
Presentació
El futur no és tan lluny com tots ens pensem. El futur als habitatges ja és aquí. 
Sempre hem volgut encendre els llums, abaixar les persianes o tancar alguna 
finestra sense haver d’aixecar-nos, o poder controlar-ho tot des d’un sol dispositiu. 
Totes aquestes peticions ja són presents a la realitat i reben el nom de «domò-
tica». Per tant, aquest concepte tan innovador ens permet automatitzar la vida 
quotidiana d’una manera senzilla i ràpida. A més a més, també volem un habitat-
ge que tingui el menor impacte possible en el medi ambient i sigui una llar amb 
instal·lacions renovables aconseguint una eficiència energètica i econòmica. En 
aquest treball em vaig endinsar dins del món de la domòtica i la sostenibilitat, 
dos conceptes estrictament relacionats amb l’arquitectura del futur. L’interès per 
aquest tema sobre l’arquitectura ja ve de quan era ben petit: em posava al balcó 
amb un foli blanc, un llapis i un regle, mirava l’entorn i m’imaginava grans edificis 
i cases, i ho representava al full. Quan m’he anat fent més gran, han anat sorgint 
innovacions, com ara que les instal·lacions convencionals tenen un gran impacte 
ambiental i es van substituint per instal·lacions renovables, els habitatges autò-
noms cada cop tenen més importància… Aleshores, vaig voler recordar quan dibui-
xava aquells habitatges però creant grans edificis domòtics i sostenibles.
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Edificis domòtics i sostenibles. 
El futur és tan lluny?



Metodologia
En aquest treball es parla del món de la domòtica i de la sostenibilitat, dos conceptes 
estrictament relacionats amb l’arquitectura del futur. Per aquest motiu, vaig dividir el 
treball en dues parts: la domòtica i la sostenibilitat. Dins de la domòtica, vaig parlar 
sobre el seu origen, tots els elements que constitueixen un sistema, vaig classificar 
els diferents tipus de sistemes i estàndards domòtics i, finalment, vam veure totes les 
aplicacions que ens pot aportar. A continuació, dins la part de sostenibilitat, vaig es-
tudiar quines característiques ha de complir una construcció sostenible, els principis 
fonamentals, i vaig realitzar un estudi sobre totes les instal·lacions renovables que 
ens podem trobar. Com a treball de camp, vaig voler realitzar una maqueta d’un ma-
gatzem propi, aplicant els coneixements obtinguts sobre les instal·lacions renovables, 
realitzant un disseny 3D i fent un estudi de projecte amb un pressupost hipotètic.

Cos del treball
La meva recerca es constitueix de dues branques, relacionades amb l’arquitectura 
del futur i lligades entre elles: la domòtica i la sostenibilitat. Podem definir els edi-
ficis domòtics com aquells que posseeixen un conjunt de sistemes que són capaços 



de realitzar les funcions bàsiques d’una casa de manera automàtica i autònoma. 
El camp de la domòtica és molt ampli, i es coneix com un concepte de futur, però 
realment la seva base es va iniciar bastant abans del que pensem. A mesura que ha 
anat passant el temps, el camp de la domòtica s’ha estat millorant i perfeccionant 
en cada detall, fins que ha arribat a l’actualitat com un concepte innovador i amb es-
perances de continuar millorant cada vegada més. Tot i que no té gaire sentit, l’apa-
rició dels primers electrodomèstics i la domòtica estan molt vinculats, ja que estan 
lligats amb l’automatització de les tasques de la llar. Per tant, donem lloc al seu ori-
gen amb la invenció de la planxa de roba elèctrica, l’any 1903, i posteriorment han 
anat sorgint nous sistemes i tecnologies. També he estudiat tots i cada un dels ele-
ments dins d’una instal·lació domòtica, començant amb la unitat de control on arri-
ba tota la informació i es processa per executar l’acció, continuant amb els sensors, 
elements encarregats de captar qualsevol canvi físic, a continuació els actuadors, 
que són els components que realitzen l’acció de forma autònoma, i, finalment, les 
interfícies per poder connectar l’usuari amb l’habitatge i poder obtenir un control 
total. Tots aquests elements, es poden organitzar en funció de diferents esquemes, 
coneguts com a sistemes domòtics: centralitzat, distribuït i mixt. Un cop coneguts 
els diferents sistemes domòtics, vaig realitzar un estudi comparatiu entre els dife-
rents estàndards, incloent-hi els avantatges i desavantatges de cadascun d’ells i, a 
més a més, diferenciant-los entre oberts o propietaris. Per acabar amb la domòtica, 



i un cop analitzada a fons una instal·lació domòtica, vaig estudiar totes les funcions 
que pot tenir la domòtica, ja que és capaç de controlar pràcticament la totalitat dels 
àmbits d’un habitatge, per tal d’automatitzar moltes de les tasques de la llar i per 
facilitar el dia a dia a l’usuari. Les aplicacions que aporta la domòtica es poden agru-
par en quatre àmbits diferents: confortabilitat, seguretat, energia i comunicacions. 
L’altra branca de la recerca és la sostenibilitat dels edificis, i primerament vaig tenir 
en compte que un edifici sostenible és aquell que s’ha dissenyat respectant el medi 
ambient, ja sigui per aplicar una eficiència als materials i l’estructura de l’habitatge 
o aconseguint una baixa demanda energètica gràcies a recursos naturals. A més a 
més de respectar el medi ambient, també s’aconsegueix un estalvi econòmic consi-
derable. La domòtica està estrictament lligada amb l’arquitectura sostenible, ja que 
un dels objectius i aplicacions de la domòtica és el control i la gestió de l’energia, 
obtenint un estalvi energètic i respectant alhora el medi ambient. Qualsevol edifici 
que vulgui ser reconegut com a construcció sostenible ha de complir una sèrie de 
requisits que estan aprovats mundialment, de manera que vaig elaborar-ne la llista. 
Seguidament, vaig buscar totes les alternatives de materials per tal de millorar el 
procés de construcció en si de l’edifici i aconseguir reduir la petjada ecològica, i, un 
cop buscades, vaig realitzar un estudi per classificar tots els materials sostenibles, 
segons si serveixen per a estructures, com a aïllaments o com a elements decora-
tius. També es té en compte l’orientació i la distribució de les diferents sales, ja que 
són dos conceptes essencials en una construcció sostenible, perquè depenent de 
com orientem la construcció podrem aprofitar les condicions climàtiques amb gran 
eficiència. Cada territori pot tenir un clima diferent i aquests dos principis s’estu-
dien de manera diferent depenent de les condicions presents. I continuant amb el 
punt més fort de la sostenibilitat, vaig estar buscant i estudiant totes les instal·la-
cions d’energies renovables, ja que a l’interior d’un habitatge sostenible no hi pot 
faltar el subministrament d’energia essencial, però a diferència dels habitatges 
convencionals, una construcció sostenible ha de ser capaç de proporcionar un sub-
ministrament aportant-nos un estalvi energètic i econòmic, ja que la major part de 
l’energia que consumim avui en dia prové de la utilització de fonts d’energia exhau-
ribles, normalment procedents de derivats del petroli o del carbó. Les instal·lacions 
renovables aprofiten les fonts renovables del planeta i les converteixen en energia 
elèctrica i tèrmica, per aquest motiu s’aconsegueix disminuir la factura mediam-
biental que comporten les necessitats energètiques. Vaig estudiar l’energia solar, 
tant la tèrmica, que converteix l’energia solar en calor, com la fotovoltaica, que con-
verteix la radiació solar en energia elèctrica, i després l’energia eòlica, l’energia de 
biomassa (matèria orgànica originada en un procés biològic, espontani o provocat), 
l’energia geotèrmica, part de tota l’energia que ens proporciona el Sol i arriba a la 
Terra és absorbida per l’escorça terrestre i s’acumula internament en forma de calor, 



i l’energia hidràulica, generada aprofitant el cabal i l’energia cinètica de l’aigua per 
generar energia. I, per acabar amb la branca de sostenibilitat, vaig esmentar els ODS 
(Objectius de Desenvolupament Sostenible). N’hi ha que estan relacionats amb la 
sostenibilitat, i quan una construcció compleix aquests objectius obté un certificat 
conforme ha complert els objectius establerts.
En el meu treball de camp, després de tots els coneixements obtinguts durant la re-
cerca sobre la construcció domòtica i sostenible, vaig voler convertir un magatzem 
tradicional propi per aconseguir una infraestructura sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient, en forma de maqueta. Per tant, vaig aplicar instal·lacions renovables, 
concretament energia solar fotovoltaica, i vaig aconseguir un edifici eficient tant 
energèticament com econòmica. El meu treball de camp es pot dividir en diferents 
parts: primer la realització d’un estudi de projecte inicial, tenint en compte la loca-
lització i l’orientació. Després el disseny de la maqueta, ja que abans de construir 
la maqueta vaig tenir en compte totes les mesures de la infraestructura principal i 
la producció de la infraestructura realitzada en format 3D amb ordinador. A partir 
d’aquí, vaig engegar el procés de construcció de la maqueta, amb els diferents ma-
terials i eines corresponents. Per acabar, gràcies a la col·laboració de l’empresa Galp 
Solar, vaig poder comunicar-me amb el seu equip tècnic format per enginyers i vam 
estudiar conjuntament el cas amb els paràmetres reals i d’aquesta intervenció en 
vam extreure el pressupost real hipotètic i l’estalvi econòmic obtingut gràcies a la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per subministrar energia elèctrica.
 
Conclusions
Estic molt satisfet per tots els coneixements obtinguts sobre la domòtica i la sos-
tenibilitat, ja que era un tema pel qual mostrava molt interès. He pogut aprendre 
com està format un sistema domòtic i he pogut conèixer totes les instal·lacions re-
novables. La millor part del treball ha sigut el treball de camp, ja sigui la realització 
de la maqueta, fent els dibuixos en 3D i recreant-los en la maqueta, com l’estudi de 
la proposta de futur sobre el magatzem, ja que he pogut parlar amb enginyers i he 
après moltes coses sobre la seva feina i sobre aquest àmbit. Espero que l’estudi de la 
proposta sigui vàlida en un futur proper, i es pugui implantar un sistema d’energia 
renovable amb l’objectiu de cuidar el nostre planeta i obtenir un nou estalvi econò-
mic. En aquest treball he pogut tancar una etapa de la meva vida sobre l’arquitectu-
ra que va començar quan era més petit i ha finalitzat aquí, de la millor manera. Tot 
i així, toca iniciar una nova etapa amb nous reptes i adquirint nous coneixements 
sobre el món de la tecnologia. I com a conclusió final puc afirmar que he pogut apre-
ciar el futur de l’arquitectura a les meves mans; per tant, puc dir amb tota tranquil-
litat que el futur no és tan lluny com tots ens pensem, sinó que, més ben dit, el futur 
ja ha arribat i ho ha fet per quedar-se.
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