins als 2 Mbps. En aquesta tecnologia s’utilitza el Frequency Hop i el 

Time Division Multiplex (FH/TDD), de manera que el canal es multiplexa en 

intervals de temps de 625 microsegons (també coneguts com slots).   

 

 

 

 

Universal Serial Bus (USB) 

La principal utilitat d’aquesta tecnologia és implementar una solució per tal que 

es puguin connectar perifèrics amb el PC de manera molt senzilla (mitjançant 

Plug&Play)37. En aquests moments la darrera versió en funcionament és la 3.1 

que arriba a una taxa de transferència de fins a 10 Gb/s front una taxa de 480 

Mb/s del 2.0. A més de la velocitat, s’amplia la intensitat per tal de carregar 

dispositius externs en menys temps.  

 
35 Ieee802.org. (2019). IEEE 802.11 The Working Group Setting the Standards for Wireless LANs. Disponible a: 

http://www.ieee802.org/11/ 
36 Bluetooth Technology Website. (2019). Bluetooth Technology Website | The official website of Bluetooth technology.. 

Disponible at: https://www.bluetooth.com/  
37 Beyondlogic.org. (2019). USB in a NutShell - Chapter 2 - Hardware. Disponible a: 

https://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.shtml  

Il·lustració 9: Logo Wi-Fi. Font: wi-fi.org 

Il·lustració 10: Logo Bluetooth. Font: bluetooth.org 



24   

 

 

 

 

 

 

 

IEEE 1394 (Firewire o iLink) 

Es tracta d’una tecnologia molt semblant a USB, d’alta velocitat, també amb 

capacitat Plug&Play que transporta dades i energia38. Les taxes de 

transferència varien dels 100 Mbps fins als 3,2 Gbps. Va ser creat pels 

enginyers d’Apple l’any 1987 i es va estandarditzar l’any 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Infrared Data Association (IRDA) 

Aquesta tecnologia39 es basa en la comunicació mitjançant infrarojos que 

consisteix en un feix de llum en l’espectre de freqüència dels infrarojos, modulat 

i que s’envia entre transmissor i receptor a distàncies curtes. El principal 

desavantatge és que els dispositius han de tenir visió directa entre ells i, per 

tant, s’utilitza en casos com per exemple en connexions de sensors o barreres 

de detectors de presència.  

 

 

 

 

 

 

4.5 Xarxa de control (domòtica i seguretat) 

 

Aquesta xarxa, anomenada de control, que engloba la xarxa domòtica i de 

seguretat, és la xarxa encarregada de l’automatització i el control de la llar 

digital. S’ha volgut diferenciar la xarxa domòtica de la de seguretat perquè 

permet certes simplificacions en el disseny, però segons l’abast totes dues 

podrien encabir-se dintre de la xarxa de control domòtica. Una de les principals 

característiques d’aquesta xarxa és que no necessita una gran amplada de 

banda, ja que la informació que ha de suportar prové dels sensors, actuadors i 

electrodomèstics intel·ligents i aquesta arriba de manera intermitent. El 

desavantatge principal d’aquesta xarxa és que no s’han desenvolupat 

estàndards definits, fet que ha dificultat el seu desenvolupament i implantació. 

En els darrers anys aquest paradigma està canviant ja que les tecnologies 

 
38 Grouper.ieee.org. (2019). Disponible a: http://grouper.ieee.org/groups/802/802_tutorials/04-

July/NewTechIntroTo1394.pdf  
39 Irdajp.info. (2019). IrSimple. Disponible a: http://www.irdajp.info/irsimple.php  

Il·lustració 11: USB logo. Font: usb.org 

Il·lustració 12: FireWire logo. Font: wikipedia.org 

Il·lustració 13: IRDA logo. Font: 
wikipedia.org 
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s’han abaratit molt, s’implanten més i cada cop els usuaris estan més 

familiaritzats amb elles40. En aquest context, les xarxes de control permeten 

interactuar amb els diferents dispositius apagant o encenent, utilitzats per 

exemple en sistemes de seguretat, alarmes, etc. Per altra banda els equips de 

control es comuniquen amb els sensors o actuadors que es distribueixen a 

l’habitatge mitjançant el mateix protocol, el qual especifica com es realitza la 

comunicació i sobre quins mitjans físics (cablejat, sense fils, etc.). En el present 

treball s’estudien alguns dels principals protocols propietaris i no propietaris: 

 

X-10 

Aquest protocol41 és un dels més utilitzats avui dia amb milions d’instal·lacions. 

Va ser dissenyat per l’empresa Pico Electronics entre els anys 1976 i 1978. És 

un sistema que es basa en les corrents portadores que es transmeten per la 

xarxa de baixa tensió o per radiofreqüència. El principal atractiu d’aquest 

protocol és el preu de la seva implementació, la seva alta penetració en el 

mercat i que és un sistema amb anys d’experiència acumulats. També que es 

pot realitzar la instal·lació sense necessitat de fer treballs de construcció ja que 

funciona sobre la línia elèctrica. Per aquests motius és un protocol àmpliament 

utilitzat en l’àmbit residencial i en petites empreses. Pel que fa als productes 

comercialitzats, hi ha tres grans grups fabricants: Home Systems, Netzbus i 

Timas. 

 

El funcionament d’aquesta tecnologia es basa en impulsos amb freqüència 

portadora de 120 kHz i duració de 1 milisegon i 0,5 W en els instants en què el 

senyal sinusoïdal de corrent alterna presenta un valor nul de potència. La 

codificació utilitza dos zeros en el senyal elèctric per a enviar 1s o 0s, de 

manera que es transmet un 1 quan el pendent del senyal és positiu i un 0 quan 

és negatiu. En sistemes trifàsics el pols d’1 milisegon es transmet 3 vegades 

per a que coincideixi amb el pas per zero de cadascuna de les fases de 120 

graus. Cada transmissió completa necessita 11 cicles de corrent alterna, per 

tant es disposa de 11 bits que corresponen a quatre parts diferenciades 

d’informació: 2 bits corresponen al codi inicial, 4 bits corresponen al codi de llar, 

4 bits al codi de l’aparell o funcions i 1 bit correspon a la identificació dels 

aparells o funcions. Per introduir fiabilitat en la comunicació, aquesta trama d’11 

bits s’envia dos cops amb una separació de 3 cicles de corrent alterna. En el 

cas en que s’han d’implementar funcions de regulació d’intensitat s’elimina 

aquesta separació. 

 

La configuració d’un sistema X-10 és senzill. Consisteix en assignar de manera 

manual a cadascun dels dispositius de la llar un codi de llar (de la A a la P) i un 

codi d’aparell (de l’1 al 16), tenint per tant un total de 256 combinacions. Per 

aquesta assignació els dispositius incorporen uns commutadors giratoris. Quant 

als dispositius de la xarxa, hi ha de diferents tipus segons les accions que duen 

a terme. Hi ha els que poden transmetre ordres, els que les reben i els que 

 
40 Cedom.es. (2019). CEDOM Estudio de Mercado 2017. [online]. Recuperat de:  

http://www.cedom.es/sobre-domotica/publicaciones/cedom-estudio-de-mercado-2017. 
41 Rye, Dave (October 1999). My Life at X10. AV and Automation Industry Magazine. Recuperat de: 

https://www.hometoys.com/dave-rye-of-x10. 
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poden fer ambdues tasques. Els transmissors poden enviar informació fins a 

256 receptors diferents. En la mateixa xarxa poden haver-hi diferents receptors 

amb la mateixa direcció i, per tant, realitzaran la mateixa funció. També es pot 

donar la situació en la qual qualsevol dispositiu receptor rebi ordres de diferents 

transmissors. Els dispositius que poden rebre i enviar tenen la capacitat de 

respondre i confirmar la realització de l’ordre.  

 

 

 

 

 

  

C-Bus 

Desenvolupat per l’Electronics Industry Association, es tracta d’una tecnologia 

utilitzada en un entorn residencial, de baix cost i fàcil instal·lació i ús. Aquest 

protocol es descriu seguint les capes del model de referència OSI, utilitzant les 

capes de nivell físic, enllaç, xarxa i aplicació. Quant a la capa física, aquest 

protocol utilitza vàries opcions: xarxa elèctrica, parell trenat, infrarojos, RF, 

coaxial i fibra òptica. Pel que fa a la transmissió, aquest protocol funciona amb 

dos canals, un de control i un altre de dades. Pel canal de control s’envien les 

ordres als dispositius de la instal·lació domòtica mentre que pel canal de dades 

es pot enviar so i vídeo. La velocitat de transmissió està al voltant dels 10 Kbps. 

Pel que fa al protocol i al llenguatge utilitzat, aquests són els mateixos a tots els 

elements de C-Bus (a diferència de la capa física que ofereix les diferents 

opcions explicades en el paràgraf anterior)42. 

 

Z-Wave 

És una tecnologia amb origen danès (companyia Zensys) que es va 

desenvolupar a principis dels 2000s. Una fita rellevant va ser la fundació de la 

Z-Wave Alliance l’any 2005 amb més de 200 fabricants (actualment més de 

700), que s’encarreguen del desenvolupament de l’estàndard43. Z-Wave és una 

tecnologia oberta, desenvolupada sota l’estàndard internacional ITU (G.9959). 

Presenta un gran ventall de productes compatibles (més de 2.400) de diferents 

fabricants, comunicació sense fils, bidireccional i fiable. Funciona amb chips de 

baix consum que treballen amb una potència màxima de 10 mW i que són de 

baix cost. La topologia utilitzada és en malla, fet que permet que tots els 

dispositius siguin funcionin com repetidors i, per tant, que els obstacles no 

siguin un problema en la comunicació.  

 

Un altra característica rellevant és que, en ser una tecnologia sense fils, permet 

anar d’un disseny inicial més senzill a un més complicat de manera flexible i 

personalitzada. Entre les principals aplicacions d’aquesta tecnologia es troben 

 
42 Se.com. (2019). C-Bus, networks, electrical & electrician course. Disponible a: 

https://www.se.com/au/en/work/services/training/c-bus-network-and-electrical-distribution-training/c-bus-networking-
electrical-distribution-courses.jsp  
43 Z-Wave. (2019). Safer, Smarter Homes Start with Z-Wave. Disponible a: https://www.z-wave.com/  

 

Il·lustració 14: X10 logo. Font: 
x10.com 
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el control i gestió de manera remota de l’habitatge, estalvi energètic, sistemes 

de seguretat i entreteniment. 

Aquest protocol té dos tipus de dispositius, els controladors i els esclaus. Els 

controladors són els nodes de la xarxa que s’encarreguen del control i envien 

instruccions a altres nodes, mentre que els dispositius esclaus responen a 

aquestes instruccions, s’encarreguen de l’execució i també poden reenviar 

instruccions a altres nodes, el que permet comunicacions de uns nodes amb 

altres fora del seu abast immediat. En aquest sentit si un node dona error en la 

connexió, s’estableixen dos mètodes per tal de corregir la situació: o bé 

eliminar el node, o bé demanar un nou escombrat de la xarxa. Més en detall, 

aquests dispositius poden ser: sensors de temperatura, nivell d’aigua, etc., 

termòstats, controladors motrius, reguladors d’intensitat, interruptors o pantalles 

amb les que es pot interactuar com tablets o smartphones. Recentment, al 

2018, Z-Wave va ser adquirida per la companyia Silicon Labs (silabs.com), la 

qual és una companyia líder en provisió de solucions per a un món més 

connectat i intel·ligent en àmbits com ”Internet of Things”, automatització 

industrial, mercats automobilístics44.  

 

 

 

 

 

 

Zigbee 

Aquest protocol es caracteritza per basar-se en comunicacions sense fils 

segons la norma 802.15.4, definida el 200345. El consum d’energia i l’abast són 

baixos, ja que està pensat per comunicacions entre dispositius a curta distància 

i baixa velocitat. Aquest estàndard defineix una capa física (Direct Sequence 

Spread Spectrum) operant en bandes sense llicència, coexistint amb altres 

tecnologies i les freqüències d’operació són 2,4 GHz, 902-908 MHz i 868 MHz. 

Les taxes de transferència són 250 Kbps, 40 Kbps i 20 Kbps respectivament. 

Quant a les topologies de xarxa amb les que treballa, hi ha la de estrella, malla 

i arbre, potenciant unes característiques sobre d’altres segons la que s’esculli. 

Per exemple la topologia en malla aportarà major confiabilitat i escalabilitat en 

proporcionar camins diferents, mentre que en estrella les xarxes són més fàcils 

d’implementar i tenen una major vida útil.    

 

 

 

 

  

 

 
44 Silicon Labs MediaRoom. (2019). Silicon Labs Completes Acquisition of Sigma Designs' Z-Wave Business - Apr 18, 

2018. Disponible a: https://news.silabs.com/2018-04-18-Silicon-Labs-Completes-Acquisition-of-Sigma-Designs-Z-Wave-
Business 
45 Standards.ieee.org. (2019). IEEE 802.15.1-2005 - IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan 

area networks-- Specific requirements-- Part 15.1a: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 
specifications for Wireless Personal Area Networks (WPAN). Disponible a: 
https://standards.ieee.org/standard/802_15_1-2005.html 
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KNX 

Konnex, abreviat KNX sorgeix de la voluntat de tres empreses diferents, EIBA, 

BCI i EHSA, que s’uneixen per crear un estàndard per l’ús en entorns domòtics 

en un context europeu. La base d’aquest protocol és la tecnologia EIB, la qual 

es complementa mitjançant nous mitjans físics per a la comunicació com el 

parell trenat, línia elèctrica, Ethernet o RF46. La xarxa s’estructura en diferents 

nivells: línia, àrea i agrupació d’àrees. La línia és unitat mínima de la xarxa que 

es composa de font d’alimentació i components del bus. El màxim nombre són 

dues fonts i 64 components, a distàncies no superiors a 350 metres entre font i 

component i 700 metres entre components. L’àrea, que consisteix en la unió de 

fins a màxim 12 línies, i finalment les agrupacions d’àrees s’aconsegueixen 

mitjançant acobladors. Hi ha tres modes de configuració: Mode-S (sistema), 

Mode-E (easy) i Mode-A (automàtic). En el primer els diferents dispositius 

s’instal·len i configuren gràcies a professionals que utilitzen una aplicació de 

software específicament dissenyada. En el segon mode la configuració és més 

senzilla, ja que els dispositius venen ja programats (casi completament) de 

fàbrica per realitzar una sèrie de tasques concretes. En el tercer mode s’utilitza 

tecnologia Plug&Play, és a dir, connectar i funcionar sense que l’usuari hagi de 

configurar res. 

 

 

 

 

 LonWorks 

Es tracta d’un protocol obert desenvolupat per la companyia Echelon Group. 

Està sobretot implantat als Estats Units d’Amèrica però també té penetració en 

el mercat Europeu. El protocol s’anomena LongTalk i es basa en el model de 

referència OSI, i el qual per la capa física dona les opcions de parell trenat, 

coaxial, fibra òptica o xarxa elèctrica47. Treballa en les freqüència de 126 KHz a 

140 KHz per tant està millor protegit front el soroll. Les taxes de transferència 

sobre xarxa elèctrica estan al voltant dels 5 Kbps amb modulació BPSK i 

protocol d’accés al medi CSMA (Carrier Sense Multiple Access).  

 

 

 

 

4.6 Xarxa multimèdia 

 

Una de les principals característiques d’aquesta xarxa consisteix en que es 

tracta d’una xarxa amb unes necessitats importants de volum d’informació i de 

qualitat en les comunicacions. A més, darrerament els nous serveis 

proporcionats a l’usuari, com per exemple el VoD (Video on Demand) han 

portat la necessitat d’incorporar connexió no només de baixada sinó també de 

pujada, assemblant-se cada cop més a la xarxa de dades. Els serveis 

 
46 Knx.org. (2019). KNX España - KNX Association [Official website]. Disponible a: https://www.knx.org/es/  
47Lonmark.es. (2019). Disponible a: 

 http://www.lonmark.es/www/pdf/articulos/Introduccion%20Tecnologia%20LonWorks__6.pdf  
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proporcionats per aquesta xarxa són per exemple VoD, videojocs en xarxa, 

IPTV, etc. Les arquitectures més rellevants d’aquesta xarxa són: 

  

HAVi 

Home Audio Video interoperability48 és un estàndard de comunicacions utilitzat 

per connectar diferents dispositius d’entreteniment. Va ser desenvolupat a 

finals dels 90s per un grup d’empreses tecnològiques com Grundig, Hitachi, 

Philips, Sharp, Sony o Toshiba. En capa física utilitza l’estàndard IEEE 1394 

conegut com FireWire. Exemples d’aquestes connexions són dos ordinadors 

connectats a una impressora, diversos televisors, DVS o altaveus connectats a 

un dispositiu central, etc. Una configuració basada en HAVi permet connectar 

tots aquests dispositius entre ells i controlar-los, i afegir nous dispositius a la 

xarxa en cas necessari. Per altra banda, la realitat és que es una tecnologia 

que no es àmpliament implantada degut a diferències entre les diferents 

empreses tecnològiques sobre l’ús dels dispositius i, per tant, per una manca 

de compatibilitat entre ells, fet que impossibilita la penetració en el mercat 

esperada. 

 

UPnP 

Universal Plug and Play és una tecnologia desenvolupada per Microsoft que té 

per principal característica que ofereix la possibilitat de connectar un dispositiu 

a la xarxa i utilitzar-lo sense necessitat de cap configuració prèvia ni instal·lació 

de drivers49. Utilitza estàndards d’Internet: TCP/IP, DNS, HTTP, etc., i defineix 

mètodes d’accés al medi i comunicació entre els dispositius que es connecten a 

la xarxa. D’aquesta manera un dispositiu es connecta a la xarxa, obté una 

direcció IP, comparteix informació amb la resta de la xarxa sobre les seves 

característiques i comença a utilitzar els serveis que proporciona aquesta 

xarxa. Tot de manera automàtica. 

 

 

 

 

Jini 

Aquesta tecnologia funciona de manera que permet establir una comunitat de 

dispositius mitjançant la definició de com es forma aquesta comunitat, és a dir, 

com els dispositius es coneixen entre ells50. En aquest sentit, l’objectiu és que 

aquesta comunitat s’estableixi de la manera més autònoma possible, sense 

intervenció de l’usuari i, per tant, per afegir un nou dispositiu a la xarxa només 

cal connectar-lo. El sistema per tant està conformat per un conjunt de serveis 

amb unes interfícies i pot funcionar i ser compatible independentment de la 

tecnologia de capa física que s’utilitzi, ja sigui IEEE 1394 (FireWire), Wireless, 

Bluetooth, infrarojos, etc. 

 

 
48Pdfs.semanticscholar.org. (2019). Disponible a: 

 https://pdfs.semanticscholar.org/4a88/193d4184029731d8d6c629e0a8997cec65a4.pdf  
49 Docs.microsoft.com. (2019). Universal Plug and Play (UPnP) (Windows CE 5.0). Disponible 

a:https://docs.microsoft.com/en-us/previous versions/windows/embedded/ms899563(v=msdn.10) 
50 Venners, B. (2019). Objects, the Network and Jini. Artima.com. Disponible a: 

https://www.artima.com/jini/jiniology/intro.html  
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4.7 Justificació de l’elecció de tecnologia de la xarxa de control 

 

Després d’analitzar el mercat i les diferents tecnologies disponibles per la xarxa 

de control en els apartats anteriors, la tecnologia escollida és Z-Wave. Els 

principals motius per triar la tecnologia són els següents: 

  

Front tecnologies cablejades 

- Preu: Es tracta d’una tecnologia sense fils, on el preu dels dispositius s’ha reduït 

considerablement en els darrers anys51. Les xarxes sense fils també permeten una 

major flexibilitat, ja que no cal que s’executi o es faci la previsió de tota la 

instal·lació de cop, com succeeix amb les xarxes cablejades. 

- Cost i temps d’instal·lació: només en el cas de noves construccions i prèviament 

previstes, té sentit utilitzar xarxes cablejades. En la resta de casos la solució ideal 

es optar per xarxes sense fils. 

- Previsions de futur en el context de la domòtica residencial: per a les xarxes sense 

fils es preveu un major desenvolupament per certes característiques que 

presenten, com un cost més reduït i una major flexibilitat d’implementació52.  

- Fiabilitat i seguretat front intrusions: comparat amb sistemes que utilitzen la xarxa 

elèctrica, implementen una millora substancial en la fiabilitat. Si es compara amb 

sistemes cablejats per ús exclusiu com per exemple KNX, s’observa que aquests 

últims són més fiables, però els sistemes sense fils incorporen topologies en malla 

i, per tant, permeten diferents camins en les comunicacions, fet que protegeix la 

xarxa front interferències i millora la fiabilitat. Quant a la seguretat front intrusos, 

l’avantatge del cablejat és que el senyal es transmet a través del cable només, 

mentre que en xarxes sense fils el senyal s’emet al medi i qualsevol el pot 

interceptar. Per mitigar aquest fet es poden utilitzar mètodes d’encriptació. 

 

Front altres tecnologies sense fils 

- Tal com es desprèn dels apartats anteriors de la memòria, Z-Wave és una de les 

tecnologies més utilitzada en domòtica sense fils, aporta anys d’experiència 

contrastada, és fiable, senzilla d’instal·lar i configurar i el fet que funcioni amb una 

topologia en malla permet tots els dispositius puguin realitzar la funció de 

repetidors. 

- Hi ha molts fabricants que implementen aquesta tecnologia en els seus dispositius, 

per tant hi ha una competitivitat més gran i dispositius més econòmics. 

- Es tria Z-Wave front ZigBee pel fet que aquesta darrera tecnologia consumeix més i 

emet més radiació, a més amb ZigBee es recomana utilitzar dispositius d’un mateix 

fabricant, ja que sinó la instal·lació i configuració són més complicades. 

- Encara que permet connectar un nombre menor de dispositius que ZigBee (65.000 

front 232 dispositius), es considera que aquest fet no és limitant en l’entorn en el 

que estem realitzant la implementació. Aquest fet es compensat per Z-Wave amb 

un rang d’acció major (fins als 100 metres front els 10-20 de ZigBee). 

 
51 Cedom.es. (2019). CEDOM Estudio de Mercado 2017. [online]. Recuperat de:  

http://www.cedom.es/sobre-domotica/publicaciones/cedom-estudio-de-mercado-2017. 
52 52 Cedom.es. (2019). CEDOM Estudio de Mercado 2017. [online]. Recuperat de:  

http://www.cedom.es/sobre-domotica/publicaciones/cedom-estudio-de-mercado-2017. 
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- Z-Wave és un protocol propietari o tancat mentre que ZigBee és no propietari o 

obert. Generalment els protocols tancats són més segurs que els oberts pel fet que 

no permeten modificacions. A més, en no permetre modificacions, els diferents 

fabricants no poden introduir cap modificació i, per tant, es limiten els problemes de 

compatibilitat entre dispositius. Per aquest motiu tots els dispositius compatibles 

amb Z-Wave funcionen bé entre ells encara que siguin de diferents fabricants. 

 

En conclusió, Z-Wave aporta totes les exigències que es proposaven en aquest 

projecte des de l’inici: sistema econòmic, amb un cost i dificultat d’instal·lació el 

més baixos possible, senzill d’instal·lar i utilitzar, i amb unes previsions molt 

favorables quant al futur i supervivència de la tecnologia.  

 

 

5. Disseny d’ICT i llar digital per edifici residencial 

 

5.1 Dades generals 

 

Dades del promotor (de manera hipotètica) 

Nom o raó social: Universitat Oberta de Catalunya UOC. CIF: G60667813. 

Direcció: Avinguda Tibidabo 39-43. Codi Postal: 08035. Població: Barcelona. 

Descripció de l’edifici 

Es tracta d’un hipotètic edifici d’habitatges plurifamiliar situat a Barcelona, entre 

mitgeres, amb un únic portal d’entrada i un pati en la part posterior de 

l’edificació. Es desenvolupa en planta baixa, altell, 4 plantes pis i coberta. En 

planta baixa i altell es situa l’accés, trasters i espais d’instal·lacions, en planta 

primera 2 habitatges, en planta segona 1 habitatge, en planta tercera 2 

habitatges i en planta quarta 1 habitatge. Quant als tipus d’habitatges hi ha de 

dos tipus: símplex i dúplex. 6 habitatges en total: 

Planta Habitatge tipus 

símplex 

Habitatge tipus 

dúplex 

Ubicació 

RITI 

Ubicació 

RITS 

Baixa   1  

Primera 1 1   

Segona 1    

Tercera 1 1   

Quarta 1    

Coberta    1 

Taula 1: Distribució habitatges 

 

Quant al nombre de Bases d’Accés de Terminal (BAT) necessaris, segons l’RD 

346/201153 s’han de contemplar, en el cas d’habitatges, un BAT per cada 

estança, excloent banys i trasters, amb un mínim de dos: 

Habitatge 

tipus 

Nombre 

d’estances 

BAT per habitatge Total 

habitatges 

Total BAT per habitatge 

RTV TB TLCA R  RTV TB TLCA R 

Símplex 3 3 3 3 1 4 12 12 12 4 

Dúplex 3 3 3 3 1 2 6 6 6 2 

 TOTAL 18 18 18 6 

Taula 2: Nombre de BATs necessaris 
RTV: radio i televisió; TB: telefonia bàsica; TLCA: telecomunicacions per cable; R: reserva. 

 
53 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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 Objecte del projecte tècnic 

Donar compliment al RDL 1/199854 de 27 de febrer sobre infraestructures 

comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicacions i establir 

els condicionants tècnics que ha de complir la instal·lació ICT, d’acord amb el 

RD 346/201155 d’11 de març, sobre el Reglament regulador de les 

infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 

telecomunicacions a l’interior dels habitatges, a l’Ordre ITC/1644/201156 d’11 de 

juny, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que desenvolupa el nombrat 

Reglament per garantir als usuaris la qualitat òptima dels diferents serveis de 

telecomunicació, mitjançant l’adequada distribució dels senyals de televisió 

terrenal i de telefonia, com també la previsió per a incorporar la televisió per 

satèl·lit i els serveis de telecomunicació de banda ampla, adequant-se a les 

característiques particulars dels habitatges. 

 

També es dona compliment al RD 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el 

Pla tècnic nacional de la TDT i es regulen determinats aspectes per a 

l’alliberació del segon dividend digital 57. Quant a la normativa per la 

infraestructura de la llar digital, les solucions implementades compliran amb les 

normatives d’aplicació recollides en l’apartat 2.3 de la present memòria. L’ICT 

d’aquest projecte constarà dels següents elements: 

- Captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió sonora i televisió 

terrenals. 

- Distribució dels senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 

- Accés al servei de telefonia disponible al públic (telefonia bàsica). 

- La infraestructura necessària per permetre l’accés als serveis de telecomunicacions 

de banda ampla oferts pels diferents operadors d’aquests serveis. 

La infraestructura de llar digital d’aquest projecte disposarà dels següents 

serveis: 

- Dotar a cada habitatge d’un sistema de seguretat front intrusió que es comuniqui 

amb l’exterior en cas d’alarma. 

- Dotar a l’habitatge d’un sistema de control de la calefacció. 

- Preveure l’ampliació futura del sistema domòtic. 

Tal com s’indica en l’apartat introductori de la present memòria i en l’apartat 

4.7, dintre de la xarxa per la infraestructura de llar digital només es triarà i 

s’implementarà la solució tecnològica de la subxarxa de control (domòtica i 

seguretat), ja que després d’analitzar el possible abast del projecte i fer tal de 

fer una proposta realista i concordant amb el temps del qual es disposa, es 

considera que en cas de desenvolupar una de les xarxes, la més rellevant i 

condicionant és la xarxa de control. 

 

5.2 Captació, adaptació i distribució de radiodifusió sonora i TV terrestre 

 

 
54 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1998-4769. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-4769. 
55 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
56 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-10457. Disponible a: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-10457 
57 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2019-9513. [online] Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-9513. 



33   

5.2.1 Aspectes a considerar sobre el disseny 
Pel que fa als nivells d’intensitat de camp, donat que es tracta d’un edifici 

hipotètic a la ciutat de Barcelona i que per tant no es disposa de mesures reals, 

es considera que són adequats per tal que els senyals siguin distribuïts segons 

els nivells establerta a l’Annex I del RD 346/201158 i que per als corresponents 

càlculs es fixa en 60 dBµV/m. Segons aquests nivells es determina que l’ICT 

per a la captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i 

televisió terrestre serà una instal·lació independent formada per els següents 

elements de captació: equipament de capçalera, xarxa de distribució, dispersió 

i usuari. Aquests elements estaran ubicats en la coberta de l’edifici en el RITS 

(veure apartat de plànols). Les antenes han sigut seleccionades per obtenir a la 

seva sortida un adequat nivell de senyal de les distintes emissions del servei. 

Els senyals que corresponen al servei públic de radio i televisió als que es 

refereix la L 17/200659, de 5 de juny, de la radio i televisió de titularitat de l’Estat 

i els serveis que, conforme a allò disposat en la L 7/201060, de 31 de març, 

General de la Comunicació Audiovisual, disposin del perceptiu títol habilitant 

dintre de l’àmbit territorial i que presenten al punt de captació un nivell 

d’intensitat superior a: 

Radiodifusió sonora terrestre 

Tipus de senyal Entorn Banda de 

freqüències 

(MHz) 

Intensitat de camp 

(dBµV/m) 

Analògica monofònica Rural 87,5-108,0 48 

Analògica monofònica Urbà 87,5-108,0 60 

Analògica monofònica Gran Ciutat 87,5-108,0 70 

Analògica estereofònica Rural 87,5-108,0 54 

Analògica estereofònica Urbà 87,5-108,0 66 

Analògica estereofònica Gran Ciutat 87,5-108,0 74 

Digital - 195,0-223,0 58 

Taula 3: Senyals radiodifusió sonora terrestre 

Televisió terrestre 

Tipus de senyal Banda de freqüències (MHz) Intensitat de camp 

(dBµV/m) 

Digital 470,0-862,0 3 + 20 log f (MHz) 

Taula 4: Senyals televisió terrestre 

Els canals seran amplificats a capçalera mitjançant amplificadors monocanals 

amb l’objectiu d’evitar la intermodulació entre ells. La seva figura de soroll, 

guany i nivell màxim de sortida s’han seleccionat per garantir en les preses de 

l’usuari els següents valors: 

 FM-radio COFDM-TV DAB Radio 

Nivell del senyal 40-70 dV 47-70 dBµV 30-70 dBµV 

Relació portadora-soroll superior a >= 38 dB >= 25 dB >= 18 dB 

Relaciósenyal-intermodulació > - >= 30 dB  

Taula 5: Figures de soroll a les preses, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 

 
58 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
59 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2006-9958. Disponible a: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9958 
60 Boe.es. (2019). Disponible a: https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf 
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Les xarxes de distribució i dispersió s’han dissenyat per obtenir el major equilibri 

possible entre les diferents preses d'usuari amb els elements de xarxa establerts en el 

corresponent apartat de plec de condicions. Per tal d’obtenir un millor equilibri en els 

nivells de senyal en totes les preses d’usuari instal·lades inicialment o bé per ampliació 

posterior, la xarxa de distribució s’ha dissenyat amb una estructura en arbre, des de 

l’equip de capçalera situat en els RITS a la planta coberta, on arriben els senyals 

provinents de les antenes per la canalització a l’enllaç superior i, a partir d’aquest, dos 

cables coaxials que van a cada registre secundari de planta on es deriven, mitjançant 

derivadors instal·lats, els dos cables fins als RTR (registres de terminació de xarxa) de 

cada habitatge. Des del registre de terminació de xarxa (RTR) s’ha realitzat una 

instal·lació en estrella col·locant a la sortida del PAU un distribuïdor amb tantes sortides 

com preses de RTV tingui cada habitatge. 

 

5.2.2 Senyals de radiodifusió sonora i TV terrestre rebudes en l’emplaçament 
de les antenes 
Donat que l’edifici es situa a Barcelona, els senyals que es reben a 

l’emplaçament provenen del centre emissor de Collserola. En l’emplaçament de 

les antenes es reben els programes indicats a continuació, sense canals 

interferents. Es consideren uns valors de la intensitat de camp dels senyals 

rebuts hipotètics (edifici hipotètic) que són correctes per poder rebre aquests 

senyals. 

Servei Nombre de canal Freqüència (MHz) 

FM (MHz) Canals en la banda 87,5 a 108 MHz 

DAB Canals en la banda 195 a 223 MHz  

Canals digitals 

Energy HD, Atreseries HS 23 490 

Antena 3, la Sexta, Neox 27 522 

Boing, Mega 29 538 

La 1, La 2 31 554 

8TV, Barça TV 33 570 

Telecinco, Cuatro, Divinity 34 578 

TV20 Terrassa 39 618 

TDP 41 634 

TV3, Super 3/33 44 658 

Canal Terrassa Vallès 45 666 

13TV, Discovery MAX 47 682 

Canal Taronja 50 706 

Taula 6: Senyals rebuts a l’emplaçament, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 
5.2.3 Selecció de l’emplaçament i paràmetres de les antenes receptores 
Les antenes per a la recepció de les senyals dels serveis de radiodifusió 

terrestres s’instal·laran tal i com es mostra a l’apartat de plànols de la present 

memòria. Per a la correcta recepció dels senyals, es fixa una hipotètica 

elevació de les antenes de 3 metres sobre el nivell del teulat, subjectades a un 

pal d’aquesta longitud, 45 mm de diàmetre i espessor de 2 mm i d’un material 

que eviti la corrosió i l’acumulació d’aigua al seu interior. S’instal·laran tres 

antenes: una de FM, una de UHF i un altra per a DAB. Els paràmetres bàsics 

es defineixen a continuació, mentre que les especificacions es recullen al plec 

de condicions d’aquesta memòria. 

Servei FM-radio TV(UHF) DAB 

Tipus Circular Directiva Directiva 

Guany 1 dB 16,5 dB 8 dB 
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Càrrega 

vent 

120 Km/h 7 N/m 32 N/m 36,5 N/m 

150 Km/h 10 N/m 44 N/m 50,2 N/m 

Taula 7: Paràmetres càlcul antenes receptores, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 

 5.2.4 Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores 
Els càlculs per definir el sistema portant s’han realitzat per a un vent de 150 

Km/h. Es suposa que s’utilitzarà un únic pal per a la instal·lació de les 3 

antenes de recepció (FM, UHF i DAB). Respecte les antenes, el seu 

comportament de resistència al vent haurà de ser com a mínim el de la taula de 

l’apartat anterior. El moment flector al qual està sotmès el conjunt és: 3 metres 

pal x 0,045metres diàmetre = 0,135 m2. Suposem una pressió del vent a 150 

Km/h de 1000 N/m2, per tant el moment flector al pal: Mfpal = 1000 x 0,135 = 

135 N. Suposem que la col·locació de les antenes sobre el pal és: UHF a 2,5 

metres d’alçada del pal, FM a 1,5 metres i DAB a 0,5 metres. Per tant el 

moment flector total és: Mftotal = (MfUHF x 2,5) + (MfFM x 1,5) + (MfDAB x 0,5) 

+ (Mfpal) = (44 x 2,5) + (10 x 1,5) + (50,2 x 0,5) + 135 = 285,1 N. Per tant la 

especificació és que el pal haurà de suportar més de 285,1 N. Es fixa en 350 N, 

el moment que haurà de suportar per complir amb l’especificació. 

 

5.2.5 Planificació de freqüències 
Banda Canals utilitzats Servei recomanat 

Banda I No utilitzada 

Banda II  FM – radio 

Banda S (alta i baixa)  TVSAT D 

Banda III  TVSAT D, radio D terrestre 

Hiperbanda  TVSAT D 

Banda IV 23, 27, 29, 31, 33, 34, 39 TV D terrestre 

Banda V 41, 44, 45, 47, 50 TV D terrestre 

950 – 1.466 MHz  TVSAT D (FI) 

1.452 – 1.492 MHz  Radio D satèl·lit 

1.494 – 2.150 MHz  TVSAT D (FI) 

 Taula 8: Planificació de freqüències, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 
5.2.6 Nombre de preses 
Tal com s’indica a l’apartat 5.1 de la present memòria, el nombre de preses de 

RTV total serà de 18, repartides en 3 per cada habitatge. 

 

 5.2.7 Càlcul de paràmetres bàsics de la instal·lació 
La barreja del senyal terrestre de radiodifusió i televisió digital amb cadascuna 

de les dues possibles senyals digitals corresponents a cadascun dels equips de 

recepció de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit, es realitzarà mitjançant 

un barrejador integrat en l’equip de capçalera situat a la sortida de la capçalera 

d’amplificadors monocanals proporcionant a la seva sortida dos ramals, l’1 i el 

2. La xarxa de distribució, formada per un parell de cables coaxials, presentarà 

una topologia d’arbre, de manera que sortint del RITS situat a la planta coberta, 

s’introduirà a través dels registres secundaris de planta, fins als habitatges de 

cada planta. La instal·lació disposarà dels següents elements passius: 

 

- Derivadors de planta 

 Derivadors Quantitat Sortides Pèrdues derivació Pèrdues inserció 

Planta 1 Televés Ref. 5130 2 2 12 dB 2,5 dB 
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Planta 2 Televés Ref. 5131 2 2 15 dB 2 dB 

Planta 3 Televés Ref. 5131 2 2 15 dB 2 dB 

Planta 4 Televés Ref. 5132 2 2 19 dB 1,5 dB 

Taula 9: Derivadors de planta, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 

- PAU 

Les dues xarxes que conflueixen en cada unitat privativa terminen al PAU amb 

dues entrades i quatre sortides. Les seves característiques tècniques queden 

recollides al plec de condicions. Hi haurà un total de 6 PAU Televés ref. 5154. 

 

- Distribuïdors interiors de local 

El distribuïdor estarà integrat amb el PAU. A aquests es connectaran els cables 

de xarxa interior d’usuari corresponents a les estances en les quals s’equipa la 

presa d’usuari. 

 

- Càlcul d’atenuació 

Suma de les atenuacions de la xarxa de distribució, dispersió i interior usuari 

des de la sortida dels amplificadors de capçalera a les preses d’usuari: 

Freqüències Aten. Mín. (dB) Aten. Màx. (dB) 

Banda I: 47-68MHz (VHF) 27,3975 28,317 

Banda II: 87,5-108 MHz (FM) 27,885 28,602 

Banda III: 174-223 MHz (VHF) 28,795 29,134 

Banda IV: 470-606 MHz (UHF) 30,54 31,2 

Banda V: 606-860 MHz (UHF) 31,11 32,175 

Taula 10: Càlculs atenuació, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 

Els detalls del càlcul dels valors de la taula anterior es pot trobar en l’apartat d’annexes 

de la present memòria, indicant la variació amb la freqüència de les atenuacions des de 

la sortida dels amplificadors fins a la millor i pitjor presa en els habitatges, que en 

aquest cas corresponen al habitatge de la planta 4 número 1 i a l’habitatge de la planta 

1 número 1 respectivament. Els derivadors a utilitzar en la instal·lació han de satisfer 

els requeriments específics en el plec de condicions quant a aïllaments que garanteixen 

els desacoblaments requerits entre les preses dels diferents usuaris (>= 38 dB en la 

banda dels 47 a 300 MHz i >= 30 dB en la banda dels 300 a 790 MHz). 

 

- Resposta d’amplitud-freqüència 

Càlcul de la variació màxima de l’atenuació a diverses freqüències en el millor i 

pitjor cas. Aquesta variació no podrà superar els 16 dB indicats per l’RD 

346/201161. Pel que fa al rissat produït pel cable en funció de la freqüència: 

 Millor presa Pitjor presa 

 P4-1 P1-1 

Freqüència (MHz) 15 860 15 860 

Rissat cable (dB) 0,81 3,61 1,39 6,39 

 3,61 – 0,81 = 2,8 6,39 – 1,39 = 5 

Taula 11: Resposta amplitud-freqüència, radiodifusió sonora i TV terrestre 

Pel que fa al rissat produït per la resta d’elements: 

Millor presa Pitjor presa 

P4-1 P1-1 

1 derivador + 1 PAU + 1 presa = 4 derivadors + 1 PAU + 1 presa 

 
61 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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0,5 + 0,5 + 0,25 = ±1,25 = 2 + 0,5 + 0,25 = ±2,75 

Taula 12: Rissat elements, radiodifusió sonora i TV terrestre 
 

 Rissat total: 

Millor presa Pitjor presa 

P4-1 P1-1 

2,8 + 2x1,25 = 5,3 dB 5 + 2,75x2 = 10,5 dB 

 Taula 13: Rissat total, radiodifusió sonora i TV terrestre 
El que suposa un rissat màxim menor de 16 dB. 

 

- Amplificadors necessaris, nombre de derivadors/distribuïdors, segons 

ubicació en la xarxa, PAU i les seves característiques 

S’utilitzarà una central amplificadora programable Televés Ref. 5325 donat que 

ofereix la possibilitat de realitzar l’amplificació de grups de canals, de canals 

adjacents i també per la seva capacitat de tractar els senyals digitals. Aquesta 

central disposa de tres entrades UHF U1, U2 i U3 amb diferents filtres 

programables segons les necessitats, 1 entrada FM, 1 entrada per a 

BI/BIII/DAB i un altra per a FI, permetent la configuració de cadascun dels seus 

filtres de manera independent. 

Model d’amplificador Televés Ref. 5325 

(dBµV) 

Nivell sortida màxim amplificador  110 

Per garantir en la pitjor presa 47 dBuV es requereix un nivell de 

sortida de 

47+32,175 = 79,175 

Per garantir en la millor presa 70 dBuV no es pot superar un nivell de 

sortida de 

70+27,39 = 97,39 

L’amplificador s’ajustarà per a una sortida de  85 

Taula 14: Amplificadors, radiodifusió sonora i TV terrestre 
Per evitar interferències amb la telefonia bàsica dintre de la banda dels 800 a 860 MHz s’utilitzarà un filtre que 

rebutja la potència en aquesta banda.  Més l’amplificador es programarà per tal que no amplifiqui el senyal en 

els canals d’aquesta banda de freqüències (canals 60 a 69). 

 

- Nivells de senyal en presa d’usuari en el millor i pitjor cas 

Banda I a V. Nivells dels senyals en dBµV en presa d’usuari: 

Tipus de senyal Nivell de senyal de prova en el 

millor cas de cada ramal 

((dBµV/75 Ohms) 

Nivell de senyal de prova en el 

pitjor cas de cada ramal 

((dBµV/75 Ohms) 

P4-1 P1-1 

Televisió digital (dBµV) 85 - 31,11 = 53,89 (<70*) 85 - 32,175 = 52,825 (>47*) 

DAB (dBµV) BIII 85 - 28,795 = 56,205 (<70*) 85 - 29,134 = 55,866 (>30*) 

FM (dBµV) BII 85 - 27,88 = 57,12 (<70*) 85 - 28,60 = 56,4 (>40*) 

Taula 15: Comprovació nivells de senyal a les preses, radiodifusió sonora i TV terrestre 
*Valors límit segons normativa aplicable RD 346/201162. 

 

- Relació senyal soroll 

  UNITAT TV DIGITAL 

Factor de soroll amplificador dB 9 

Nivell antena pitjor canal dBµV 60 

Guany amplificador dB 85-60=25  

Atenuació pitjor presa dB 32,175 

Relació senyal-soroll (S/N) dB 46,92 

Taula 16: Factor de soroll a les preses, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 
62 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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Relació senyal-soroll superior a 25 dB. La instal·lació també garanteix una relació S/N > 38 dB per als 

senyals FM-radio que arriben a l’antena omnidireccional amb suficient nivell i una S/N > 18 dB per als senyals 

DAB-radio segons aplicació de la normativa63. 

 

- Intermodulació 

(S/I simple) presa (dB) = 35 + 2(110 dBµV – 85 dBµV) = 85 dB. Resta de 

càlculs en l’apartat d’annexes de la memòria. Relació S/I amb un nivell superior 

als 30 dB segons normativa d’aplicació64. 

 

- Amplificadors de línia 

Donada la configuració i les característiques de l’edifici no serà necessari l’ús 

d’amplificadors de línia. 

 

 5.2.8 Descripció dels elements que composen la instal·lació 
- Sistemes captadors de senyal i suports 

FM B-II 

UHF 

DAB B-III 

1 Antena omnidireccional guany 1dB 

1 Antena directiva guany 16,5 dB 

1 Antena directiva guany 8 dB 

1 pal de 3 metres de longitud 

1 conjunt d’ancoratges per a fixar les antenes al pal 

Taula 17: Elements captadors i suports, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 

- Amplificadors i convertidors 

FM B-II 

C/8-12 B-III 

 

C/23 Digital B-IV 

C/27 Digital B-IV 

C/29 Digital B-IV 

C/31 Digital B-IV 

C/33 Digital B-IV 

C/34 Digital B-IV 

C/39 Digital B-V 

C/41 Digital B-V 

C/44 Digital B-V 

C/45 Digital B-V 

C/47 Digital B-V 

C/50 Digital B-V 

Central amplificadora programable banda ampla 

 

Banda UHF: 

Guany 52 dB nivell de sortida 117 dBµV 

Figura de soroll < 9 dB 

 

Banda DI: 

Guany 45 dB nivell de sortida 123 dBµV  

Figura de soroll < 9 dB 

Taula 18: Elements atenuadors i conversos, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 

- Mesclador 

S’utilitzarà un mesclador Televés Ref. 7407 per a la barreja amb TVSAT. 

 

- Distribuïdors i altres elements passius 

Distribuïdors i PAU Derivadors i repartidors Preses 

Tipus Quantitat Tipus Quantitat Tipus Quantitat 

Televés 5154 6 Televés 5130 2 Final 18 

  Televés 5131 4   

  Televés 5132 2   

Taula 19: Elements distribuïdors, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 
63 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
64 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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- Cables 

Tipus Longitud 

total (m) 

Coure de 25 mm2 de secció per a la presa de terra des de la zona d’antenes 25 

Televés Ref. 2141 tipus T-100 per a la xarxa de distribució, connexió antenes, 

dispersió i xarxa interior d’usuari de RTV 

300 

Taula 20: Cablejat, radiodifusió sonora i TV terrestre 

 

- Altres materials 

Resistències de 75 Ohms, ponts, cofre per a l’equip, presa a terra. 

 

5.3 Distribució de radiodifusió sonora i TV via satèl·lit 

 

5.3.1 Selecció de l’emplaçament i paràmetres de les antenes receptores del 
senyal de satèl·lit 
Inicialment no es preveu la incorporació de senyals de satèl·lit a l’ICT per tant 

no s’instal·len paràboles ni equips de capçalera. Sí s’estableixen però les 

previsions per tal que amb posterioritat es pugui procedir a la instal·lació 

d’antenes parabòliques amb una orientació adequada per a captar els canals 

digitals provinents del satèl·lit Astra. L’emplaçament previst per a ubicar 

l’antena es pot veure a l’apartat de plànols de la present memòria. La orientació 

és la següent: Astra: Azimut 154,97º; Elevació 41,76º.  

 

5.3.2 Càlcul dels suports per a la instal·lació de les antenes receptores de 
senyal de satèl·lit 
Per a la fixació de les antenes parabòliques es construiran dues bases 

d’ancoratge amb dimensions definides per l’arquitecte les quals es fixaran amb 

cargols d’acer de 16 mm de diàmetre incrustats al formigó del pedestal. El 

conjunt format per les bases i els ancoratges seran capaços de suportar els 

esforços indicats al plec de condicions calculats a partir de les dades dels 

fabricants per a les velocitats de vent de 150 Km/h. Esforç horitzontal: 2328 N; 

esforç vertical: 1549 N; Moment: 3399 Nxm; els càlculs es realitzen a partir de 

les dades dels fabricants per a velocitats de vent de 150 Km/h per a alçada 

superior a 20 metres. 

 

5.3.3 Previsió per incorporar els senyals de satèl·lit 
La normativa aplicable65 no exigeix la instal·lació dels equips necessaris per a 

rebre aquests serveis (en aquest projecte només es fa una previsió). En els 

següents apartats es realitza un estudi d’aquesta previsió, suposant que es 

distribuiran només els canals digitals modulats en QPSK i subministrats per 

entitats habilitades nacionals.  

 

5.3.4 Barreja de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit amb les 
terrestres 
La senyal digital i de satèl·lit es barreja i configura amb les senyals terrestres 

mitjançant un barrejador. 

 
65 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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5.3.5 Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació 
- Atenuació des de la sortida dels amplificadors de capçalera fins preses 

Freqüències At. màximes At. mínimes 

1000 MHz 33,89 33,68 

2150 MHz 37,3 36,1 

Taula 21: Paràmetres bàsics radiodifusió sonora i TV satèl·lit 

 

Els detalls del càlcul dels valors de la taula anterior es pot trobar en l’apartat d’annexes 

de la present memòria, indicant la variació amb la freqüència de les atenuacions des de 

la sortida dels amplificadors fins a la millor i pitjor presa en els habitatges, que en 

aquest cas corresponen al habitatge de la planta 4 número 1 i a l’habitatge de la planta 

1 número 1 respectivament. Els derivadors a utilitzar en la instal·lació tenen aïllaments 

que garanteixen uns desacoblament entre preses de diferents usuaris de 20 dB en la 

banda de 950 MHz a 2150 MHz. 

 

- Resposta d’amplitud-freqüència en la banda de 950-2150 MHz 

Pel que fa al rissat produït pel cable en funció de la freqüència: 

 Millor presa Pitjor presa 

 P4-1 P1-1 

Freqüència (MHz) 950 2150 950 2150 

Rissat cable (dB) 4,18 6,6 5,89 9,3 

 6,6 – 4,18 = 2,42 9,3 – 5,89 = 3,41 

Taula 22: Resposta amplitud-freqüència, radiodifusió sonora i TV satèl·lit 

 

Pel que fa al rissat produït per la resta d’elements: 

Millor presa Pitjor presa 

P4-1 P1-1 

1 derivador + 1 PAU + 1 presa = 

0,5 + 0,5 + 0,25 = ±1,25 

4 derivadors + 1 PAU + 1 presa 

= 2 + 0,5 + 0,25 = ±2,75 

 Taula 23: Rissat elements, radiodifusió sonora i TV satèl·lit 

 

Rissat total: 

Millor presa Pitjor presa 

P4-1 P1-1 

2,42 + 2x1,25 = 4,92 dB 3,41 + 2,75x2 = 8,91 dB 

Taula 24: Rissat total, radiodifusió sonora i TV satèl·lit 
El que suposa un rissat màxim menor de 20 dB. La variació de la resposta en amplitud amb la freqüència 

serà inferior a més menys 4 dB en qualsevol canal i mai superarà els més menys 1,5 dB/MHz. 

 

- Amplificadors necessaris 

Per amplificar els canals de televisió per satèl·lit s’utilitzarà un amplificador de 

FI Televés Ref. 5374. Tenint en compte els càlculs d’atenuacions: 

Model d’amplificador Televés Ref. 5374 

(dBµV) 

Nivell sortida màxim amplificador  124 

Per garantir en la pitjor presa 47 dBuV es requereix un nivell de 

sortida de 

47+37,3 = 84,3 

Per garantir en la millor presa 77 dBuV no es pot superar un nivell de 

sortida de 

70+33,68 = 103,68 

L’amplificador s’ajustarà per a una sortida de  90 

Taula 25: Amplificadors necessaris, radiodifusió sonora i TV satèl·lit 

 

- Nivells de senyal en presa d’usuari en el millor i pitjor cas 
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Tipus de senyal Nivell de senyal de prova en el 

millor cas de cada ramal 

((dBµV/75 Ohms) 

Nivell de senyal de prova en el 

pitjor cas de cada ramal 

((dBµV/75 Ohms) 

P4-1 P1-1 

Televisió satèl·lit (dBµV) 90 - 33,68 = 56,32 (<77*) 90 - 37,3 = 52,7 (>47*) 

Taula 26: Nivell de senyal a les preses, radiodifusió sonora i TV satèl·lit 
*Valors límit segons normativa aplicable RD 346/201166. 

 

- Relació portadora-soroll i càlcul del diàmetre i guany de l’antena 

A continuació s’indiquen les diferents dades utilitzades sobre el sistema per tal 

de calcular la relació S/N i el seu valor: 

 ASTRA 

PIRE (dbW) 50 

Longitud d’ona (f=12,5 GHz) 0,024 m 

Figura de soroll del LNB (dB) 0,7 

Guany LNB (dB) 55 

Distància satèl·lit D (Km) 38.000 

Ample banda filtre recep (MHz) 36 

Relació portadora-soroll>11dB* 17,5 dB 

Taula 27: Relació portadora-soroll i càlculs antena, radiodifusió sonora i TV satèl·lit 
*Valors límit segons normativa aplicable RD 346/201167. Resta de càlculs en l’apartat d’annexes de la 

memòria. 

 

- Relació senyal-intermodulació 

(S/I mult) presa (dB) = 35 + 2(124 dBµV – 90 dBµV) – 15log(32-1) = 80,62 dB. 

Resta de càlculs en l’apartat d’annexes de la memòria. Valors superior a 18 dB 

segons normativa aplicable RD 346/201168 

 

 5.3.6 Descripció dels elements que composen la instal·lació 
Aquest apartat com s’ha indicat anteriorment no es desenvolupa en el projecte. 

 

5.4 Accés i distribució de serveis de telecomunicacions de telefonia bàsica i de banda 

ampla 

 
5.4.1 Xarxa de distribució i dispersió 
En aquest capítol es descriuen les característiques de la xarxa que permet 

l’accés i la distribució dels serveis de telecomunicació de telefonia disponible al 

públic i de banda ampla. Segons estableix l’article 9 del RD 346/201169 en 

aquest projecte es descriuran i projectaran la totalitat de les xarxes que poden 

formar part de l’ICT, excepte les xarxes de parells trenats d’acord a la 

presència d’operadors que despleguen la xarxa en la ubicació de l’edificació. 

 
5.4.1.1 Parells trenats 
- Xarxa d’alimentació 

 
66 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 
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Els operadors de serveis de telecomunicacions de telefonia bàsica disponible al 

públic i de banda ampla accediran a l’edifici a través de les seves xarxes 

d’alimentació per cable o via ràdio. Accediran al Recinte de Instal·lacions de 

Telecomunicació que pertoqui i terminaran en una de les regletes de connexió 

situades al registre principal de parells trenats al RITI. Tant el disseny, el 

dimensionament com la instal·lació de la xarxa d’alimentació són 

responsabilitat de l’operador. L’accés fins al RITI es realitza a través de 

l’arqueta d’entrada, canalització externa i canalització d’enllaç. Al Registre 

Principal es col·locaran també les regletes o panells de connexió des dels quals 

sortirà el cablejat que es distribueix fins a cada usuari, a més disposa d’espai 

per a l’allotjament de guies i suports necessaris per a l’encaminament de cables 

i ponts a més de per als panells i regletes d’entrada dels operadors. Al RITI 

s’estableix una reserva d’espai per la instal·lació dels equips de recepció i 

processat del senyals en el cas en que els operadors accedeixin via ràdio. 

 

- Xarxa interior de l’edifici 

Les xarxes de distribució i dispersió es realitzen mitjançant cables de parells 

trenats Cat6. La xarxa interior de l’edifici es composa de la xarxa de distribució, 

dispersió i interior de l’usuari. En els següents apartats es mostrarà l’esquema 

de la xarxa. Per altra banda, les xarxes es connecten entre elles en els punts 

de interconnexió (xarxa d’alimentació i distribució), punts de distribució (xarxa 

de distribució i dispersió) i punts d’accés a l’usuari (xarxa de dispersió i interior 

d’usuari). 

 

- Càlcul i dimensionament de les xarxes de distribució i dispersió de parells 

trenats i tipus de cables 

Com que l’edifici disposa de sis unitats privatives, la xarxa de distribució estarà 

formada per cable Cat6 en topologia d’estrella des del panell de connexions 

instal·lat en el RITI fins a cada PAU. El nombre d’escomeses necessàries és: 

 Nombre de PAUs Nombre de cables de 4 

parells trenats 

Habitatges 6 6 

Cables previstos  6 

Coeficient corrector  1,2 

Connexions necessàries  7,2 

Connexions previstes  8 

Taula 28: Dimensionament xarxa distribució i dispersió par trenats, telefonia bàsica i banda ampla 
El nombre de cables previstos és de 8 amb una ocupació de la xarxa del 80%. Els cables s’implementen des 

del punt d’interconnexió fins al PAU de cada habitatge i els dos restants quedaran finalitzats en l’últim registre 

secundari amb prou espai per a arribar al PAU més allunyat de cada planta.  

 

D’aquesta manera la xarxa de distribució i dispersió estaran formades per 8 

cables UTP de coure de 4 parells trenats Cat 6 Classe E: 

Habitatge Assignació 

escomesa 

1º1ª 1 

1º2ª 2 

2º1ª 3 

3º1ª 4 

3º2ª 5 

4º1ª 6 
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RESERVA 7 

RESERVA 8 

Taula 29: Nombre d’escomeses xarxa distribució i dispersió par trenats, telefonia bàsica i banda ampla 

 

- Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació 
Es realitza el càlcul de la resistència des del punt d’interconnexió fins al PAU de 
dos cables del bucle més llarg considerant com a valor límit de 98 Ohm/Km, 
incloent a més el calor de la resistència de les connexions en el punt de 
distribució i al connector RJ45 de la roseta del PAU. El valor calculat per al 
local més llunyà (habitatge 4º-1ª) amb una longitud de 35 metres és de 3,43 
Ohms. Es calcula l’atenuació considerant un valor màxim de 34 dB/100 metres 
a 300 MHz i una pèrdua màxima de 0,3 dB en la connexió del punt 
d’interconnexió. Per al RTR més llunyà de l’habitatge 4º-1ª s’obtenen 
34x35/100 + 0,3 = 12,2 dB. 
 
- Estructura de distribució i connexió 
Els cables es connectaran en el seu extrem inferior als connectors RJ45 
femella del panell de connexió situat en el Registre Principal de cables de 
parells trenats del RITI i a l’extrem superior finalitzaran en la roseta de cada 
habitatge menys els de reserva que quedaran emmagatzemats als registres 
secundaris de cada planta.  
 
- Dimensionat de punts d’interconnexió 
S’equipa amb un panell de connexions amb capacitat per incorporar 8 cables 
UTP Cat 6, ubicat al RITI. 
 
- Dimensionat dels punts de distribució de cada planta 
Els cables Cat6 aniran des del punt d’interconnexió fins al PAU de cada unitat 
privativa directament sense que hi hagi cap element de distribució entremig en 
els registres secundaris. 
 
- Materials necessaris per a la xarxa de cables de parells trenats 
S’utilitzarà un total de 120 metres de cables sense pantalla de 6,5 mm de 
diàmetre exterior de 4 parells trenats de coure Cat6 classe E per a la xarxa de 
distribució i dispersió. S’instal·larà un panell de connectors RJ45 per a 
incorporar 8 connexions en el punt d’interconnexió. No s’instal·laran regletes en 
el punt de distribució ja que no s’utilitzen cables multi parells convencionals. 
Cadascun dels 8 cables de parells trenats estarà connectat en el punt 
d’interconnexió a un connector femella RJ45 de 8 vies. Finalment hi haurà un 
PAU per habitatge, format per una roseta amb connector femella de 8 vies 
RJ45 a la qual es connectaran tots els conductors de cable de parells trenats 
des del punt d’interconnexió. A la sortida del PAU a cada habitatge es 
col·locarà un multiplexor passiu amb una entrada i cinc sortides. L’entrada 
estarà connectada a la sortida del connector femella del PAU i les cinc sortides 
als connectors dels extrem dels cables de la xarxa interior d’usuari de parells 
trenats, un per cada estança.  
 
5.4.1.2 Cables coaxials 
- Xarxa d’alimentació 

Els operadors de serveis de telecomunicacions accediran a l’edifici a través de 

les seves xarxes d’alimentació per tal de proporcionar serveis de banda ampla 

a través de cable coaxial. Accediran al Recinte de Instal·lacions de 

Telecomunicació que pertoqui i terminaran en una de les regletes de connexió 

situades al registre principal de cables coaxials al RITI. Aquests panells de 



44   

connexió estaran conformats per derivadors o repartidors terminats en 

connectors tipus F femella. 

 

Tant el disseny, el dimensionament com la instal·lació de la xarxa d’alimentació 

són responsabilitat de l’operador. L’accés fins al RITI es realitza a través de 

l’arqueta d’entrada, canalització externa i canalització d’enllaç. Del Registre 

Principal de cables coaxials sortiran els cables de la xarxa de distribució de 

l’edificació acabats en connectors tipus F mascle. Al RITI s’estableix una 

reserva d’espai per la instal·lació dels equips de recepció i processat del 

senyals en el cas en que els operadors accedeixin via ràdio. 

 

- Xarxa interior de l’edifici 

Com que es tracta d’una edificació amb menys de 20 PAU, la xarxa de 

distribució i dispersió s’implementaran amb una topologia en estrella des del 

Registre Principal de cables coaxials. Les xarxes es connecten entre sí 

mitjançant el punt d’interconnexió (xarxa alimentació i distribució), punt de 

distribució (xarxa de distribució i dispersió) que en aquest cas no té 

implementació física als registres secundaris, ja que en ser xarxa de cable 

coaxial en estrella es disposarà d’un cable sense continuïtat des del Registre 

Principal fins cada PAU (el punt de distribució i d’interconnexió coincideixen al 

Registre Principal, i el punt d’accés a l’usuari (xarxa dispersió i interior d’usuari). 

 

- Càlcul i dimensionament de les xarxes de distribució i dispersió de cables 

coaxials i tipus de cables 

No hi ha estances comunes a l’edificació. La xarxa de distribució-dispersió 

estarà formada per cables coaxials de tipus RG11. 

Habitatge Assignació 

escomesa 

1º1ª 1 

1º2ª 2 

2º1ª 3 

3º1ª 4 

3º2ª 5 

4º1ª 6 

Taula 30: Nombre d’escomeses xarxa distribució i dispersió coaxial, telefonia bàsica i banda ampla 

 

- Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació 

S’utilitzarà un cable amb una atenuació de 13,5 dB/100 metres a 860 MHz i de 

1,3 dB/100 metres a 5 MHz. L’atenuació total des del registre principal fins al 

PAU de cada habitatge serà la suma de la atenuació del cable més l’atenuació 

del distribuïdor de 2 sortides (4 db a 860 MHz i 3,9 dB a 5 MHz) que 

s’instal·larà a cada RTR (Registre de Terminació de Xarxa) i l’atenuació de dos 

connectors F un a cada extrem del cable que aportaran 1 dB entre els dos. 

Com que es tracta d’una topologia en estrella, l’atenuació màxima entre el 

registre principal coaxial i el PAU més allunyat no serà superior a 20 dB en 

ningun punt de la banda 86-860 MHz establert a l’Annex II del RD 346/201170. 

Unitat privativa 5 MHz 860 MHz 

 
70 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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4º-1ª 35x1,3/100 + 3,9 

dB + 1 dB = 5,35 

dB 

35x13,5/100 + 4 

dB + 1 dB = 9,73 

dB 

Taula 31: Atenuació xarxa distribució i dispersió cable coaxial, telefonia bàsica i banda ampla 

 

- Estructura de distribució i dispersió 

Com s’ha indicat als apartats anteriors la distribució de la xarxa es farà amb 

una topologia en estrella mitjançant un cable que parteix del punt 

d’interconnexió situat al Registre Principal al RITI i terminarà al PAU situat al 

RTR de cada habitatge. 

 

- Dimensionat de punts d’interconnexió 

No s’equiparà panell de connexió i es deixaran els cables terminats amb un 

connector tipus F mascle en l’interior del Registre Principal de cable coaxial. El 

distribuïdor i altres equips que instal·lin els operadors en el Registre Principal 

de cable coaxial servirà com a panell de connexió de sortida, al qual es 

connectaran els cables que rebin el servei. 

 

- Dimensionat dels punts de distribució de cada planta 

Com que es tracta d’una topologia en estrella el punt de distribució coincideix 

amb el d’interconnexió, per tant el punt de distribució no s’implementa 

físicament. 

 

- Materials necessaris per a la xarxa de cables coaxials 

S’utilitzarà un total de 100 metres de cables coaxial tipus RG11 de 10,3 mm de 

diàmetre. S’instal·larà un distribuïdor de dues sortides en cadascun dels 

habitatges (6 distribuïdors en total). Cadascun dels cables de cada habitatge es 

terminarà en els seus dos extrems amb un connector F mascle (12 connectors 

en total). El PAU estarà format per el distribuïdor de dues sortides per als 

habitatges. 

 

5.4.1.3 Cables de fibra òptica 
- Xarxa d’alimentació 

Els operadors de serveis de telecomunicacions accediran a l’edifici a través de 

les seves xarxes d’alimentació per tal de proporcionar serveis de banda ampla 

a través de cable de fibra òptica. Accediran al Recinte de Instal·lacions de 

Telecomunicació que pertoqui i terminaran en una de les regletes de connexió 

situades al registre principal de cables de fibra òptica situat al RITI. Tant el 

disseny, el dimensionament com la instal·lació de la xarxa d’alimentació són 

responsabilitat de l’operador. L’accés fins al RITI es realitza a través de 

l’arqueta d’entrada, canalització externa i canalització d’enllaç. Del Registre 

Principal de cables de fibra òptica sortiran els cables de la xarxa de distribució 

de l’edificació acabats en connectors tipus SC/APC. 

 

- Xarxa interior de l’edifici 

Com que es tracta d’una edificació amb menys de 15 PAU, la xarxa de 

distribució i dispersió s’implementaran amb una topologia en estrella des del 

registre principal. Les diferents xarxes es connecten en els punts 

d’interconnexió (xarxa d’alimentació i distribució) i en el PAU. 
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- Càlcul i dimensionament de les xarxes de distribució i dispersió de cables 

coaxials i tipus de cables 

No hi ha estances comunes a l’edificació. El nombre d’estances necessàries 

(amb un cable de dues fibres òptiques per estança) és: 

 Nombre de PAUs Nombre de cables de 4 

parells trenats 

Habitatges 6 6 

Escomeses previstes  6 

Coeficient corrector  1,2 

Escomeses necessàries  7,2 

Escomeses previstes  8 

Taula 32: Dimensionament xarxa distribució i dispersió fibra òptica, telefonia bàsica i banda ampla 
El nombre de cables de dues fibres necessaris és de 8 amb una ocupació de la xarxa del 80%. Els cables 

s’implementen des del punt d’interconnexió fins al PAU de cada habitatge. S’han previst cables de fibres 

òptiques de reserva en el darrer registre secundari. 

Habitatge Assignació 

escomesa 

1º1ª 1 

1º2ª 2 

2º1ª 3 

3º1ª 4 

3º2ª 5 

4º1ª 6 

RESERVA 7 

RESERVA 8 

Taula 33: Nombre d’escomeses xarxa distribució i dispersió fibra òptica, telefonia bàsica i banda ampla 

 

- Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació 

S’utilitzarà un cable de dues fibres òptiques amb una atenuació de 0,4 dB/Km a 

1310 nm, 0,35 dB/Km a 1490 nm i 0,3 dB/Km a 1550 nm. L’atenuació total des 

del registre principal fins al PAU de cada habitatge és la suma de l’atenuació 

del cable més l’atenuació del connector SC/APC que s’instal·larà a ambdós 

extrems del cable (0,5 dB pels dos connectors). A més s’haurà de sumar 

l’atenuació dels tres entroncaments per fusió mitjançant arc voltaic que hi ha al 

punt d’interconnexió, al punt de distribució i al PAU. Per al càlcul de l’atenuació 

es considera que cadascuna d’aquestes fusions aportarà una atenuació 

màxima de 0,1 dB. En cap cas es podrà superar el valor màxim establert al 

Annex II del RD 346/201171 de 1,55 dB. 

RTR més llunyà 1310 nm 1490 nm 1550 nm 

4º-1ª 0,4x35/1000 + 0,5 + 

0,3 = 0,814 dB 

0,35x35/1000 + 0,5 + 

0,3 = 0,812 dB 

0,3x35/1000 + 0,5 + 

0,3 = 0,8 dB 

Taula 34: Càlcul atenuació xarxa distribució i dispersió fibra òptica, telefonia bàsica i banda ampla 

 

- Estructura de distribució i dispersió 

Com s’ha indicat als apartats anteriors la distribució de la xarxa es farà amb 

una topologia en estrella mitjançant diversos cables de dues fibres òptiques 

que parteixen del punt d’interconnexió situat al Registre Principal al RITI i 

terminarà en les caixes de segregació situades a cada PAU. 

 

 
71 Boe.es. (2019). BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-5834. [online]. Recuperat de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834. 
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- Dimensionat de punts d’interconnexió 

Donat que s’han de connectar vuit cables de fibra òptica cadascun amb dues 

fibres, s’equiparà el panell amb vuit connectors dobles al RITI. 

 

- Dimensionat dels punts de distribució de cada planta 

Com que es tracta d’una topologia en estrella el punt de distribució de cada 

planta tindrà caixes d’interconnexió i de segregació de fibres òptiques amb un 

nombre de connexions que permeti realitzar tots els entroncaments necessaris 

de cable de fibra de la xarxa distribució-dispersió amb les fibres de la xarxa 

d’usuari.  

 

- Materials necessaris per a la xarxa de fibra òptica 

S’utilitzarà un total de 120 metres de cables de dues fibres òptiques per a la 

xarxa de distribució-dispersió. S’instal·larà un mòdul bàsic de 8 connectors 

dobles. Es preveu una caixa de segregació de fibra òptica per a les dues fibres 

de reserva i una caixa de segregació que s’ubicarà en el darrer registre 

secundari de la planta 4. Cadascuna de les fibres òptiques de cada habitatge 

es terminarà en els seus dos extrems amb un connectors SC/APC per tant 

seran necessaris 32 connectors SC/APC, 16 al punt d’interconnexió i 16 als 

PAU. 

 

5.4.2 Xarxa interior de l’usuari 
 

5.4.2.1 Cables de parells trenats 
- Càlcul i dimensionament de la xarxa interior d’usuari de parells trenats 

A cada habitatge hi haurà 5 preses amb un total de 30 preses en tots els 

habitatges. No hi ha estances comuns a l’edificació. 

 

- Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació 

Per al càlcul de l’atenuació de cadascun dels ramals que constitueixen les 

xarxes interiors d’usuari de cable de parells trenats s’ha considerat l’atenuació 

del cable, la del connector del PAU, la de cadascuna de les connexions del 

multiplexor passiu i la de la Base d’Accés al Terminal (BAT). A la sala d’estar-

menjador i al dormitori principal s’instal·laran dues BAT en cadascuna 

d’aquestes que tindran la mateixa atenuació perquè estan al mateix registre de 

presa doble. 

 Distància presa 

més llunyana 

(m) 

Distància presa 

més propera (m) 

At. 300 MHz llunyana 

(dB) 

At. 300 MHz propera 

(dB) 

Habitatge 

tipus 

15 5 15x34/100 + 0,3 + 0,3 

+0,3 = 6 dB 

5x34/100 + 0,3 + 0,3 

+0,3 = 2,6 dB 

Taula 35: Dimensionament xarxa interior parells trenats, telefonia bàsica i banda ampla 
Per aquest càlcul s’ha considerat un valor màxim d’atenuació del cable de 34 dB/100 metres a 300 MHz. 

També, cadascuna de les connexions introdueix una atenuació de 0,3 dB. 

 

- Nombre i distribució de les BAT 

A cada habitatge s’instal·larà un BAT per a cada estança, exceptuant banys i 

trasters. A més, a la sala d’estar i al dormitori principals s’instal·larà una altra 

BAT extra. El nombre total de BAT serà per tant de 5 BAT per habitatge i 30 en 

total. 



48   

 

- Tipus de cablejat 

S’utilitzaran un cable de parells trenats de 4 pars de fils conductors de tipus 

UTP Cat6 classe E, des del RTR fins a cada BAT en topologia d’estrella.  

 

- Materials necessaris per a la xarxa de cables de parells trenats 

S’utilitzarà un total de 300 metres de cables de 4 parells trenats de coure Cat6 

classe E. A cadascun dels extrems dels cables es connectarà un connector 

RJ45 mascle miniatura de 8 vies amb un total de 30 connectors en tots els 

habitatges. S’instal·laran un total de 30 BAT, a la sala d’estar i el dormitori 

principal de cada habitatge es col·locarà un registre amb dues preses. 

 

5.4.2.2 Cables coaxials 
- Càlcul i dimensionament de la xarxa interior d’usuari de cables coaxials 

La xarxa interior es configurarà amb una topologia en estrella amb un cable 

coaxial de tipus RG11 des del registre de terminació de xarxa fins a cadascuna 

de les dues preses que s’instal·laran a cada habitatge. A cada habitatge hi 

haurà 2 preses amb un total de 12 preses en tots els habitatges. No hi ha 

estances comuns a l’edificació. 

 

- Càlcul dels paràmetres bàsics de la instal·lació 

La següent taula mostra les atenuacions per a 86 MHz i 860 MHz, des del PAU 

de cada habitatge fins a cadascuna de les dues preses que s’instal·laran a 

cada habitatge, tenint en compte l’atenuació del cable, la del connector tipus F 

(amb atenuació de 0,5 dB) de sortida del distribuïdor i la de la presa. S’utilitzarà 

el mateix tipus de cable que per a la xarxa de distribució que té una atenuació 

de 24 dB/100 metres a 862 MHz i 6 dB/100 metres a 86 MHz. Les preses que 

s’utilitzen tenen una atenuació de 1,2 dB a 860 MHz i de 0,9 dB a 86 MHz. 

Habitatge 86 MHz  860 MHz  

 Presa 1 (dB) Presa 2 (dB) Presa 1 (dB) Presa 2 (dB) 

Habitatge 

tipus 

15x6/100 + 0,5 + 

0,9 = 2,3 dB 

5x6/100 + 0,5 + 

0,9 = 1,7dB 

15x24/100 + 0,5 + 

1,2 = 5,3 dB 

5x24/100 + 0,5 + 

1,2 = 2,9 dB 

Taula 36: Dimensionament xarxa interior cables coaxials, telefonia bàsica i banda ampla 

 

- Nombre i distribució de BAT 

A cada habitatge s’instal·larà una presa a la sala d’estar i un altra al dormitori 

principal per tant hi haurà un total de 12 preses. 

 

- Tipus de cables 

Els cables seran de tipus RG11 de 6,5 mm de diàmetre. 

 

- Materials necessaris per a la xarxa de cables coaxials 

S’utilitzarà un total de 120 metres de cables coaxials RG11 de 6,5 mm. de 

diàmetre. S’utilitzaran connectors tipus F mascle en els extrems dels cables 

corresponent al PAU que es connectarà al distribuïdor de dues sortides.  

S’instal·laran un total de 12 BAT. 

 

5.5 Canalitzacions i xarxa de distribució 
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5.5.1 Consideracions sobre l’esquema general de l’edifici 
L’esquema general de l’edifici es troba al plànol d’esquema d’infraestructures en 

l’apartat de plànols de la present memòria. En aquest plànol es detalla la infraestructura 

necessària que comença en la part inferior de l’edifici en l’arqueta d’entrada i per la part 

superior de l’edifici amb la canalització de l’enllaç superior i termina en les preses 

d’usuari. Aquesta infraestructura es composa de diferents parts: arqueta d’entrada i 

canalització externa, canalització d’enllaç, recintes d’instal·lacions de 

telecomunicacions, registres principals, canalització principal i registres secundari, 

canalització secundària i registres de pas, registres de terminació de xarxa, canalització 

interior d’usuari i registres de presa segons es descriu a continuació. 

 

5.5.2 Arqueta d’entrada i canalització externa 
Permet l’accés dels serveis de telefonia bàsica + RDSI i telecomunicacions de 

banda ampla a l’edifici. L’arqueta es el punt de convergència de les xarxes 

d’alimentació de les operadores d’aquests serveis. Fins al límit interior de 

l’edifici els cables s’allotjaran als corresponents tubs que conformen la 

canalització externa. 

- Arqueta d’entrada 

L’arqueta d’entrada tindrà unes dimensions de 400x400x600 mm (ample, llarg i 

profunditat), disposarà de dos punts per a l’estesa de cables situats 15 cm per sobre 

del fons. S’ubicarà a la zona indica al plànol de planta baixa i la seva localització exacta 

serà objecte de la direcció d’obra prèvia consulta a la propietat i als operadors 

necessaris. 

- Canalització externa 

La canalització externa s’estén des de l’arqueta d’entrada fins al RITI, situat a la planta 

altell. Aquesta canalització externa està composada per quatre tubs de material plàstic 

no propagador de flama i de paret interior llisa de 63 mm. de diàmetre exterior embotits 

en un prisma de formigó i amb la següent ocupació: 2 conductes per a STDP (Servei de 

Telefonia Disponible pel Públic) + TBA (Telecomunicacions de Banda Ampla) i 2 

conductes de reserva.  

 

5.5.3 Registres d’enllaç inferior i superior 
Per als serveis de TB+RDSI i TLCA (Telecomunicacions per Cable) amb xarxes 

d’alimentació per cable, els registres de l’enllaç inferior seran caixes de plàstic o 

metàl·liques amb característiques definides al plec de condicions de la present 

memòria. Les seves dimensions seran de 45x45x12 cm. (alt, ample, profunditat). En el 

present projecte donat que no s’utilitzarà canalització d’enllaç inferior no seran 

necessaris registres d’enllaç inferior. Per als serveis amb xarxes d’alimentació 

radioelèctriques, no s’utilitzaran registres d’enllaç superior. En cas d’utilitzar-se les 

mides mínimes haurien de ser 360x360x120 mm. (alçada, amplada i profunditat). 

 

5.5.4 Canalitzacions d’enllaç interior i superior 
Aquesta canalització és la que suporta el cablejat de les xarxes d’alimentació des del 

primer registre d’enllaç fins al recinte d’instal·lacions de telecomunicació corresponent. 

Pel que fa a la canalització de l’enllaç interior, és la continuació de la canalització 

externa formada per 5 tubs de 63 mm de diàmetre. Hi haurà 1 tub per STDP, 1 tub per 

a STBA, 1 tub per a RTV, 1 tub per a FO i 1 tub de reserva. Pel que fa a la canalització 

de l’enllaç superior, comença en el registre de l’enllaç superior situat en la part interior 

del forjat de coberta i termina al RITS. Està composada per 2 tubs de 40 mm de 

diàmetre exterior, 1 per a RTV i altre per a STBA 
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5.5.5 Recintes d’Instal·lacions de Telecomunicació 
Hi haurà un recinte a la zona inferior de l’edifici (RITI a la planta altell) i un altre a la 

zona superior (RITS a la planta sotacobert). Pel que fa al RITI, estarà ubicat a la planta 

altell en un recinte d’obra ignífug on s’ubica inicialment el registre principal de telefonia 

equipat amb les regletes de sortida de l’edifici, el quadre de protecció elèctrica i es 

reservarà espai suficient per a les regletes d’entrada dels operadors d’aquest servei i 

per als de TBA+STDP. A l’apartat de plànols es determina la seva posició i al plec de 

condicions es fixen les seves característiques. 

 

Les dimensions del recinte són de 2000x1000x500 mm (alçada, amplada i profunditat). 

A la zona inferior del recinte entrarà el canal que forma la canalització d’enllaç inferior, 

sortint per la part superior el canal corresponent a la canalització principal. L’espai 

interior es distribueix de manera que en la part superior esquerra es reservarà espai per 

al servei de TBA+STDP, en la part superior dreta es disposarà de l’espai suficient, en 

cas que procedeixi, per a la distribució de serveis de planta i en la part inferior es 

disposarà d’espai per a la col·locació de almenys dues bases d’endolls i el 

corresponent quadre de protecció. Disposarà d’un punt de llum que proporcioni 

almenys 300 lux d’il·luminació i d’enllumenat d’emergència. 

 

Pel que fa al RITS, estarà ubicat a la planta coberta (sotacobert) en un recinte d’obra 

ignífug equipat amb els elements necessaris per al subministrament de televisió 

terrestre i per satèl·lit i es reservarà espai per al possible registre principal d’altre 

operador que tingui una xarxa d’alimentació radioelèctrica. A l’apartat de plànols es 

determina la seva posició i al plec de condicions es fixen les seves característiques. 

Les dimensions del recinte són de 2000x1000x500 mm (alçada, amplada i profunditat). 

A la zona inferior del recinte entrarà el canal corresponent a la canalització principal i 

per la part superior accediran el tubs de la canalització d’enllaç superior. L’espai interior 

es distribueix de manera que en la part superior dreta es reservarà espai per a la 

distribució de serveis de planta (en cas que procedeixi) i en la part inferior es disposarà 

d’espai per a la col·locació de almenys dues bases d’endolls i el corresponent quadre 

de protecció. Disposarà d’un punt de llum que proporcioni almenys 300 lux 

d’il·luminació i d’enllumenat d’emergència. 

 

5.5.6 Equipaments dels recintes d’instal·lació de telecomunicació 
Al RITS es troben els equips amplificadors monocanals per a FM, V/UHF, TDT i ràdio 

DAB, barrejadors/repartidors/derivadors, quadre de protecció, sistema de connexió a 

terra, 3 bases d’endoll, enllumenat normal i d’emergència, placa d’identificació de la 

instal·lació. Al RITI es troben els registres principals dels cables de parells trenats, 

coaxials i de fibra òptica equipats amb panells i regletes de sortida, quadre de 

protecció, sistema de connexió a terra, 3 bases d’endoll, enllumenat normal i 

d’emergència i placa d’identificació de la instal·lació. Els registres principals tenen com 

a funció allotjar el punt d’interconnexió entre la xarxa exterior i la xarxa interior de 

l’edifici. Existeixen tres tipus de registres principals: el de la xarxa de parells trenats, el 

de la xarxa de cables coaxials i el de la xarxa de fibra òptica. Quant al registre 

principals de la xarxa de parells trenats, consisteix en una caixa de 500x500x300 mm 

(alçada, amplada i fondària). Dintre s’instal·larà un panell de connexió o panell 

repartidor de sortida i disposarà d’espai perquè els operadors instal·lin els seus panells 

de connexió d’entrada. 

 

Al registre principal de cables coaxials quedaran terminats els cables de la xarxa de 

distribució mitjançant connectors de tipus F i disposarà d’espai per allotjar els 

distribuïdors i amplificadors que instal·lin els operadors que prestin servei a través de 

cable coaxial. Al registre principal de cables de fibra òptica s’allotjarà un panell de 
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connectors de sortida composat per mòduls bàsics de 8 connectors i disposarà d’espai 

perquè els operadors instal·lin els seus panells de connectors d’entrada. 

 

5.5.7 Canalització principal i registres secundaris 
És la que suporta la xarxa de distribució de l’ICT a l’edifici. Uneix el RITS amb els 

registres secundaris de cada planta fins al RITI. La seva funció és allotjar les xarxes de 

cables de parells trenats, coaxials i de fibra òptica i la xarxa de RTV fins a les diferents 

plantes i facilitar la distribució dels serveis als usuaris finals. La canalització principal 

està formada per 5 tubs de 50 mm de diàmetre exterior, 1 per a STDP, 1 per a RTV, 1 

per a STBA, 1 per a FO i 1 de reserva. Les seves característiques s’indiquen al plec de 

condicions. Els registres secundaris consisteixen en caixes o armaris que es situen en 

la canalització principal a cada planta i en els canvis de direcció i que serveixen per a 

poder segregar tots els serveis per als usuaris d’aquella planta. La canalització principal 

entra per la part inferior des del RITI, s’interromp per el registre i continua per la part 

superior fins al registre secundari següent finalitzant al RITS. Dels registres secundaris 

surten tubs que configuren la canalització secundaria. Les seves dimensions són de 

450x450x150 cm (alçada, amplada i profunditat). Dintre es situen els dos derivadors 

dels dos ramals de RTV, el derivador de TBA coaxial i les caixes de segregació de fibra 

òptica.  

 

5.5.8 Canalització secundària i registres de pas 
És la que suporta la xarxa de dispersió. Connecta els registres secundaris amb els 

registres de terminació de la xarxa a l’interior dels habitatges. Està formada per 4 tubs 

de 25 mm de diàmetre que van des de cada registre secundari de planta fins al RTR de 

cada habitatge. Hi haurà 1 tub per STDP, 1 tub per a STBA, 1 tub per a RTV i 1 tub per 

a FO. Quant als registres de pas, s’utilitzen en les canalitzacions secundàries quan hi 

ha un canvi de direcció o aquesta és més de longitud major a 15 metres. En aquest cas 

concret no seran necessaris. 

  

5.5.9 Registres de terminació de xarxa (RTR) 
Connecten la xarxa de dispersió amb la xarxa interior de l’usuari. En aquests registres 

s’allotgen els punts d’accés a l’usuari PAU dels diferents serveis. Consisteixen en 

caixes encastades a la paret de l’habitatge, amb tapa, i les seves dimensions mínimes 

seran de 500x600x80 mm (alçada, amplada i profunditat). Els registres de terminació 

de xarxa disposaran de tres preses de corrent o bases d’endoll. El total de RTR a 

l’edifici és de 6 (un per cada habitatge). 

 

5.5.10 Canalització interior de l’usuari 
És la que suporta la xarxa interior de l’usuari. Està composada per tubs encastats per 

l’interior de l’habitatge que uneixen els RTR amb els diferents registres de presa BAT. 

La topologia de les canalitzacions serà en estrella. El diàmetre dels tubs serà de 20 

mm. Hi haurà 1 tub per STDP, 1 tub per a STBA, 1 tub per a RTV i 1 tub per a FO.  

 

5.5.11 Registres de presa 
Són caixes encastades a la paret on s’allotgen les bases d’accés terminal (BAT) de 

dimensions mínimes 6,4x6,4x4,2 cm (alçada, amplada i profunditat). A cada habitatge 

s’instal·laran a la sala d’estar i al dormitori principal dos registres de presa per a cables 

de parells trenats, un registre de presa per a cables coaxials per a serveis de TBA i un 

registre de presa per a cables coaxials de serveis de RTV. A la resta de dormitoris 

s’instal·larà un registre de presa de cables de parells trenats i un registre de presa de 

cable coaxial per a serveis de RTV. A les proximitats del RTR es situarà un registre per 

a una presa configurable.  
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5.5.12 Quadre resum dels materials necessaris 
 Element Servei Dimensions (mm) 

Arqueta d’entrada  400x400x600 

Canalització externa STDP 1x diàmetre 63  

STBA 1x diàmetre 63 

FO 1x diàmetre 63 

Reserva 1x diàmetre 63 

Canalització enllaç inf. STDP 1x diàmetre 40 

STBA 1x diàmetre 40 

FO 1x diàmetre 40 

Reserva 1x diàmetre 40 

Canalització enllaç sup. RTV 1x diàmetre 40 

STBA 1x diàmetre 40 

RITI  2000x1000x500 

RITS  2000x1000x500 

Canalització principal STDP 1x diàmetre 50 

STBA 1x diàmetre 50 

RTV 1x diàmetre 50 

FO 1x diàmetre 50 

Reserva 1x diàmetre 50 

Registres sec. per planta  450x450x150 

Canalització sec. per hab. STDP 1x diàmetre 25 

STBA 1x diàmetre 25 

RTV 1x diàmetre 25 

FO 1x diàmetre 25 

RTR per habitatge  500x600x80 

Canalització interior STDP 1x diàmetre 20 

STBA 1x diàmetre 20 

RTV 1x diàmetre 20 

FO 1x diàmetre 20 

Taula 37: Quadre resum de materials de les canalitzacions 

 
 
5.6 Xarxa de control de la llar digital 

 
 5.6.1 Dispositius Z-Wave 

- Controladors 

Els centres de control permeten comunicar la instal·lació Z-Wave amb Internet 

permetent el control de la llar des de qualsevol lloc. Aquests dispositius són el 

centre de la xarxa Z-Wave. Es possible configurar i executar una xarxa Z-Wave 

només amb un control remot però hi ha certes funcions com la programació 

horària i les diferents escenes i ambients que només es poden executar per 

centres de control sense fils o amb un PC amb un software de domòtica. Els 

centres de control sempre estan engegats però el seu consum és baix. La 

interfície web permet accés remot des de tablets, smartphone, etc. El dispositiu 

sense fils escollit per a la instal·lació d’aquest projecte és el eedomus Plus de 

la empresa Connected Object, el qual permet supervisar i controlar la llar des 

de qualsevol lloc amb un ordinador, tablet o smartphone. Aquest dispositiu 

permet controlar la llar en temps real amb escenes personalitzades segons 

horaris, nivell de llum natural, presència o sistema de alarma. Característiques 

principals: 

- Controlador Z-Wave Plus GEN5, Alimentació DC 5V USB, Multilingüe, Control 

consum electricitat., Configuració automàtica IP vídeo vigilància càmeres, Baix 

consum (1,5 W), 2 ports USB per a dispositius amb cable (lector RFID...), 4 ports 
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RJ11 per a dispositius d’altres fabricants, Actualització de firmware de manera 

remota, CPU: Samsung ARM9, Processador: ARM Cortex-A8 a 1 GHz, RAM: 512 

Mb DDR3, Emmagatzematge 4 Gb eMMC, OS: Linux, Font d’alimentació AC100 

265V, 50 60 Hz / adaptador 5V/2A DC, Freqüència de 868,42 MHz, Abast: fins a 30 

metres, Ports Ethernet x1, Àudio: altaveu 1W + micròfon ambient, Ús en interior a 

temperatura 0-40ºC, humitat relativa de 80%, Dimensions 137x137x29 mm, Pes: 

300 grams. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il·lustració 21: dispositiu eedomus Plus. Font: eedomus.com 

 
- Controladors remots IR 

Permeten controlar els dispositius controlables per infraroig (TV, reproductors, 

aire condicionat, etc.) des del smartphone convertint-se en un dispositiu 

universal. 

- Sensors 

Els sensors són elements que detecten successos que tenen lloc a l’habitatge, 

com l’entrada d’una persona en una estança, l’obertura d’una porta o el canvi 

en la temperatura, humitat, quantitat de llum, etc. Aquesta informació es 

transmet al centre de control. També poden controlar altres dispositius Z-Wave 

directament, utilitzant la funció d’associació. Un exemple pot ser la commutació 

d’una llum amb un detector de moviment. Normalment són dispositius que 

funcionen amb piles. Depenent de la utilització dels transceptor de ràdio de les 

unitats, tenen una vida útil de bateria d’un a tres anys. Una variant d’aquests 

dispositius són els multi sensors, els quals donen diferents valors, com la 

temperatura i la humitat en un únic dispositiu. El dispositiu escollit per a la 

instal·lació és el Multisensor 4 en 1 de l’empresa Zipato que ofereix quatre 

funcions diferents: detecció de moviment, detecció d’obertura, sensor de 

temperatura i sensor de llum. Es composa de dues parts: un sensor i un imant. 

Característiques principals: 

- Tipus de mòdul: transmissor Z-Wave, Font d’alimentació: 3V CR123A, Bateria amb 

duració fins a 2 anys, Freqüència: 868,42 MHz, Abast fins a 30 metres interiors, 

Sensor temperatura de -10º a 70ºC, Sensor de llum: 0-500 lux, Angle de detecció 

PIR: 90º, Rang de detecció PIR: de 8 a 10 metres, Dimensions: detector 28x96x23 

mm i imant 10x50x12 mm, Pes: 52 grams, Temperatura de funcionament de -10 a 

40ºC, humitat 80%. 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 22: Multisensor 4 en 1 de Zipato: Font: zwave.es 
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- Interruptors i dimmers 

Els interruptors serveixen per a encendre i apagar per exemple una o vàries 

llums a la vegada, amb control local o encesa automàtica. Els dimmers 

serveixen per regular els circuits d’il·luminació com un potenciòmetre. Tant els 

interruptors com els dimmers commuten molts tipus de senyals de diferents 

dispositius encara que els dimmers queden restringits a les lluminàries 

(resistives incandescents, inductives o reactives). El sistema de cablejat pot ser 

de 2 cables o 3 de manera que en la opció de dos hi ha un cable que entra al 

dispositiu i un altre que surt, sense el cable neutre. Aquests dispositius reben 

comandes via radio i realitzen commutació o regulació, controlats mitjançant un 

controlador i alimentats a 230 V. 

 

- Termòstats 

Els termòstats s’utilitzen per a poder controlar la temperatura de l’ambient amb 

l’objectiu de millorar el confort i produir un estalvi energètic. El control de la 

climatització permet controlar cada dispositiu que proporcioni fred i/o calor i el 

seu comportament en funció de les diferents estances o el horari. Els sistemes 

de climatització normalment són radiadors de paret o terra radiant i per tant es 

poden controlar individualment amb termòstats de radiador TRV o amb 

electrovàlvules en cas del terra radiant. Mitjançant Z-Wave el control de la 

calefacció i climatització es pot centralitzar i s’hi pot accedir de manera remota. 

El dispositiu triat per a incorporar a la instal·lació és el termòstat Comet 

d’Eurotronic. Es pot utilitzar per personalitzar diferents escenaris de manera 

automàtica i per operar remotament el radiador. Mitjançant la detecció de 

finestra oberta es pot interrompre el servei. Altres funcions configurables són: 

protecció per nens, temporitzador, protecció contra la congelació, etc. Els 

adaptadors per a vàlvules estan inclosos.  

Característiques principals: 

- Possibilitat d’horari diferent cada dia, Estalvi d’un 30%, Energia 3V (dues piles AA), 

Freqüència: 868,42 MHz, Abast fins a 20 metres en interiors, Freqüència de 

mesura de la temperatura cada minut, Rang de temperatura de 6 a 28ºC, 

Temperatura de funcionament de 0 a 50ºC, Classe de protecció IP20, Dimensions: 

88x55x65 mm. 

 

 

 

 
 

Il·lustració 23: Termòstat Comet. Font: termostato.org 

 
- Endolls de paret 

Aquest tipus de dispositiu serveixen per controlar qualsevol lluminària o 

electrodomèstic col·locant-lo entre l’endoll de paret i l’endoll de l’equip. Alguns 

poden permetre regular la il·luminació i també poden mesurar el consum 

elèctric. Incorporen botoneres per ser controlats localment. 

El dispositiu escollir per a la instal·lació d’aquest projecte és el Smart Switch 6 

d’Aeon Labs, que consisteix en un endoll intel·ligent que permet controlar de 

manera sense fils tot el que s’endolla.  
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- Persianes i tendals 

Elements per al control sense fils de persianes, tendals, cortines, etc. que 

poden variar les seves posicions segons les condicions ambientals com la 

pluja, el nivell d’il·luminació, pantalles de projecció motoritzades, etc. Per dur a 

terme aquestes funcions, el mecanisme de pujada o baixada del motor es 

substitueix per un mecanisme Z-Wave permetent controlar una o vàries unitats 

a través del dispositiu de centre de control. 

 

5.6.2 Característiques de la instal·lació 
La xarxa de control de la llar digital d’aquest projecte té per objectiu ser la 

primera empremta del que més endavant segons les necessitats es pugui 

podria convertir-se en una xarxa més complerta amb més serveis (control 

d’il·luminació, seguretat front incendis o inundacions, control de persianes, 

tendals, etc.). L’abast d’aquesta xarxa en aquest projecte queda limitat a una 

instal·lació bàsica amb serveis de seguretat front intrusió i el control de la 

calefacció segons es defineix a continuació: 

- Seguretat i vigilància: s’utilitzarà el Multi sensor 4 en 1 del fabricant Zipato per a 

l’apertura de portes i finestres i detecció de presència front intrusió. Es col·locaran 

a les portes i finestres i a les zones principals de l’habitatge. 

- Calefacció: Per al control de la calefacció s’utilitzaran vàlvules termostàtiques i 

termòstats (Comet de Eurotronic). En cas que algun dels sensors d’apertura de 

portes o finestres detecti alguna obertura, el sistema de calefacció es desactivarà. 

Indirectament, amb aquest control de la calefacció, s’està incidint en el control de 

l’estalvi energètic i el confort de les estances.  

Els components que conformen la instal·lació de la xarxa de control són: 

Ubicació Dispositiu Tipus 

Sala d’estar – 

menjador – 

cuina 

Vàlvula d’èmbol per a radiador Actuador 

Termòstat per a radiador Sensor 

Multi sensor 4 en 1 Sensor 

Controlador principal Controlador 

Passadís Vàlvula d’èmbol per a radiador Actuador 

Termòstat per a radiador Sensor 

Rebedor Multi sensor 4 en 1 Sensor 

Dormitoris Vàlvula d’èmbol per a radiador Actuador 

Termòstat per a radiador Sensor 

Multi sensor 4 en 1 Sensor 

Banys Vàlvula d’èmbol per a radiador Actuador 

Termòstat per a radiador Sensor 

Taula 38: Components instal·lació xarxa de control 
La localització d’aquests dispositius en els habitatges es troba a l’apartat de plànols en els 
annexos de la present memòria. 

5.6.3 Procés d’instal·lació 
- Controlador 

Primer es connecta el controlador eedomus Plus al router amb el cable RJ45 i a la 

xarxa elèctrica. En segon lloc s’ha de crear un compte al web secure.eedomus.com per 

a registrar el controlador mitjançant el número de sèrie. Un cop s’ha creat el compte i 

s’ha registrat el dispositiu, ja es poden afegir la resta de dispositius perquè es 

comuniquin amb el controlador. 

- Sensor 4 en 1 

Dintre del compte privat del web secure.eedomus.com s’ha d’accedir a l’apartat de 

configuració i a afegir perifèric. S’escull l’opció d’afegir perifèrics sense fils Z-Wave. Tot 

seguit es demanarà que es polsi 3 cops el botó situat a la part darrera del dispositiu per 
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tal d’integrar-lo a la xarxa. Un cop realitzades les passes anteriors, es procedeix a 

instal·lar el dispositiu en la finestra o porta corresponent. El sensor es col·loca al marc 

de la porta i l’imant en la mateixa porta o finestra. 

- Sistema de calefacció 

Dintre del compte privat del web secure.eedomus.com s’ha d’accedir a l’apartat de 

configuració i a afegir perifèric. S’escull l’opció d’afegir perifèrics sense fils Z-Wave. Tot 

seguit es demanarà que es polsi el botó d’inclusió del termòstat durant 5 segons per tal 

d’integrar-lo a la xarxa. Un cop realitzades les passes anteriors, es procedeix a 

instal·lar el dispositiu al radiador corresponent de manera que primer es munta 

l’adaptador RA per al termòstat en la vàlvula d’èmbol i tot seguit es cargola el termòstat 

a l’adaptador.  

 

5.6.4 Aplicació d’escriptori eedomus 
S’accedeix al web eedomus.com/es/. A la part superior dreta hi ha una pestanya 

(“acceder”) que s’ha de seleccionar i aquí s’han d’introduir les credencials d’accés al 

compte personal. Un cop dintre de l’espai personal es poden diferenciar dues zones, 

una amb el menú d’ajuda, configuració i desconnexió i l’altra amb les pestanyes de les 

diferents estances on s’ha integrat algun dispositiu. A través dels menús de la primera 

zona es pot accedir a diferents fòrums i documentació tècnica d’ajuda i a l’apartat de 

configuració on es poden afegir o eliminar dispositius i des d’on es poden configurar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 24: Exemple menú configuració eedomus. Font: domoticadomestica.com 

 

Les pestanyes més rellevants dintre del menú de configuració són: 

- Perifèrics: mostra en pantalla tots els perifèrics inclosos en el sistema domòtic. Si 

polsem en algun d’ells, s’obre un menú amb la configuració i la informació del 

dispositiu. En aquesta pestanya es pot canviar el nom del dispositiu, l’habitació a la 

que correspon i els canals vinculats segons es mostra en la següent imatge: 

 

 

 

 

 

Il·lustració 25: Exemple menú configuració eedomus. Font: domoticadomestica.com 
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- Quadre d’indicacions: mostra els valors dels dispositius configurats de la 

instal·lació. 

- El meu compte: mostra les dades del compte vinculat al controlador de la 

instal·lació. 

- Programació: en aquesta pestanya es poden programar les diferents escenes 

personalitzades. 

- Notificacions: aquí es mostren les connexions de les persones autoritzades, podent 

saber des de quin terminal s’han connectat, la data i l’hora. 

- Afegir o eliminar perifèric: polsant en aquesta pestanya es pot accedir al sistema 

d’inclusió i exclusió dels dispositius que conformen la instal·lació.  

Pel que fa a la zona 2, aquí es pot accedir a cadascuna de les estances on hi 

ha instal·lats els dispositius de manera que ens proporcionen informació de 

cadascun d’aquests dispositius (temperatura, humitat, llum, etc.). A continuació 

es mostra un exemple: 

 

 

 

 

 
Il·lustració 26: Exemple menú estances eedomus. Font: domoticadomestica.com 

 

 5.6.5 Aplicació per Android eedomus 
A més de l’aplicació d’escriptori, també hi ha disponible una aplicació per a 

dispositius mòbils. Amb aquesta aplicació no es poden configurar tots els 

aspectes de la instal·lació però és molt útil per a la monitorització i control de 

l’habitatge. També es poden incloure i excloure dispositius. Un cop s’accedeix a 

l’aplicació es mostra la informació del sistema de la següent manera: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Si polsem a la pestanya de menú apareixen les següents opcions: 

- Inici: porta a la pantalla d’inici. 

- Notificacions: es poden veure les connexions de les persones autoritzades, podent 

saber des de quin terminal s’han connectat, la data i l’hora. 

- Configuració de l’app: mostra dues opcions per a que el dispositiu mòbil tingui 

comunicació directa amb el controlador i per a rebre notificacions. També mostra 

informació de la versió de l’aplicació i l’usuari connectat. 

- Xarxa Z-Wave: en aquesta pestanya es poden incloure i/o excloure els dispositius 

per a la instal·lació domòtica. 

- Diagnòstic: Mostra un diagnòstic sobre l’accessibilitat al controlador i al núvol. 

- Sincronitzar: actualitza l’aplicació en cas que s’hagi modificat algun valor (noms, 

dispositius, etc.). 

- Desconnexió: surt de l’aplicació. 

Il·lustració 27: Exemple menú estances app mòbil eedomus. Font: domoticadomestica.com 
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A continuació es mostra una imatge d’aquest menú amb les diferents opcions: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 28: Exemple menú opcions app mòbil eedomus. Font: domoticadomestica.com 

 

També a l’aplicació mòbil es pot accedir a cadascuna de les estances on hi ha 

instal·lats els dispositius de manera que ens proporcionen informació de 

cadascun d’aquests dispositius (temperatura, humitat, llum, etc.). A continuació 

es mostra un exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 29: Exemple menú estances app mòbil eedomus. Font: domoticadomestica.com 

 

6. Conclusions 

 

Un cop realitzat el present projecte, hi ha diferents aprenentatges rellevants 

que es poden extreure. Per una banda, que la implementació i 

desenvolupament d’una normativa d’infraestructures comunes de 

telecomunicació ha sigut un esdeveniment clau per a l’avenç decisiu en la 

incorporació als habitatges de les noves tecnologies. Per altra banda, s’observa 

que generalment els nous habitatges acostumen a incorporar aquelles 

tecnologies que són estrictament obligatòries segons les normatives aplicables, 

deixant de banda les de la llar digital, possiblement com a conseqüència d’uns 

darrers anys en un context econòmic de crisi, sobretot en el sector de la 

construcció. 

 



59   

Per tant, les infraestructures de telecomunicació que s’acaben incorporant als 

edificis avui dia són insuficients si analitzem els nous productes i serveis 

disponibles a l’abast dels consumidors. En aquest sentit, es proposa que els 

nous serveis i instal·lacions englobats en un context de llar digital es regulin i 

s’incloguin en una nova normativa que complementi l’existent sobre ICT. 

D’aquesta manera es garantiria que les noves instal·lacions satisfarien les 

exigències actuals i futures dels consumidors, amb un bon nivell de qualitat 

tècnica i control econòmic, simplificant els documents necessaris (un mateix 

projecte per a ICT i llar digital) i les tramitacions de legalització.  

 

Per altra, a nivell personal he obtingut coneixements pràctics sobre la 

implementació real d’una ICT que incorpora serveis de llar digital, que en el 

meu cas personal són de gran interès, ja que em serveixen per complementar 

els coneixements sobre l’àmbit de l’arquitectura i construcció dels quals disposo 

per ser Llicenciat en Arquitectura, i que m’obren un ampli ventall de camins 

combinant ambdues branques de coneixement. Pel que fa a l’assoliment dels 

objectius plantejats en l’apartat 1 d’introducció del present treball, es pot afirmar 

que el fet de sumar serveis de llar digital com a valor afegit als obligatoris d’ICT 

als nous edificis és perfectament viable, no només des del punt de vista 

econòmic sinó també si s’observa la senzillesa tècnica que pot comportar.  

 

En l’apartat del pressupost es pot observar que una instal·lació bàsica per 

controlar la seguretat front intrusions i la calefacció (confort i estalvi energètic) 

suposen al voltant d’un 0,5% (uns 2.500€) del preu d’un hipotètic habitatge amb 

un preu de mercat mig d’uns 300.000€ a la ciutat de Barcelona, preu que es pot 

amortitzar en molt poc temps tenint en compte el que pot consumir en 

calefacció un habitatge mig al mes. A més Z-Wave és una tecnologia amb una 

penetració en el mercat molt elevada (dispositius econòmics) i que es postula 

com la més utilitzada en els propers anys, amb una gran facilitat quant a 

escalabilitat i compatibilitat amb altres tecnologies. 

 

Pel que fa a la planificació i metodologia per tal d’assolir els objectius inicials i 

per l’obtenció del producte, es pot afirmar que ha estat satisfactòria. En aquest 

sentit, durant l’elaboració del producte obtingut (instal·lació ICT més llar digital) 

ha sigut molt senzill anar pas a pas en el seu disseny ja que tot el procés està 

molt ben pautat i és molt fàcil anar incorporant noves xarxes a mida que es va 

avançant. Incorporar la xarxa de control domòtic a l’ICT era des del principi un 

dels aspectes que creia que em comportaria més temps i complexitat, però un 

cop realitzat l’estudi de mercat i després d’haver adquirit els coneixements 

necessaris per a la implementació de la xarxa amb Z-Wave he pogut 

comprovar la seva senzillesa, i a més, he pogut donar compliment de manera 

satisfactòria a un dels objectius del treball. 

 

Finalment, podem afirmar que les tecnologies tractades en el present projecte 

es poden considerar emergents però que cada cop tenen més presència. 

Quant a línies d’investigació futures, i per tal de donar resposta a aspectes que 

encara no es troben del tot resolts, per exemple es poden trobar àmbits com el 

de la integració de la petita escala de les llars digitals amb les Smart Cities i 
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Smart Grids, és a dir, investigar les possibles solucions que permetin teixir un 

gran ecosistema intel·ligent, començant per les cèl·lules més petites fins a 

arribar a l’organisme complet. 

 

També s’ha de donar una millor resposta quant a normalització i 

estandardització dels sistemes facilitant la seva integració als edificis i la 

interoperabilitat. Per altra banda, és necessari apropar aquests coneixements 

als diferents agents implicats i al consumidor en general, transmetent i fent 

entendre els beneficis que es poden aportar. Per últim, una altra línia 

d’investigació important consisteix en analitzar i proposar quina normativa 

s’hauria d’incorporar a la ja existent per tal de promocionar i facilitar la 

instal·lació d’aquestes noves tecnologies ja sigui en edificis nous o rehabilitats. 

 

 

7. Glossari 

 

Actuador: és un dispositiu capaç de transformar energia hidràulica, pneumàtica o 

elèctrica en l'activació d'un procés amb la finalitat de generar un efecte sobre un procés 

automatitzat. 

Amplada de banda: Quantitat de canals (freqüències) que és capaç de captar l’antena. 

Amplificador: Mòdul electrònic emprat per augmentar el nivell del senyal de televisió 

per compensar les pèrdues inherents a qualsevol instal·lació. 

Amplificador monocanal: Amplificador dissenyat per amplificar exclusivament un sol 

canal. 

Amplificador selectiu programable: Amplificador que permet programar mitjançant 

una consola de programació els canals que es volen amplificar. 

Analitzador d’espectre: Instrument de mesura que permet mesurar el nivell de senyal 

d’una determinada recepció de radiofreqüència i a l’hora visualitzar en una pantalla la 

quantitat de freqüències que s’hi utilitzen. 

Antena col·lectiva de televisió: Instal·lació col·lectiva en què l’equip de capçalera 

només amplifica televisió terrestre.  

Antena Yagi: Model d’antena molt utilitzat en recepció de televisió, que deu el seu nom 

al científic japonès Dr. Hidetsugu Yagi i que és formada per un dipol plegat, per un 

sistema reflector i per un sistema de directors. 

Arqueta d’entrada: Recinte situat a la vorera o zona comuna de l’immoble on 

conflueixen les canalitzacions de tots els operadors i la canalització externa de la ICT 

de l’immoble. Suporta les xarxes d’alimentació. 

Atenuació: Paràmetre que representa la disminució de nivell d’un senyal que circula 

per qualsevol dispositiu d’una instal·lació. S’expressa en dB amb caràcter negatiu. 

Azimut: Angle per desplaçar l’antena parabòlica respecte a la posició sud. S’expressa 

en graus seguit de les lletres E (est)o bé O (oest). 

Banda: Grup de freqüències agrupades en canals de ràdio. 

Base d’accés de terminal: Punt definit a la ICT en què es connecta el terminal 

d’usuari. sigla BAT 

Caixa de taps: Denominació comuna que rep el mòdul repartidor de cable coaxial 

situat a l’exterior d’un edifici que permet donar servei als usuaris abonats. Les sortides 

no emprades d’aquest repartidor estan tapades amb resistències terminals amb 

aparença de tap. sigla CDT 

Canal: En telecomunicacions, banda de freqüències de ràdio assignada amb una 

finalitat específica. 
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Coded ortogonal frequency division multiplexing: Sistema de modulació molt 

complex que fa ús d’un gran nombre de portadores (típicament 8.000) amb poca 

separació entre elles i modulades cada una amb una fracció del total de dades binàries. 

sigla COFDM. 

Controlador: en una xarxa composta per diferents dispositius, és un dispositiu capaç 

de realitzar una sèrie de funcions de control sobre la mateixa xarxa, tals com 

afegir/llevar dispositius, conèixer l'estructura de la xarxa, etc. 

Decibel: Unitat de mesura àmpliament utilitzada en sistemes de transmissió i recepció 

de senyals. El decibel és una mesura relativa, compara dos valors entre ells. sigla dB 

Decibel microvolt: Unitat de mesura estàndard utilitzada en la mesura del nivell de 

senyal en sistemes de transmissió i recepció per radiofreqüència. 

Derivador: Dispositiu passiu que permet extreure senyal d’una línia principal per 

alimentar-ne un ramal o derivació. 

Digital audio broadcaster: Procediment de codificació i emissió de senyals d’àudio i 

dades emprant portadores d’alta freqüència modulades amb procediments digitals. És 

l’equivalent de la TDT però en difusió sonora. sigla DAB. 

Dimmer: un dimmer, regulador, atenuador o dímer serveix per a regular l'energia en un 

o diversos focus, amb la finalitat de variar la intensitat de la llum que emeten (sempre 

que les propietats del llum ho permetin). 

Directivitat: Capacitat de l’antena per captar els senyals que vénen en una única 

direcció. 

Eficiència energètica: és una pràctica emprada durant el consum d'energia que té 

com a objecte reduir el consum d'energia. 

Elevació: Angle que cal desplaçar l’antena parabòlica respecte a una paral·lela a terra. 

Es mesura en graus i sempre és positiu. 

Encastat -ada: Que no està en la superfície. 

Equalitzador: Equip electrònic que ens permet igualar el nivell de senyal de les 

emissions rebudes canal per canal. 

Espectre: Representació gràfica del contingut en freqüència i nivell d’un senyal. En 

l’eix X es representa la freqüència, i en l’eix Y es col·loca l’amplitud de cada 

component. 

Espectre de radiofreqüència: Quantitat de freqüències que es poden utilitzar per fer 

qualsevol tipus de transmissió amb ones de ràdio. 

Figura de soroll: Valor emprat pel fabricant d’un amplificador per indicar l’aportació de 

senyal de banda ampla no volgut en la seva sortida. Es produeix a causa de les 

característiques inherents als semiconductors emprats en la seva constitució. 

Freqüència: Nombre de cicles que es produeixen durant 1 segon de temps. Es 

representa per la lletra F, i es mesura en hertzs (Hz). 

Guany: Paràmetre que defineix el grau d’augment de senyal que pot aportar un 

amplificador. S’expressa en dB. 

Immòtica: entenem la incorporació a l'equipament d'edificis d'ús terciari o industrial 

(oficines, edificis corporatius, hotelers, empresarials i similars), de sistemes de gestió 

tècnica automatitzada de les instal·lacions, amb l'objectiu de reduir el consum 

d'energia, augmentar el confort i la seguretat d'aquests. 

Impedància característica: Valor de resistència elèctrica expressada en W que 

l’antena presenta quan passen els corrents alterns captats. 

Infraestructura comuna de telecomunicacions: Model d’instal·lació de xarxes de 

comunicació d’accés públic, generalment en edificis d’habitatges i regulat per llei. 

sigla ICT. 

Sense fils: comunicació en la qual l'emissor i el receptor no es troben units per un mitjà 

de propagació per cable. 

Instal·lació de telecomunicació per cable: Instal·lació en què el senyal es distribueix 

per cable coaxial o per fibra òptica. sigla TLCA 
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Intermodulació: Interacció de dos senyals portadors d’alta freqüència que provoquen 

l’aparició de noves portadores interferents a la sortida d’un mòdul electrònic afectat. 

Internet: Xarxa de xarxes a escala mundial formada per milions de computadors 

connectats entre ells amb el conjunt de protocols TCP/IP. 

KNX: KNX és un estàndard (ISO/IEC 14543) de protocol de comunicacions de xarxa, 

basat en 051, per a edificis intel·ligents (domòtica i immòtica). L'estàndard KNX és 

gestionat per l'Associació KNX. 

Latitud: Angle format per una posició geogràfica respecte a l’equador del planeta. Va 

de 0 a 90 graus (posició en els pols del planeta). 

Línia: Circuit d’enllaç, basat en qualsevol mitjà físic de transmissió, que proporciona 

enllaç entre dos elements de la xarxa. 

Línia commutada: Enllaç establert mitjançant la xarxa telefònica bàsica entre dos 

punts durant el temps que dura la comunicació entre ells. 

Línia punt a punt: Línia d’enllaç entre dos punts, de manera permanent, que permet la 

transmissió entre tots dos. 

Llar digital: És un habitatge que, a través d'equips i sistemes, i la integració 

tecnològica entre ells, gràcies a la domòtica, ofereix als seus habitants funcionis i 

serveis que faciliten la gestió i el manteniment de la llar, augmenten la seguretat; 

incrementen el confort; milloren les telecomunicacions; estalvien energia, costos i 

temps, i ofereixen noves formes d'entreteniment, oci i altres serveis dins de la mateixa i 

el seu entorn sense afectar les cases normals. 

Sense fil: la comunicació sense fil o sense cables és aquella en la qual la comunicació 

(emissor/receptor) no es troba unida per un mitjà de propagació físic, sinó que s'utilitza 

la modulació d'ones electromagnètiques a través de l'espai. 

Longitud: Angle format per la posició geogràfica de qualsevol punt del planeta 

respecte al meridià zero de referència. El desplaçament cap a l’oest és positiu (fins a 

+180 graus) i en sentit contrari (cap a l’est) es representa negativament (fins a –180 

graus). 

Longitud d’ona: Distància expressada en metres que mesura una oscil·lació completa. 

Low noise block: Element electrònic integrat en les antenes parabòliques que, a més 

de suportar els dipols de recepció, permeten amplificar el senyal rebut i actuen de 

convertidors de freqüència a la banda de FI (freqüència intermèdia). sigla LNB 

Mapatge de cables: Verificació de l’assignació correcta de la connexió de 

Mesclador: Mòdul electrònic emprat en instal·lacions de recepció de televisió per 

conduir per un sol cable els senyals captats per diferents antenes. 

Mesurador de camp: Instrument de mesura especialitzat en la realització de mesures 

de nivell de senyals de radiofreqüència. 

Moment flexor: Característica que ens dóna el fabricant per determinar quina és la 

càrrega mecànica màxima que pot suportar el pal sense doblegar-se. 

Multiplexor: Aparell que permet visualitzar, en un monitor, el contingut de diferents 

càmeres de vídeo de manera seqüencial amb una durada ajustable. 

Normativa ICT: Normativa d’infraestructures comunes de telecomunicació actual per la 

qual es regulen tots els aspectes d’una instal·lació col·lectiva de recepció i distribució 

de senyal televisió. 

Òrbita geostacionària: Òrbita terrestre situada a 36.000 km de distància de la Terra i 

sincronitzada amb ella pel que fa a la seva velocitat de rotació. 

Parell de coure: Línia de comunicació que consisteix en dos fils conductors de coure. 

Preamplificador: Mòdul electrònic que s’instal·la prop de l’antena de recepció per, en 

cas de recepció pobra de senyal, augmentar-ne el nivell. Pot formar part de la mateixa 

antena. 

Presa de pas: Model de presa d’usuari amb una entrada i una sortida, i que s’empra en 

casos de distribució de senyal en sèrie. 
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Presa d’usuari: Component instal·lat a l’interior de l’habitatge que interconnecta la 

instal·lació comuna de l’edifici amb l’aparell de l’usuari. 

Presa final: Model de presa d’usuari que es col·loca al final d’un ramal sèrie. 

Processador de canal: Dispositiu que permet la conversió de qualsevol canal 

d’entrada en qualsevol canal de sortida. D’aquesta manera, elimina les incompatibilitats 

entre canals adjacents. 

Protocol: un protocol de comunicacions és un conjunt de regles i normes que 

permeten que dues o més entitats d'un sistema de comunicació es comuniquin entre 

ells per a transmetre informació per mitjà de qualsevol mena de variació d'una 

magnitud física. 

Punt d’accés a usuari: Element en què s’acaba la xarxa de distribució propietat de la 

comunitat de veïns i comença la part de la xarxa propietat de l’usuari. sigla PAU 

Punt de terminació de xarxa: Últim punt de la xarxa de Telefónica per accedir al 

domicili. Delimita la responsabilitat de l’operadora que fa la instal·lació. Sigla PTX 

QAM: Barreja de modulació de fase i amplitud que, en el cas més favorable, permet 

que s’emetin fins a 6 bits de manera simultània. 

Quaternary phase shift keying: Modulació digital en què s’emeten 2 bits 

simultàniament que permeten 4 estats diferents de la fase del senyal portador. 

sigla QPSK 

Radiofreqüència: Freqüència de les ones radioelèctriques compresa en el marge entre 

algunes desenes de kilohertzs i desenes de gigahertzs. sigla RF. 

REBT: Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

Recinte: Lloc on s’ubiquen elements de la instal·lació d’intercomunicació. 

Recinte d’instal·lacions de telecomunicació inferior: Habitacle o armari situat a la 

planta baixa d’un edifici, on s’ubiquen els mòduls necessaris per donar serveis de 

telefonia i televisió a tots els habitatges de l’immoble. sigla RITI 

Recinte d’instal·lacions de telecomunicació modular: Armaris ignífugs de tipus 

modular que s’utilitzen en immobles de pisos o conjunts unifamiliars de menys de vint 

habitatges. sigla RITM 

Recinte d’instal·lacions de telecomunicació superior: Habitacle o armari situat a la 

part superior d’un edifici, on s’ubiquen els mòduls necessaris per donar serveis de i 

televisió a tots els habitatges de l’immoble. sigla RITS 

Recinte d’instal·lacions de telecomunicació única: Local únic en el cas d’habitatges 

unifamiliars que acumula la funcionalitat de RITI i RITS. sigla RITU 

Reflector: Element de l’antena encarregat de rebutjar els senyals no volguts que 

arriben a l’antena per darrere. 

Reflector parabòlic: Element utilitzat en sistemes de recepció de senyals de satèl·lit 

que permet que aquests puguin ser captats per l’LNB. 

Registre: Lloc on es fan empalmaments i derivacions de la troncal als habitatges. 

Relació S/N: Diferència d’amplitud entre el senyal que es vol rebre i el nivell de soroll 

que l’acompanya. 

Repartidor: Mòdul electrònic emprat en instal·lacions de televisió per donar senyal a 

diferents ramals d’una instal·lació a partir d’una entrada única. 

Router: Dispositiu d’enllaç de dades entre les xarxes de tipus públic (Internet) i les 

xarxes privades d’una instal·lació. Permet que les dades digitals generades pels 

sistemes privats (vídeo digitalitzat, per exemple) es puguin rebre en qualsevol lloc de la 

xarxa pública amb el corresponent aparell (monitor d’ordinador). 

Satèl·lit de comunicacions: Dispositiu situat a l’espai exterior, amb la finalitat de fer 

transmissions de senyals a llargues distàncies. 

Satellite master antenna television: Instal·lació col·lectiva en què l’equip de 

capçalera, a més de la televisió terrestre, inclou canals de satèl·lit. Sigla SMATV. 

Sensor: és un dispositiu capaç de detectar magnituds físiques o químiques, 

anomenades variables d'instrumentació, i transformar-les en variables elèctriques. 
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Senyal de radiofreqüència: Ona alterna de freqüència prou elevada per poder-se 

radiar per l’espai. 

Senyal soroll: Quocient entre la potència de senyal útil i la potència de soroll existent a 

la sortida d’un receptor. Aquest paràmetre és habitualment emprat en comunicacions 

analògiques com a mesura de la qualitat del senyal rebut. sigla S/N. en signal noise. 

Sistema domòtic: conjunt de dispositius que permeten automatitzar tota una sèrie 

d'accions en un habitatge proporcionant un major estalvi, confort, seguretat i 

entreteniment de manera fàcil i transparent. 

Soroll: Senyal generat per un mòdul electrònic i que se superposa al senyal original. Té 

característiques de banda ampla, és a dir, que és format per una gran quantitat de 

freqüències. 

Tecnologia: és el conjunt de coneixements tècnics, científicament ordenats, que 

permeten dissenyar i crear béns i serveis que faciliten l'adaptació al medi ambient i 

satisfer tant les necessitats essencials com els desitjos de la humanitat. 

Televisió digital terrestre: Sistema de difusió de senyals de televisió emprant 

estacions emissores fixes i procediments digitals de conversió i modulació. sigla TDT. 

Transceptor: és un dispositiu que compta amb un transmissor i un receptor que 

comparteixen part dels circuits o es troben dins de la mateixa caixa. 

Unshielded twisted pair: Designació de cable format per parells de cables conductors 

trenats i sense cap malla que els envolti. Són habituals a les instal·lacions de transport 

de dades digitals, com ara les xarxes ethernet. sigla UTP. 

Urbòtica: s'entén per urbòtica al conjunt serveis i instal·lacions públiques que es troben 

automatitzades amb la finalitat de millorar la gestió energètica, la seguretat, el benestar 

o confort i les comunicacions de tots els usuaris d'aquests serveis públics. 

USB: L'Universal Serial Bus (USB) (bus universal en sèrie BUS) és un estàndard 

industrial desenvolupat a mitjan anys 1990 que defineix els cables, connectors i 

protocols usats en un bus per a connectar, comunicar i proveir d'alimentació elèctrica 

entre ordinadors i perifèrics i dispositius electrònics. 

Xarxa d’alimentació: Conjunt d’elements que utilitzen els operadors per accedir a les 

ICT de l’immoble i oferir els seus serveis de telecomunicació. 

Xarxa de dispersió: Part de la xarxa principal de les ICT que discorre en cada planta 

entre la xarxa de distribució i la xarxa interior d’usuari. 

Xarxa de distribució: Part de la xarxa principal de les ICT que uneix les xarxes 

d’alimentació amb la xarxa de dispersió de cada planta de l’immoble. 

Xarxa d’interior d’usuari: Part de la xarxa de les ICT que discorre en el domicili de 

l’usuari. 

Xarxa telefònica bàsica: Línia telefònica convencional que permet converses de veu i 

transmissió de dades a una velocitat de 64 kbps. sigla XTB 

Xarxa telefònica commutada: Xarxa telefònica dissenyada principalment per a la 

transmissió de veu, però que també pot transportar dades. sigla XTC 

XDSL: Sigla que correspon a la denominació anglesa xdigital subscriber line (‘línia 

d’abonat digital X’). 

X-10: X10 és un protocol de comunicacions per al control remot de dispositius elèctrics, 

que utilitza la línia elèctrica (220V o 110V) preexistent, per a transmetre senyals de 

control entre equips d'automatització de la llar (domòtica) en format digital. 

Zigbee: ZigBee és el nom de l'especificació d'un conjunt de protocols d'alt nivell de 

comunicació sense fil per a la seva utilització amb radiodifusió digital de baix consum, 

basada en l'estàndard IEEE 802.15.4 de xarxes sense fils d'àrea personal 

(wireless personal area network, WPAN). 

Z-Wave: Z-Wave és un protocol de comunicacions sense fil dissenyat per a 

l'automatització de la llar, específicament per a controlar de manera remota les 

aplicacions en entorns residencials. Z-Wave es comunica mitjançant una tecnologia 

sense fil de baixa potència dissenyada específicament per a aplicacions de control 
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remot. El protocol sense fil Z-Wave està optimitzat per a una comunicació fiable, de 

baixa latència, de petits paquets de dades amb velocitats de dades de fins de 100kbit/s. 
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9. Annexos 

 
9.1 Plec de condicions 

 
- Radiodifusió sonora i de televisió 

FM - omnidireccional 

Banda  FM 

Guany 1 dB 

Relació D/A 0 dB 

Longitud  500 mm 

Càrrega contra el vent (150 Km/h) < 40 N 

UHF – directiva 

Banda  canals 21 a 60 UHF 

Guany 16,5 dB 

Angle d’obertura H < 40º 

Angle d’obertura V < 50º 

ROE < 2 

Relació D/A >26 dB 

Càrrega contra el vent (150 Km/h) < 60 N 

DAB  

Banda  III 

Guany 8 dB 

Relació D/A >15 dB 

Longitud  555 mm 

Càrrega contra el vent (150 Km/h) < 100 N 

Característiques dels elements actius Televés Ref. 5325 

Canal FI  

Equalitzador 0-12 dB Guany 42 dB 

Nivell de sortida 124 dBµV Figura de soroll 9 dB 

Canal MATV  

Equalitzador 0-20 dB Guany 51 dB 

Nivell de sortida 117 dBµV Figura de soroll 9 dB 

 Pel que fa als derivadors: 
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Tipus TA A 

Banda 47-2150 MHz 47-2150 MHz 

Nº sortides 2 2 

Pèrdues derivació típ V/U 12 db 15 db 

Pèrdues derivació típ FI 12 db 15 db 

Pèrdues inserció típ V/U 2,5 db 1,2 db 

Pèrdues inserció típ FI 2,6 db 2 db 

Rebuig entre derivacions >25 dB >20 dB 

Corrent màx 1A 1A 

 Pel que fa als distribuïdors: 

Tipus 1 

Banda 47-2150 MHz 

Pèrdues distribució típ V/U 7,5 db 

Pèrdues distribució típ FI 9,5 db 

Rebuig entre derivacions >20 dB 

Impedància 75 Ohms 

Pel que fa als punts d’accés a l’usuari (PAU) es compliran les següents característiques de 

transferència que a continuació es detallen: 

 Paràmetre Unitat Banda 

  47-862 MHz 950-2150 MHz 

Impedància Ohms 75 75 

Pèrdues d’inserció dB < 1 < 1 

Pèrdua de retorn dB >= 10 >= 10 

Quant a les bases d’accés al terminal (BAT), tindran les següents característiques: 

Tipus 1 

Banda 47-2150 MHz 

Pèrdues derivació V/U 0,8 +- 0,5 db 

Pèrdues derivació FI 1,2 +- 0,5 db 

Impedància 75 Ohms 

Pèrdues de retorn >10 dB 

 

- Distribució dels serveis de telecomunicacions de telefonia disponible al públic (STDP) i de 

banda ampla (TBA) 

Quant als cables de parells trenats per a les xarxes de distribució i dispersió els cables de parells 

trenats utilitzats seran com a mínim de 4 parells de fils conductors de coure amb aïllament 

individual sense pantalla classe E categoria 6. Hauran de complir amb les especificacions de la 

norma UNE-EN 50288-6-1. Per a la xarxa interior d’usuari els cables utilitzats seran com a mínim 

de 4 parells de fils conductors de coure amb aïllament individual classe E categoria 6 i coberta de 

material no propagador de flama, lliure d’halògens i baixa emissió de fums i hauran de ser 

conformes ales especificacions de la norma UNE-EN 50288-6-1 i UNE-EN 50288-6-2. Les xarxes 

de distribució i dispersió hauran de complir els requisits especificats en les normes UNE-EN 

50174-1:2001, UNE-EN 50174-2 i UNE-EN 50174-3 i seran certificades conforme a la norma 

UNE-EN 50346. Els cables de parells trenats que s’utilitzaran en aquest projecte hauran de tenir 

una atenuació màxima de 34dB/100 metres a 300 MHZ i seran de categoria 6 classe E o 

superior. La referència de cable que s’utilitzarà és Televés Ref. 2123. 

 

Quant als cables coaxials, amb caràcter general els cables coaxials a utilitzar en les xarxes de 

distribució i dispersió seran dels tipus RG11. Els cables coaxials compliran amb les 

especificacions de les normes UNE-EN 50117-2-1 i de la norma UNE-EN 50117-2-2 i compliran 

amb una impedància característica mitja de 75 Ohms, conductor central d’acer recobert de coure 

d’acord a la norma UNE-EN 50117-1. El diàmetre exterior serà de 10,3 +-0,2 mm, l’atenuació de 

1,3 dB/100 m a 5 MHz i de 13,5 dB/100 m a 862 MHz i atenuació de pantalla classe A segons 

apartat 5.1.2.7 de les normes UNE-EN 50117-2-1 i UNE-EN 50117-2-2. La referència del cable a 

instal·lar és la Televés Ref. 210202.  

 

Quant als cables de fibra òptica el cable d’escomesa òptica serà individual de dues fibres 

òptiques amb el següent codi de colors: fibra 1 verd i fibra 2 vermella. Les fibres òptiques que 
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s’utilitzaran seran monomode del tipus G.657 categoria A2 o B3, amb baixa sensibilitat a 

curvatures i estan definides en la Recomanació UIT-T G.657 “Característiques de les fibres i 

cables òptics monomode insensibles a la pèrdua per flexió per a la xarxa d’accés”.  

 

- Infraestructures 

Les arquetes seran preferiblement de formigó armat o d’altre material sempre que suportin les 

sobrecàrregues normalitzades en cada cas i l’empenta del terreny. Les tapes hauran de complir 

amb allò especificat a la norma UNE-EN 123. Seran vàlides les arquetes que compleixen les 

característiques anterior i la norma UNE 133100-2. Com a norma general les canalitzacions 

hauran d’estar com a mínim a 10 cm de qualsevol  trobada entre dos paraments. Els tubs de la 

canalització externa s’incrustaran en un prisma de formigó des de l’arqueta fins al punts d’entrada 

general de l’edifici. Els tubs de la canalització de l’enllaç superior es subjectaran al sostre de la 

planta sota coberta mitjançant grapes o brides en tram d’1 m com a màxim. Els tubs de la 

canalització principal s’allotjaran en el patinet previst a l’efecte en el projecte arquitectònic i se 

subjectaran mitjançant bastidors o sistema similar. Els de la canalització secundària s’encastaran 

en el paraments per on vagin. Els de l’interior de l’usuari s’encastaran verticalment des dels 

registres de presa fins al forat del fals sostre en passadissos i cuina per el que aniran fins trobar 

la vertical dels registres de terminació de xarxa o els registres de pas. Quant al RITI, a la meitat 

inferior es situarà STDP i TBA, a la meitat superior al lateral esquerre espai per realitzar la funció 

de registre secundari de la planta baixa i al lateral dret espai per a almenys dues basses d’endoll 

i el corresponent quadre de protecció. Al registre principal de STDP s’etiquetarà clarament quin 

es l’habitatge al que va destinat cada cable d e 4 parells trenat. Quant al RITS, a la meitat 

superior es situarà la RTV i a la meitat inferior SAI, reservant en aquesta meitat en la part 

superior del lateral dret espai per a almenys tres bases d’endoll i el corresponent quadre de 

protecció.  

 

9.2 Pressupost 

 
 Canalitzacions i infraestructures 

DESCRIPCIÓ UNITATS PREU/UNITAT € IMPORT € 

Xarxa d’alimentació    

Arqueta  1 129,11 129,11 

Canalització externa  30 10,37 311,10 

Canalització enllaç superior  10 39,40 39,40 

Recintes telecomunicació    

RITI 1 495,10 495,10 

RITS 1 522,54 522,54 

Xarxa de distribució    

Canalització principal 100 3,80 380 

Caixa RS 4 172,50 690 

Xarxa de dispersió    

Canalització secundaria 70 2,77 193,90 

Xarxa interior d’usuari    

Canalització interior 700 1,1 770 

Registre terminació xarxa 7 79,2 554,40 

Alimentació elèctrica PAU 7 12,04 84,28 

TOTAL 4.169,83 

 Cablejat 
DESCRIPCIÓ UNITATS PREU/UNITAT € IMPORT € 

TV + TBA    

Cable coaxial ref 2141 300 1,27 381 

Cable coaxial RG11  220 1,1 242 

Cable de coure  20 4 80 

STDP + FO    

Cable FO 2 fibres 120 3,89 466,80 

Cable 4 parells UTP Cat6 300 0,87 261 

Reserva    

Filferro guia 200 0,14 28 

TOTAL 1.458,8 
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Components i equips 
DESCRIPCIÓ UNITATS PREU/UNITAT € IMPORT € 

Elements de captació    

Antena Televes ref 149522 1 70,84 70,84 

Antena Televes ref 1201 1 25,50 25,50 

Antena Yagi Televes ref 1050  1 37,39 37,39 

Pal 3 metres 1 33,32 33,32 

Mà d’obra 1 134,23 134,23 

Equip de capçalera    

Amplif Televes ref 5325 1 543,88 543,88 

Ponts de connexió 1 48,94 48,94 

Elements passius    

Resistències 75 Ohms 14 0,94 13,16 

DerivadorTA Televesref 5130 2 17,42 34,84 

Derivador A Televes ref 5131 4 17,42 69,68 

Derivador B Televes ref 5132 2 17,42 34,84 

PAU Televes ref 5154 7 14,80 103,60 

Repartidor Televes ref 5150 7 12,31 86,17 

Panell de connexions 1 54,50 54,50 

Armari TBA 1 180,50 180,50 

Armari FO 1 180,50 180,50 

PAU Televes ref 2315 7 24 168 

Panell de connexions 1 120 120 

Armari STDP 1 180,50 180,50 

Patch panel 1 144 144 

Multiplexor Televesref 46501 7 63,34 443,38 

Caixa de segregació 1 40,20 40,20 

PTR Televes 5415 7 16,84 117,88 

Preses RJ45 30 10,90 327 

Tapa cega 7 7,82 54,74 

Base presa per coaxial 12 11,40 136,80 

BasepresaRTV Televes 5418 18 17,82 320,76 

TOTAL 3.705,15 

 Z-Wave llar digital 
DESCRIPCIÓ UNITATS PREU/UNITAT 

€ 
IMPORT € 

Sensors    

Termòstat per a radiador Eurotronic 32 49,99 1.599,68 

Multi sensor 4 en 1 Philio TEch 24 59,99 1.439,76 

Actuadors    

Vàlvula d’èmbol per a radiador Danfoss 32 19,99 639,68 

Controladors    

Controlador principal Connected Object 6 299 1.794 

TOTAL 5.473,12 

 TOTAL PRESSUPOST 
DESCRIPCIÓ IMPORT € 

Canalització 4.169,83 

Cablejat 1.458,80 

Components i equips electrònics 3.705,15 

Z-Wave llar digital  5.473,12 

TOTAL 14.806,9 

 
9.3 Càlculs 

 
Atenuacions radiodifusió sonora i TV digital terrestre 

Càlcul de l’atenuació des de la sortida dels amplificadors de capçalera fins a les preses d’usuari 

en les bandes I, II, III, IV i V: 

V entrada (uV) 500 µV  

m (Cable antena a capçalera) 10 m  

Senyal Rebuda (dBuV) 60 dBµV Banda I 
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 60 dBµV Banda II 

 60 dBµV Banda III 

 60 dBµV Banda IV 

 60 dBµV Banda V 

Derivador 5130 5130 5132 5132 

Atenuació (dB) Pas Derivació Pas Derivació 

Banda I 2,5 12 1,5 18 

Banda II 2,5 12 1,5 18 

Banda III 2,5 12 1,5 18 

Banda IV 2,5 12 1,5 18 

Banda V 2,5 12 1,5 18 

 

Cable Banda I Banda II Banda III Banda IV Banda IV 

Atenuació (dB) 0,043 0,058 0,086 0,16 0,19 

Presa (dB) Banda I Banda II Banda III Banda IV Banda IV 

Atenuació (dB/m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

PAU-repartidor Banda I Banda II Banda III Banda IV Banda IV 

Atenuació (dB) 8 8 8 8 8 

 

- Millor presa (4º-1ª) 

Nº Plantas Edificio 4   

Altura de las plantas 3,5 m 

m (cabecera a red) 5 m 

m (deriv a toma) 12 m 

 

4º-1ª           Atenuacions (dB)     

 Banda Cable Derivador 5132 PAU 5154 Presa Total 

 I 0,817 19 8 0,5 28,317 

 II 1,102 19 8 0,5 28,602 

 III 1,634 19 8 0,5 29,134 

 IV 3,04 19 8 0,5 30,54 

 V 3,61 19 8 0,5 31,11 

 

- Pitjor presa (1º-1ª) 

Nº Plantes Edifici 4   

Alçada de les plantes 3,5 m 

m (capçalera a xarxa) 5 m 

m (deriv a presa) 15 m 

 

1º-1ª           Atenuacions (dB)     

 
Banda Cable Derivador 5130 

PAU 
5154 

Presa  Total 

 I 1,3975 12+1,5+2+2 = 17,5  8 0,5 27,3975 

 II 1,885 12+1,5+2+2 = 17,5 8 0,5 27,885 

 III 2,795 12+1,5+2+2 = 17,5 8 0,5 28,795 

 IV 5,2 12+1,5+2+2 = 17,5 8 0,5 31,2 

 V 6,175 12+1,5+2+2 = 17,5 8 0,5 32,175 

 

Relació senyal-soroll TV digital terrestre 
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S/N (dB) = Sant – Na – Fsis ; 

Sant: nivell esperat de senyal a l’antena = 60 dBµV ; 

Na: nivel de soroll de l’antena = 10 log(K x To x B) on  

K: cte Boltzmann = 1,38.1023 W/HzK 

To: temperatura ambient = 290ºK 

B: amplada de banda = 8MHz 

Per tant s’obté que Na = 3,202-14 W ; i tenint en compte que R=75 Ohms i que V=(R x P)1/2 = 1,55 

µV ; Na = 10 log (1,55) = 1,90 dBµV; 

Fsis: figura de soroll equivalent de la instal·lació = f1 + (at2-1)/g1 + (f3-1)*at2/g1 + (Atmax-

1)*at2/(g1*g3) on 

 f1: factor de soroll dels preamplificadors. 

 g1: guany preamplificadors. 

 at2 (f2): atenuació del cable de baixada des de l’antena als preamp. 

 f3: factor de soroll dels amplificadors monocanals. 

 g3: guany dels amplificadors monocanals.  

 atmax: atenuació màxima de la instal·lació. 

Com que no es consideren preamplificadors ni l’atenuació del cable fins al preamplificadors, 

l’expressió es pot simplificar a: 

Fsis = f3 + (atmax – 1)/g3 i per tant: 

 f3 = 9 dB ; g3 = 85 – 60 = 25 dB ; atmax = 32,175 ; 

Fsis = 109/10 + (1032,175/10 – 1 ) / 1025/10 = 7,94 + (1649,06 / 316,23) = 13,15 ; en logarítmic Fsis = 

10 log (13,15) = 11,18 dB ; 

Per tant, S/N (dB) = 60 dBµV - 1,90 dBµV – 11,18 dB = 46,92 dB ; 

  

Intermodulació TDT terrestre 

L’expressió matemàtica és: 

(S/I simple) presa (dB) = (S/I simple) capçalera + 2(Smax capçalera – Sreal capçalera) on 

(S/I simple) presa i (S/I simple) capçalera: és la relació en dB entre el nivell de portadora 

d’un canal i el nivell d’un senyal interferent dintre de la banda amplificada. El dona el 

fabricant. 

Smax capçalera: nivell de senyal màxim a la sortida que permet l’amplificador. 

Sreal capçalera: nivells de senyals ajustat a la sortida de l’amplificador. 

n: nombre de canals amplificats. 

(S/I simple) presa (dB) = 35 + 2(110 dBµV – 85 dBµV) = 85 dB. 

 

Càlcul paràmetres antenes parabòliques 

El satèl·lit ASTRA es tracta d’un satèl·lit geostacionari ubicat a la longitud L = 19,2º. Per altra 

banda, l’orbita geostacionària està definida com una constant de valor d = 35.786,3 Km. El radi 

de la Terra és r = 6.378,16 Km, per tant la distància del centre de la Terra fins la orbita és: R = r + 

d = 42.164,46 Km. Per altra banda, Barcelona es troba en una posició de t = 41,22 N (latitud) i q 

= 2,10 E (longitud). 

 Elevació: 

 E = arctg(cos b – p) / sen b   on 

  b = arcos(cos t . cos (q-L)) 

p = 0,15127 relació entre el radi de la Terra i el de l’orbita del satèl·lit facilitat pel 

fabricant. 

 Azimut: 

 A = 180º + arctg(tg(q-L))/sen t)    

 Substituint els valors: 

b = arcos(cos t . cos (q-L)) = arcos(cos 41,22º . cos (2,10º – 19,2º)) = arcos(0,7125) = 44,56º ;   

E = arctg(cos b – p) / sen b = arctg(cos 44,56º – 0,15127) / sen 44,56º = 41,76º.   

A = 180º + arctg(tg(q-L))/sen t) = 180º + arctg(tg(2,10º – 19,2º))/sen 41,22º) = 154,97º ;  

 

Atenuacions senyal satèl·lit 

Càlcul de l’atenuació des de la sortida dels amplificadors de capçalera fins a les preses d’usuari 

en la banda dels 950-2150 MHz: 
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V entrada (uV) 500 µV  

m (Cable antena a capçalera) 10 m  

Derivador 5130 5130 5132 5132 

Atenuació (dB) Pas Derivació Pas Derivació 

Banda I 2,6 12 1,5 19 

Banda II 2,6 12 1,5 19 

Banda III 2,6 12 1,5 19 

Banda IV 2,6 12 1,5 19 

Banda V 2,6 12 1,5 19 

 

Cable 1000 MHz 2150 MHz 

Atenuació (dB) 0,19 0,3 

Presa (dB) 1000 MHz 2150 MHz 

Atenuació (dB/m) 0,5 0,5 

PAU-repartidor 1000 MHz 2150 MHz 

Atenuació (dB) 10 10 

 

- Millor presa (4º-1ª) 

Nº Plantes Edifici 4   

Alçada de les plantes 3,5 m 

m (capçalera a xarxa) 5 m 

m (deriv a presa) 12 m 

 

4º-1ª           Atenuacions (dB)     

 Banda Cable Derivador 5132 PAU 5154 Presa Total 

 1000 MHz 4,18 19 10 0,5 33,68 

 2150 MHz 6,6 19 10 0,5 36,1 

 

- Pitjor presa (1º-1ª) 

Nº Plantes Edifici 4   

Alçada de les plantes 3,5 m 

m (capçalera a xarxa) 5 m 

m (deriv a presa) 15 m 

 

1º-1ª           Atenuacions (dB)     

 
Banda Cable Derivador 5130 

PAU 
5154 

Presa  Total 

 1000 MHz 5,89 12+1,5+2+2 = 17,5  10 0,5 33,89 

 2150 MHz 9,3 12+1,5+2+2 = 17,5 10 0,5 37,3 

 

Relació portadora-soroll banda 950-2150 MHz i càlcul de guany i diàmetre antena parabòlica  

C/N(dB) = PIRE(dBW) + Ge(dB) + 20log(λ/4πD) – 10log(KTeqB) on 

 C/N: relació portadora-soroll en la presa de l’usuari. 

 PIRE: potència isotròpica radiada equivalent. 

 Ge: guany efectiu de l’antena receptora. 

 λ: longitud d’ona. 

 D: distància al satèl·lit. 

 K: Constant Boltmann.= 1,38.10-23 W/HzK. 

 B: amplada de banda del filtre FI receptor. 

Teq: temperatura equivalent de soroll (LNB i reflector) = Tant + To(Fsis – 1), on Tant = 

70 K i To = 290 K. 
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Com que C/N>11 dB, es fixa el valor C/N en 17,5 dB (15 dB + 1 dB error orientació + 1,5 dB 

pèrdues desplaçament). I a altres valors que es coneixen: 

 PIRE = 50 dBW (satèl·lit ASTRA). 

λ = 0,024 m per a una freqüència de 12,5 GHz. 

Figura de soroll del LNB = 0,7 dB (dada segons fabricant). 

Guany LNB = 55 dB (dada segons fabricant). 

D = 38.000 Km. 

B = 36 MHz per a canals QPSK. 

Un altre dels paràmetres és la figura de soroll equivalent de la instal·lació Fsis. Normalment el 

factor de soroll del sistema és pràcticament el factor de soroll del LNB, ja que el factor de soroll 

generat pels elements passius és molt baix. Per tant es pot escollir aquest valor que ve donat pel 

fabricant: Fsis = 0,7 dB.  

Ara es pot calcular la temperatura equivalent de soroll: 

Teq=Tant+To(Fsis-1) = 70ºK+290ºK(100,7/10-1) = 120,71ºK. 

Seguim calculant: 

C/N(dB) = PIRE(dBW) + Ge(dB) + 20log(λ/4πD) – 10log(KTeqB) ; 

Ge(dB) = PIRE(dBW) + C/N(dB) + 20log(λ/4πD) – 10log(KTeqB) = 

= 17,5 dB – 50 dBW – 20log(0,024/4π3,8.107m) + 10log(1,38.10-23 . 120,72ºK . 36 MHz) = 17,5 dB 

– 50 dBW – (-205,98 dB) + (-132,22 dBW) = 41,26 dB. 

Per obtenir el valor del diàmetre de l’antena: 

Ge = 4π . Sr . ef / λ2   on 

 Sr: superfície = πr2. 

 ef: eficiència de l’antena = 0,6. 

 Sr . ef: àrea efectiva de l’antena. 

Sr = λ2 . Ge / 4π . ef = 0,0242 . 1041,26/10 / 4π . 0,6 = 1,02 m2. 

r = (Sr/π)1/2 = (1,02/π)1/2 = 0,57 m; per tant el diàmetre és d = 1,14 m. El valor comercial que més 

s’ajusta als valors obtinguts és el d’una paràbola.la de 110 cm de diàmetre. 

Per últim, s’obté el nivell de senyal obtingut a l’antena i l’entrada de l’amplificador: 

C (dB) = PIRE (dBW) + Ge (dB) + 20log(λ/4πD) = 50 dBW + 41,25 dB + 20log(0,024/4π3,8.107m) 

= -114,72 dBW, que en lineal és C = 3,376.10-12 W, i tenint en compte que V = (PR)1/2: 

V = (3,376.10-12W . 75 Ohms)1/2 = 15,913 µV ; C(dB) = 20log(15,913 µV) = 24,03 dBµV. 

Per altra banda, el nivell de senyals obtingut a l’entrada de l’amplificador FI és C = 24,03 dBµV.+ 

55dB (LNB comercial) = 79,03 dBµV. 

 

Intermodulació televisió per satèl·lit 

L’expressió matemàtica és: 

(S/I mult) presa (dB) = (S/I mult) capçalera + 2(Smax capçalera – Sreal capçalera) – 15log(n-1) 

on 

(S/I mult) presa i (S/I mult) capçalera: és la relació en dB entre el nivell de portadora d’un 

canal i el nivell d’un senyal interferent dintre de la banda amplificada. El dona el 

fabricant. 

Smax capçalera: nivell de senyal màxim a la sortida que permet l’amplificador. 

Sreal capçalera: nivells de senyals ajustat a la sortida de l’amplificador. 

n: nombre de canals amplificats. 

(S/I mult) presa (dB) = 35 + 2(124 dBµV – 90 dBµV) – 15log(32-1) = 80,62 dB. 
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9.4 Plànols 

 
Planta Baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITI 1000x500x2000 mm 
 
RITS 1000x5002000 mm 
 
Registre secundari 450x450x150 mm 
 
PAU 500x600x80 mm 
 
Presa coaxial 
 
Presa TV 
 
Presa doble de telèfon RJ45 
 
Presa simple de telèfon RJ45 
 
Presa registre configurable 
 
Canalització interior 

Canalització d’enllaç inferior 4tubs 40mm d 
 
Canalització d’enllaç sup. 2tubs 40mm d 
 
Canalització secundària 4tubs 25mm d 
 
Canalització principal 5tubs 50mm d 
 
Canalització externa 4tubs 63mm d 

 



76   

Plantes Tipus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITI 1000x500x2000 mm 
 
RITS 1000x5002000 mm 
 
Registre secundari 450x450x150 mm 
 
PAU 500x600x80 mm 
 
Presa coaxial 
 
Presa TV 
 
Presa doble de telèfon RJ45 
 
Presa simple de telèfon RJ45 
 
Presa registre configurable 
 
Canalització interior 

Canalització d’enllaç inferior 4tubs 40mm d 
 
Canalització d’enllaç sup. 2tubs 40mm d 
 
Canalització secundària 4tubs 25mm d 
 
Canalització principal 5tubs 50mm d 
 
Canalització externa 4tubs 63mm d 
 
Controlador principal Z-Wave 
 
Termostats i vàlvules Z-Wave 
 
Multisensor Z-Wave (obertura i moviment) 
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Planta coberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall PAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Canalització secund. 4 tubs 25mm d 
 
2.Espai per PAU STDP 
 
3.Espai per fibra òptica 
 
4.Espai per PAU TBA 
 
5 Espai per repartidor TBA 
 
6.Espai per PAU TV 
 
7. Espai per repartidor TV 
 
8. Caixa encastada 500x600x80mm 
 
9. Canalització interior usuari tubs 20 
mm diàmetre 
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Esquema de principi infraestructures 
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Llegenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema general del RTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITI 1000x500x2000 mm 
 
RITS 1000x5002000 mm 
 
Registre secundari 450x450x150 mm 
 
PAU 500x600x80 mm 
 
Presa coaxial 
 
Presa TV 
 
Presa de telèfon RJ45 
 
Canalització interior tubs 20mm d 
 
Canalització externa i d’enllaç inferior  
 
Canalització enllaç superior 2tubs 40mm d 
 
Canalització secundària 4tubs 25mm d 
 
Canalització principal 5tubs 50mm d 
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Esquema de principi televisió 
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Esquema de principi telefonia 
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Esquema de principi banda ampla coaxial 
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Esquema de principi banda ampla fibra òptica 

 

 


