
Més que edificis intel·ligents, entenem que seran edificis amb la capacitat 

de sensar múltiples paràmetres al voltant seu. La intel·ligència la posarà la 

centralització i, sobretot, la interpretació d'aquesta informació rebuda a 

l'hora de prendre decisions a nivell de ciutat. 

 

 

2.- A nivell intern: 
 

Aprofitant que es té la capacitat de connexió a una central, es podria 

aprofitar per dotar de sensors a aquests edificis per sensar paràmetres del 

propi edifici com: 

- Consum d'aigua 

- Consum d'electricitat 

- Consum de gas 

-... 

 

S'haurà de discriminar des de quin tipus d'edifici s'estigui obtenint les dades 

per prendre un tipus de decisió o una altra. Seria interessant que alguns 

d'aquests edificis siguin escoles per tot l'impacte, la pedagogia i l'efecte taca 

d'oli que pot provocar. 

 

Sigui com sigui, a part de les actuacions a escala individual que es puguin 

prendre de cara a l'ús racional i optimització d'aquests subministraments al 

mateix edifici, si el nombre d'edificis es considera significatiu i 

representatiu, també es poden generar mapes de densitats de consum 

mitjans i instantanis que poden servir per: 

- detectar anomalies de consums: talls, puntes anòmales, qualitat del flux,... 

- Desequilibris entre zones. 

- Definició de les prioritats a l'hora de definir plans directors 

d'implantació/modificació de les xarxes d'aquests subministres. 

- Tenir registre d'incidències a l'hora de denunciar/reclamar a les empreses 

subministradores. 

- Tenir un registre històric que permeti veure l'evolució després d'una 

actuació feta per tal de poder-la avaluar. 

- Quan ja es tingui un volum de dades significatiu i fent servir tècniques 

de Big Data i Intel·ligència artificial, es podria arribar a preveure possibles 

anomalies abans que es produïssin. 

 

Tota aquesta informació ben tractada també pot permetre planificar 

actuacions a curt, mitjà i llarg termini sobre els diferents serveis. 

 

Un altre grup de paràmetres que es podria prendre, però que ja entra 



dintre de les dades que es podrien considerar personals/privades i, per 

tant, delicades o que requeriria un consentiment explícit dels 

habitants/usuaris d'aquests edificis, seria: 

- Sensors de temperatura interna dels diferents pisos o estances de l'edifici. 

- Sensors de presència. 

- Sensors d'obertura de la porta del carrer/pis, del garatge,... 

- Sensors de consums per pis dels serveis de llum, aigua i gas. 

- Sensors de sons. 

- Prendre dades de tots els aparells sense fils (que cada cop n'hi ha més 

amb tot el que s'està fent amb la internet de les coses) instal·lats a cada pis 

o que portin els habitants/usuaris a sobre. 

- ... 
 


