
Presentació
Aquest treball de recerca és un estudi tecnològic sobre la domòtica i el seu avenç 
cap al futur pròxim que està per venir. Com a objectius s’han establert, en primer 
lloc, poder arribar a conèixer quins són els millors mecanismes domòtics d’una 
llar contemplant els estalvis energètics i econòmics i l’eficiència i eficàcia a través 
d’un estudi. I, en segon lloc, ser capaç de dissenyar i elaborar una maqueta d’un 
habitatge incorporant les funcions prèviament trobades, tenint com a idea princi-
pal i general que tot el projecte giri entorn de la domòtica.
El treball pretén donar a conèixer un àmbit poc utilitzat actualment per poder fer 
arribar la informació a un ventall de gent molt més extens i, així, encarar un futur 
digne per a tothom, especialment després de conèixer la situació actual envers el 
canvi climàtic i la importància de l’era de la tecnologia i els seus avantatges.
 
Metodologia
Per elaborar el treball, primer s’han analitzat les funcions bàsiques d’una llar a tra-
vés d’informacions extretes d’internet i de consells d’enginyers del sector domòtic; 
seguidament s’ha buscat quins són els diferents tipus de cada una de les funcions 
amb els seus punts a favor i en contra respecte a l’estalvi energètic, l’econòmic i els 
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temes d’eficiència i eficàcia, i, finalment, s’han aplicat totes aquestes funcions dins 
d’un habitatge, dissenyant-ne la maqueta. Per acabar, s’ha demostrat la capacitat de 
poder programar cada una de les funcions de manera intel·ligent a través del so-
ftware Arduino i incorporar-les a la maqueta en qüestió. 

Cos del treball
El treball ha estat dividit en dues grans parts, la teòrica i la pràctica. Pel que fa a 
la primera part, la teòrica, inclou l’explicació detallada de la domòtica, quins són 
els seus orígens, quins avantatges i inconvenients ens aporta, quines són les seves 
funcions i quins són els seus elements i com es comporten. A més a més, s’hi troben 
les definicions d’habitatges amb els seus orígens corresponents i els diferents tipus 
trobats actualment segons les diferents classificacions. Per complementar aquesta 
part hi ha els annexos, que recullen tots els materials que s’han cregut oportuns per 
facilitar la comprensió del treball. S’hi troba un recull de fotos del procés d’elabora-
ció de la maqueta, els plànols reals de la casa escollida i els programes utilitzats per 
a la programació de les funcions i. a més a més, un llapis de memòria amb un vídeo 
de la maqueta en funcionament.
 
Conclusions
El primer objectiu es basava a fer un estudi sobre els diferents tipus que es troben 
de cada una de les funcions de la llar i escollir els més adients per incorporar-los en 
una casa. Els estudis s’han fet sobre la il·luminació, la climatització i la seguretat. 
Pel que fa a la il·luminació, després de valorar el cost, l’eficiència i l’estalvi energè-
tic s’ha arribat clarament a la conclusió que els LEDS són els més eficients. A més 



a més, en l’àmbits de la domòtica representen un estalvi energètic considerable, ja 
que a través de sensors es poden regular tant les intensitats com les hores de fun-
cionament i es redueixen les despeses d’energia. En el cas de la climatització, s’han 
analitzat els cinc tipus actuals i el que més beneficis aportava era l’aerotèrmia, tant 
per temes energètics com econòmics; a més a més, aquest sistema permet la incor-
poració de la domòtica de manera més efectiva, ja que es controlen tant les baixes 
com les altes temperatures i produirà escalfor o aire fred depenent de la situació 
climàtica. Ja per acabar, en el cas de la seguretat s’ha pogut deduir que la domòtica 
afavoreix molt aquests aspectes, ja que permet tenir controlada la casa en diferents 
àmbits, que inclouen tant les intrusions com el risc d’incendis o perills elèctrics i 
hidràulics; així doncs, evita o redueix els problemes tècnics. 
Per dur a terme tot l’estudi, trobar la informació en fonts fiables d’internet ha set 
accessible i acceptable, ja que la majoria de companyies i experts que es dediquen 
a aquests àmbits coincideixen amb les dades obtingudes a l’estudi; l’única cosa que 
es podria haver millorat és que, per obtenir dades encara més fiables i més precises, 
potser hauria estat una bona idea contactar amb algun expert personalment per 
poder discutir aquests aspectes.
Pel que fa al segon objectiu, aquest consistia a ser capaç d’implementar les dades 
obtingudes en l’estudi en una casa real, tot girant al voltant de la domòtica i disse-
nyant una maqueta per poder facilitar la visualització del disseny realitzat. 
Pel que fa a la part tècnica, que era la més important, ja han sorgit més obstacles i 
inconvenients; tot i així, s’han pogut dur a terme la majoria de propostes. En primer 
lloc, s’ha hagut d’aprendre com s’utilitza el programa Arduino per programar cada 
una de les funcions i, tot i que és un programa relativament accessible per a tot-
hom, hi ha limitacions que han fet augmentar les dificultats, ja que es basa en unes 
codificacions molt particulars i concretes. Com a resultat final s’han pogut imple-
mentar totes les funcions que es volien incloure des d’un principi, és a dir: l’alarma 
d’intrusió, l’alarma contra incendis, les il·luminacions de llocs de pas i les d’habitaci-
ons i interiors, l’automatització de persianes i l’automatització del garatge. 
Després d’acabar tot el treball, la principal conclusió que se n’ha extret ha estat 
la importància que té realment la domòtica i la poca visibilitat que se li dona ac-
tualment, i és que aquesta branca de la tecnologia podria facilitar-nos la vida en 
un futur pròxim en tots els aspectes quotidians i domèstics que es poden trobar; 
ens beneficia quant a comoditat, energèticament i en la seguretat; per tant i més 
tenint en compte el canvi climàtic (de gran importància per al planeta), la domò-
tica seria una de les opcions per fer-hi front, o com a mínim contribuir a l’estalvi 
d’energia. L’únic principal inconvenient que ens proporciona la domòtica és la seva 
gran inversió econòmica de l’inici, ja que els preus són molt més elevats que altres 
sistemes estàndard, però després d’analitzar les dades obtingudes als estudis, s’ha 



arribat a la conclusió que aquestes grans inversions es veuen beneficiades a llarg 
termini, és a dir, el cap d’un cert període d’anys ja es deixaran d’invertir més diners 
que no pas amb els sistemes estàndards. Així doncs, es creu que s’hauria de comen-
çar a visibilitzar molt més tot aquest món tecnològic i electrònic per facilitar la vida 
dels humans i aprofitar-ne els avantatges davant la problemàtica energètica actual. 
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