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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   ð  Sí   ¦  No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 

 

 
RESUM (màxim 50 línies) 

 

El projecte consta de la selecció d’una cèl·lula robotitzada per al rimatge de 

botelles. 

Es realitza a les bodegues de Viloví del Penedès de Masia Vallformosa S.L.U. 

En aquesta bodega hi ha varies línees de producció tant de vi com de cava, en la 

línea que nosaltres farem la implementació és la línea de tiratge.  

Fins l’actualitat aquesta línea funcionava una part automatitzada i una altre 

manual, amb tres operaris. La modificació que es vol introduir és en l’apartat 

manual, el qual s’opta per la col·locació d’uns robots, els quals faran la feina 

d’aquest tres operaris. Apart la cèl·lula s’autoabasteix de material ella sola, ja que 

l’únic que s’ha de fer es posar la material primera i ella mateixa munta els palets. A 

més a més de fer els palets també els despaletitzarà i farà les gàbies un cop 

passar el temps mínim reglamentat d’estar en la cava, en aquest pas també o farà 

de forma automàtica, per desprès poder posar les botelles en punta. També hi 

haurà un contenidor per a rebuig així la instal·lació ens rebutjarà les safates amb 

plàstic, aquest procés també ho farà de forma automàtica. 

 

Aquest projecte comença des de les peticions de pressupostos a terceres 

empreses fins a la posta en marxa, passant des de les reunions, tant prèvies com 

posteriors, la negociació del pressupost, l’acceptació del pressupost, 

estudi de l’amortització, les presses de mesures, i tot el seguiment de muntatge. 

 

 

Paraules clau (màxim 10): 

 

Robot Cèl·lula Rimatge Cava 

Bodega    
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P R E F A C I 

 

1 .  ORIGEN DEL PROJECTE 

 

Aquest projecte es realitza sobre la necessitat de fer un projecte final de carrera 

d’enginyeria industrial, especialitat en mecànica, i també de la necessitat de l’empresa 

Masia Vallformosa S.L.U de fer un projecte per les seves instal·lacions, per una millora 

en un dels processos de producció. 

 

 

2. MOTIVACIÓ 

 

La motivació per la qual he decidit realitzar aquest projecte es triple:  

Per un costat el fet d’estar realitzant les pràctiques d’universitat en la empresa Masia 

Vallformosa, la qual la junta directiva em va oferir fer aquest projecte. 

Per una altre part hi ha una motivació extra al tractar-se d’un treball que podrà tindre 

un ús real, ja que per part de la direcció estan molt motivats a realitzar aquest projecte, 

i que es posi en pràctica a la realitat.   

Per una altre part està el fet de que si aquest projecte es tiri endavant l’empresa em 

pugui renovar el contracte i seguir treballant dins d’aquesta gran empresa familiar. 

 

3. REQUERIMENTS PREVIS 

 

Un dels requeriment previs, i molt important i necessari han estat tots els 

ensenyaments que ens han donat durant els estudis,tant la part teòrica com la part 

pràctica; per realitzar aquest projecte. 

Un segon requeriment també molt important ha estat la necessitat de millorar un 

procés de producció dins de l’empresa, el qual podríem dir que estava antiquat, o 

quasi inexistent, en comparació amb els altre processos de producció de dins la 

mateixa empresa. 
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M E M Ò R I A  

 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 

L’empresa Masia Vallformosa, S.L.U. es troba situada a la comarca de l’Alt Penedès, 

concretament al municipi de Vilobí del Penedès i s’integra dins del sector alimentari. 

L’oferta vinícola del Penedès, amb blancs, rosats, vins d’agulla, negres, caves i vins 

dolços és possiblement la més àmplia i variada del món i Vallformosa contribueix 

activament a fomentar-ho. L’activitat desenvolupada per Masia Vallformosa, S.L.U., és 

l’Elaboració de Vins i Vins d’Agulla en D.O. Penedès i Elaboració de Cava. 

 

      

 

 
Figura 1 :  Ubicació 

 

 
Antecedents 
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Masia Vallformosa, S.L.U. es va constituïr l’any 1979 sota el nom de Bodegas Vall-

Fort, S.A., canviant la seva denominació social per la de Masia Vallformosa, S.A. l’any 

1980 i convertint-se finalment en Societat Limitada Unipersonal l’any 2005. 

 

La superfície ocupada per la finca es de 70.651 m2. Les instal·lacions estan 

distribuïdes en 3 nivells (planta baixa, soterrani 1 i soterrani 2). La capacitat 

d’emmagatzematge de vi a doll és de +/-12.000.000 de litres. En les instal·lacions 

existeixen diferents àrees ben diferenciades que són les següents:  

 

- Zona d’elaboració de vins 

- Línea de tiratge de cava 

- Línea de desgorjat i d’expedició del cava, 

- Línea d’embotellament de vins.  

- Línea d’embotellament de Vi d’agulla.  

- Dues línies d’etiquetatge i expedició i Magatzem de producte acabat.  

 

Les marques comercialitzades per Masia Vallformosa, S.L.U. són Vallformosa, MVSA, 

Gran Baron i Laviña com a pròpies i d’altres amb marques cedides pels i per als seus 

clients (distribuïdors i cadenes d’alimentació). 

 
Objectius del projecte 

 

Com a objectiu principal d’aquest projecte es el de ser mes productiu i poder competir 

amb el mercat existent. 

A més a més en la millora proposada hi ha una millora en l’aprofitament de l’espai de 

la cava, ja que es canvia el mètode de rimatge. 

Aquest projecte vol fer la valoració econòmica i tècnica de varies empreses que 

munten aquest tipus de cèl·lules. Empreses de la zona la qual coneixen el nostre 

producte i saben la problemàtica que hi ha. Així com l’estudi de l’amortització de la 

instal·lació, ja que també és un motiu important per la realització d’aquest. 
 

 

Abast del projecte 
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Aquest projecte avarca des de la primera conscienciació dels directius i/o gerent de la 

bodega, passant per la ronda de trucades per demanar pressupostos, selecció del 

millor pressupost (tant tècnic com econòmic), estudi de l’amortització, negociació de 

l’apartat econòmic, seguiment dels avanços i modificacions post firma, fins el muntatge 

i la posta apunt de la cèl·lula. 

 
Les finques agrícoles  

 

Les 9 finques de Masia Vallformosa, S.L.U. configuren una de les propietats més grans 

del Penedès, amb un total de 397 hectàrees de vinya repartides entre l’Alt i El Baix 

Penedès. A cada una de les finques s’hi conreen les varietats més adients per al tipus 

de terreny i situació geogràfica, combinant les varietats tradicionals i autòctones del 

Penedès amb altres varietats foranies que s’han adaptat perfectament a la  zona. El fet 

que les finques de Vallformosa, S.L.U. estiguin repartides per tot el Penedès, permet 

conrear vinya des d’una cota pràcticament al nivell del mar fins a una cota de 600 

metres, aconseguint extreure d’aquesta manera el bo i millor de cada varietat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 : Finques  

L’òrgan 

d’Administració 

 



 
14 

 
 

Els òrgans socials existents són la Junta General i els Administradors. 

 

Els socis reunits en Junta General decidiran, per la majoria legal, els assumptes propis 

de la competència de la Junta General. 

 

La Junta General confia l’administració de la societat a un administrador únic, dos 

mancomunats, varis solidaris (amb un màxim de cinc), o a un Consell d’Administració. 

Actualment hi ha un Administrador Únic, Mas Saleta, S.L., representada per la Sra. 

Enriqueta Domènech Vidal com a persona física, i que és el seu soci únic.  

 

Consell Administració Vigència  Càrrec 

Enriqueta Domènech Vidal Indefinida Presidenta Consell Administració 

Xavier Domènech Vidal Indefinida Secretari Consell Administració 

Josep Domènech Torné Indefinida President d'Honor 

Oriol Domènech Vidal Indefinida Membre Consell Administració 

 

 
Història 

 

Vallformosa a través del temps 

De 1865 a 2008 

D. Francisco José Domènech és un dels viticultors més 

prestigiosos de la zona. E primer apassionat de la família per les 

vinyes de qualitat. 

1865 

La malaltia de la fil·loxera arrasa la totalitat de les vinyes del 

Penedès. Masia Vallformosa és una de les bodegues pioneres en 

la replantació de ceps no contaminats. 

1887 
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Recuperades les vinyes de la zona, D. Josep Domènech Torné, fill 

de viticultor, adquireix la totalitat de les vinyes de la Masia 

anomenades “La Sala”. 

1905 

La Masia va ser ocupada durant la Guerra Civil Espanyola, essent 

destruïda parcialment a finals d'aquesta. Després de recuperar-la, 

D. Josep Domènech Torné elabora les primeres ampolles de Cava 

Vallformosa. 

1938 

D. Josep Domènech Torné es fa càrrec del negoci familiar després 

de la mort del seu pare, a l'edat de 19 anys. 
1950 

Per a satisfer les demandes del mercat, s'amplien i es modernitzen 

les nostres instal·lacions. 
1974 

Es llança al mercat la nova gamma de vins i caves Vallformosa. 

Neix així de forma consolidada la marca Vallformosa. 
1978 

Inauguració d'una nova cava per l'Honorable Sr. Jordi Pujol Soley, 

President de la Generalitat de Catalunya. 
1990 

Inauguració d'una nova planta de vinificació amb capacitat per a 

deu milions de kg de raïm. 
1993 
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Ampliació de noves caves subterrànies i de tres noves línies de 

embotellament. 
2000 

Adquisició de noves instal·lacions a La Rioja. 2005 

Neix la línea de vins Zerthus a la Ribera del Duero 2007 

S’inicia una joint-venture a l’argentina d’on surt la gamma huala de 

vins 
2008 
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2. IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
Títol 

 

PROJECTE DE MILLORA D’UNA LINEA DE TIRATGE D’UNA CAVA MITJANÇANT 

LA SELECCIÓ D’UNA CÈL·LULA ROBOTITZADA 
 

Promotor 

 

Empresa: MASIA VALLFORMOSA, S.L.U. 

Direcció (Domicili social): La Sala, 45 

08735 Vilobí del Penedès (Barcelona) 
NIF: B-08656688 

Telef.: 93 897 82 86 

Fax: 93 897 83 55 

 
 
Emplaçament de la instal·lació 

 

Direcció: Finca “La Sala de Vallformosa” 

Núm. 45, Vilobí del Penedès 

(Barcelona) 

 

Redactor del projecte 

 

Persona: Marc Viñals Colomé  

Direcció: C/ Trenta dos nº 3 

08794 – Les Cabanyes (BCN) 

Telef.: 93 892 24 49 

Mòbil: 669 041 042 

* Correu electrònic: Marc_vinyals@hotmail.com 

 

 

 

 

3. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT  
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Segons annexos del Reglament General d’Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental (Llei 3/1998, de 27 de febrer), IIAA., l’activitat principal està catalogada dins 

del següent annex: 

 

Elaboració de vins negres, blancs i cava: l’Annex II.1, apartat 7.2b. Tractament i 

transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a 

partir de: matèria primera vegetal d’una capacitat de producció de productes 

acabats (mitja trimestral) superior de 5 t/ d. 

 

Segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques C.C.A.E l’activitat principal 

queda classificada per similitud en la: 

 

• Secció: 15 

• Grup: 3 

• Classe: 9 

• Subclasse: 2 

• Títol: Elaboració de caves i vins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MATÈRIES PRIMERES, MATÈRIES AUXILIARS I PRODUCCIÓ 



 
19 

 
 

 
Les principals matèries primeres (inputs) emprades són: 
  

Matèria primera Unitat Quantitat anual 

Raïm kg 10.000.000 

Ampolles de cava Ut. 6.000.000 

Ampolles de vi Ut. 2.500.000 

Taps corona, obturadors, taps suro i morrions Ut. 6.000.000 

Taps de suro per vi Ut. 2.500.000 

Etiquetes i càpsules Ut. 8.500.000 

 
 
En quan als productes acabats (outputs): 
 

Productes acabats Unitat Quantitat anual 

Ampolles de cava Ut. 6.000.000 

Ampolles de vi Ut. 2.500.000 

Vi base Lts. 6.750.000 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 
La recepció de la matèria prima 

 

Una vegada arriba el camió/tractor a la planta, es pesa la seva càrrega a la bàscula. 

Posteriorment es realitza un mostreig del producte i es caracteritza el raïm i finalment 

es descarrega el raïm a les tolves. 
 

L’elaboració del vi 

 

5.1.1. Procés d’elaboració del vi blanc i vi rosat 

 

La vinificació o transformació del raïm en vi té per al raïms blancs dos aspectes molt 

importants:  

 

• absència de maceració de les parts sòlides del raïm (excepte pel vi rosat). 
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• selecció del most per determinar les qualitats del futur vi. 

 

 
 

NOTA.- En línia discontinua s’ha marcat el procés d’obtenció del most per vins rosats  

 

Esquemàticament el procés d’elaboració de vins blancs es realitza de la següent 

manera: 

 

- El raïm aportat al celler es descarrega a les tremuges de recepció, i d’aquestes 

passa a cada espremedora on s’allibera part del most contingut al raïm; la massa 

obtinguda s’envia mitjançant una bomba a la premsa, en aquest cas pneumàtica, 

on s’efectua la separació total de most i de la brisa. 

- El most obtingut es clarifica mitjançant una centrifugadora per eliminar les 

partícules sòlides que pugui contenir, posteriorment se sulfita i s’envia a dipòsits, 

als quals es produirà la fermentació (transformació del most en vi) en condicions 

controlades de densitat i temperatura, essent aquesta última com a màxim de 17-

20 ºC i no superant mai els 20 ºC, per evitar la inactivació dels llevats responsables 

de la transformació dels sucres a alcohol i CO2, les pèrdues per evaporació i la 

producció de fermentació no desitjada. 

MACERACIÓ 24 H 
(NOMÉS PER VI ROSAT) 
 

DESCALCIFICACIÓ 

REFRIGERACIÓ AIGUA 
DESCALCIFICADA 

FERMENTACIÓ PREMSA 

DESENFANGAT (*) 

TINES CUPATGE 
TINES 

ESTABILITZACIÓ 

REFRIGERACIÓ 

MOST 1ES 

MOST 2ES 

MOST 3ES 

RAÏM A TOLVA 

TINES PER 
EMMAGATZEMATGE 
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- Després de la fermentació, el nou vi es canvia a un dipòsit net, en la fase de 

procés anomenada trafegament. Aquesta operació es realitza entre dues i tres 

vegades abans d’embotellar el vi.  

- Altres operacions a realitzar al most són: correcció amb àcid tartàric o cítric i 

addició de bentonita per facilitar el procés de clarificació natural per precipitació. 

 

Durant la fermentació, té lloc la transformació del sucre a alcohol en una reacció 

exotèrmica que allibera calor (unes 20-24 kcal/l). 

 

Part d’aquest calor s’utilitza pels llevats encarregats de la fermentació pel seu 

creixement i multiplicació. La resta, es dissipa i provoca un augment de la temperatura 

del most, que ha d’ésser compensat mitjançant els mecanismes de refrigeració 

previstos, a base de camises per on hi circula fins als dipòsits aigua freda (procés 

d’estabilització). 

 
 
L’elaboració del cava 

 

5.1.2. Procés d’elaboració del vi de cava 

 
El procés d’elaboració dels vins per l’elaboració de cava es realitza de la següent 

manera: 

 

Una vegada veremats els raïms en el seu punt òptim de maduresa, aquest entra al 

celler i es descarrega sobre la taula de selecció on es rebutja el que no té la qualitat 

desitjada. Mitjançant una cinta transportadora el raïm seleccionat entra a la premsa, on 

s’extreu el suc del raïm o most mitjançant una pressió suau perquè no es trenqui el 

granet ni es masegui la rapa. 

 

El most obtingut es clarifica mitjançant un desfangat estàtic, es a dir per gravetat les 

parts solides precipiten al fons del dipòsit i el most net s’envia a dipòsits d’acer 

inoxidable o bé a barriques segons el vi que es vulgui obtenir, on, a temperatura 

controlada és farà la fermentació. 
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La fermentació és el procés de transformació del sucre del most en alcohol produït per 

el propis llevats del raïm, aquest es un procés exotèrmic, es a dir, que desprèn energia 

en forma de calor, pel que es necessari controlar la temperatura per obtenir un vi de la 

qualitat desitjada. Per això la fermentació es fa en dipòsits isotèrmics que son dipòsits 

que porten incorporada una camisa per on circula aigua freda que permet controlar la 

fermentació a baixa temperatura . 

 

Finalitzada la fermentació, el vi es deixa reposar i s’inicia el procés de clarificació, 

deixant que per acció de la gravetat es disposin al fons les parts sòlides en suspensió. 

És en aquest moment que es fan els cupatges de les diferents varietats que han 

fermentat en diferents dipòsits a fi d’elaborar les diferents caves. Ara ja tenim el vi 

base cava. 

 

5.1.3. Procés d’elaboració del cava 
 

El cava s’emmagatzema en la clàssica ampolla de cava, en l’anomenat procés de 

“tiratge” que consisteix en embotellar el vi base cava afegint-hi una petita quantitat de 

sucre i llevats, i en tapar hermèticament la botella. L’objectiu es provocar una segona 

fermentació dins la ampolla sense deixar que el gas carbònic s’escapi i, per tant quedi 

dissolt en el vi. 

 

Una vegada realitzat el “tiratge” les ampolles es porten a la cava on són 

emmagatzemades en posició horitzontal un mínim de 9 mesos. Durant aquest mínim 

de 9 mesos, marcat pel Consell Regulador, les botelles en “rima” s’aniran transformant 

en cava.  

 

La segona fermentació en ampolla o “presa d’escuma” sol durar entre 4 i 6 mesos.  

Una vegada finalitzada la fermentació, el cava “dorm” durant un mínim de 9 mesos 

sobre els sediments en el procés d’envelliment. Durant el temps de repòs es van fent 

diferents controls analítics per veure l’ evolució del vi/cava i així decidir el destí de les 

diferents partides dels tiratges. 

 

Passat el temps de repòs adients pels diferents tipus de caves segons els 

corresponents paràmetres de qualitat, les ampolles passen per l’operació de remogut 
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(per fer caure el sediment cap el coll de l’ampolla), manual o mecànic, que te com a 

finalitat posar l’ampolla “en punta”, completament cap per avall, perquè totes les parts 

sòlides dels llevats ja inactius, s’acumulin al voltant del tap, a punt de “degorjar”. Així 

doncs, el següent pas, serà el degorjat, que el definirem com el procés d’expulsió de 

l’ampolla de les mares (totes les parts sòlides de la segona fermentació), mitjançant la 

seva congelació (a 25 ºC a través d’una solució glicolada). Aquesta extracció es veurà 

facilitada també per l’acció del gas carbònic existent dins la pròpia ampolla. A partir 

d’aquest moment el cava ja està a punt, tan sols a falta d’afegir-li el “licor d’expedició”, 

que esta composat de vi més sucre, per fer el tipus de producte final desitjat (només 

pel cas dels caves tipus semi, sec i brut, als que se’ls hi proporciona el seu gust dolç 

característic).  

 

Finalment es taparà l’ampolla amb el tap de suro i el morrió característic, per 

seguidament passar a la capsuladora, etiquetadora i encaixadora. 

 

 

 

 

 

6. PRODUCTES ELABORATS 

 

VI BLANC 
EMBOTELLAT 
 

LICOR 
TIRATGE 

TAPAT 
AMPOLLA 

2ª FERMENTACIÓ EN 
AMPOLLA (t = 9 MESOS) 

 

SEDIMENTACIÓ DELS 
RESIDUS DE 2ª FERM.  

 

GLAÇACOLLS 
NETEJA COLL 
D’AMPOLLA DEGORJAT 

LICOR 
EXPEDICIÓ TAPAT 

NETEJA DE 
L’AMPOLLA 

 

ASSECAT DE 
L’AMPOLLA 

 
ENCAPSULAT ETIQUETAT 

ENCAIXAT 
(MANUAL) 

 

PALETITZAT 
(MANUAL) 

 

TRANSPORT A 
MAGATZEM 
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Els vins i caves elaborats per Masia Vallformosa, S.L.U. estan repartits en 3 línies de 

producte: 

- La Tradicional, on es troben els vins i caves més populars de Vallformosa per 

gaudir d’una bona ampolla en qualsevol moment, són vins i caves frescos i 

suaus;  

- La Noble, que ve marcada per la tradició dels nostres cellers, és la línia més 

amplia on s’hi poden trobar vins i caves per a cada ocasió, els vins blancs són 

per a plats delicats i els negres i caves per a grans vetllades i moments de 

plaer;  

- La línia Selecció on hi trobem el bo i millor de la casa, productes que només 

s’elaboren a partir de les millors collites, amb una rigorosa selecció i acurada 

atenció en el seu procés d’elaboració. 
 

D.O. Cava 

 

Contrastant amb el seu procés d'elaboració, sotmès al repòs, la paciència i la foscor, 

les bombolles que semblen sorgir com per art de màgia donen el tret de sortida al 

caràcter diferencial i singular del Cava. Un producte que il·lumina les celebracions, 

proporciona alegria, dóna ales a l'optimisme i intensifica l'esperit festiu que tots, per 

naturalesa, portem dins.  

Vallformosa compta amb una llarga selecció de caves de diversos aromes, sabors i 

matisos que fan possible que la vida sigui cada dia una festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: DO 

6.1.1. Selecció 
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Producte Varietat/s de raïm 

GALA DE VALLFORMOSA 25% Macabeu, 30% Xarel.lo, 20% Parellada, 
25% Chardonnay 

CHANTAL DE VALLFORMOSA 70% Garnatxa, 30% Monastrell 

ERIC DE VALLFORMOSA 45% Chardonnay,55% Parellada 

CARLA DE VALLFORMOSA 30% Macabeu, 40% Xarel·lo, 30% Parellada 

 

6.1.2. Noble 

Producte Varietat/s de raïm 

BRUT NATURE CLASIC de VALLFORMOSA 30% Macabeu, 40% Xarel·lo, 30% Parellada 

BRUT CLASIC de VALLFORMOSA 30% Macabeu, 40% Xarel·lo, 30% Parellada 

BRUT ROSÉ CLASIC de VALLFORMOSA 70% Garnatxa, 30% Monastrell 

SEMI SECO CLASIC de VALLFORMOSA 30% Macabeu, 30% Xarel·lo, 40% Parellada 

EXTRA SECO CLASIC de VALLFORMOSA 30% Macabeu, 30% Xarel·lo, 40% Parellada 

 

6.1.3. MVS 

Producte Varietat/s de raïm 

MVSA de VALLFORMOSA BRUT NATURE 30% Macabeu, 40% Xarel·lo, 30% Parellada 
MVSA de VALLFORMOSA BRUT ROSÉ 70% Garnatxa, 30% Monastrell 

MVSA de VALLFORMOSA BRUT RESERVA 30% Macabeu, 40% Xarel·lo, 30% Parellada 

MVSA de VALLFORMOSA BRUT 30% Macabeu, 40% Xarel·lo, 30% Parellada 

MVSA de VALLFORMOSA SEMI SECO 30% Macabeu, 30% Xarel·lo, 40% Parellada 

 

6.1.4. Gran Barón 

Producte Varietat/s de raïm 

GRAN BARÓN EXTRA SECO 30% macabeu, 30% xarel·lo, 40% parellada 
GRAN BARÓN SEMI SECO 30% Macabeu, 30% xarel·lo, 40% parellada 

GRAN BARÓN BRUT ROSÉ 70% Garnatxa, 30% Monastrell 

GRAN BARÓN BRUT RESERVA 30% Macabeu, 40% Xarel·lo, 30% Parellada 

GRAN BARÓN BRUT 30% macabeu, 40% xarel·lo, 30% parellada 

GRAN BARÓN BRUT NATURE 35% Macabeu, 30% Xarel·lo, 35% Parellada 

 

* Per veure les fitxes tècniques dels productes anar a annexes. 

 

7. ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
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Descripció de la instal·lació 

 

La instal·lació actual consta de dos parts, una superior i una inferior o anomenada 

també cava. 

La primera part o zona superior, és la zona automatitzada, on no es farà cap 

modificació ja que l’empresa no ho requereix i ja que les línies actuals són prou 

productives i actualitzades. La qual disposa de varies màquines com són:  

 

 

• Despaletitzador SABA 

 

• Esbaldidora Perrier  
  

 

• Omplidora OCIR 

 

• Obturadora 

 

• Tapadora 

 

• Marcadora Tinta Domino 

 

• Sinia Descens SABA 

 

 

Ø Veure el plànol adjunt  PL-02 
 

 Figura 4 : Tiratge zona superior 
 

En aquesta part normalment treballen de 2 a 3 operaris, a més de la persona de 

preparació de les tines i de les mescles (afegir llevats i sucres) prèvies abans de 

l’embotella’t.  
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A la part inferior només es disposa, d’una línia de cintes o de transport de botelles, 

juntament amb 5 operaris, 3 operaris de rimatge i 2 de transport (toreros). És un 

sistema totalment manual, el qual és poc competitiu, a diferència d’altres caves de la 

competència, és aquí on volem aplicar la nostre proposta de millora. 

 

Ø Veure plànol adjunt PL-03 

 
Figura 5 : Tiratge zona inferior 

 
Descripció de la problemàtica 

 

Com tot projecte de millora, el principal motiu és l’econòmic i tota millora sempre es fa 

de cara a tindre un rendiment econòmic més alt, per això el nostre problema més gran 

que tenim és que perdem poder directe amb la nostra competència, ja que com tota 

empresa coneix la seva competència Vallformosa també la coneix i sap que molts 

d’ells ja han implantat aquest sistema de robotització de la part de rimatge de les 

caves amb sistemes iguals o similars al que nosaltres proposem (directament a paret o 

també anomenat forma tradicional, amb sistema de palets, com la nostre millora en 
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sistema de safates). Aquest punt seria un abaratiment directe del nostre cost de 

producció del producte.  

Inclús seria una modernització de les caves de cara al departament comercial per a 

captació de nous clients, i per a demostrar que volem treballar el millor possible, amb 

tecnologia i modernitat, sense deixar de banda la part tradicional, ja que es fa el mateix 

treball, però en canvi de ser manual seria automatitzat. 

 

Apart del problema econòmic directe també hi ha la problemàtica del personal, ja que 

s’han de contractar 5 persones per a realitzar aquest treball, 3 directament de rimatge i 

2 de feines de “torero”, i com tothom sap sempre hi ha improvisos, des de que un per 

motius personals no pot vindre, parades per anar al servei, parades d’esmorzar, 

improductivitat pel cansament d’una acció repetida durant gran durada de temps, etc. 

 

Un altre motiu, és que la previsió de creixement de la bodega en els proper anys és 

d’augmentar significativament la producció, actualment anem a un torn de 8 hores i en 

moments puntuals de gran demanda a dos torns amb tot el que significa això. 

Actualment ja s’està fent els estudis per a treballar a dos torns durant tot l’any, per 

aquest motiu també es vol presentar aquesta millora en la línia. 

 

 

8. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

Actualment a la línia de tiratge del cava s’hi treballa de forma manual. Una vegada 

realitzades les inversions projectades, s’aconseguirà automatitzar aquesta fase del 

procés gràcies a la instal·lació d’un robot de tiratge. Es contempla la instal·lació d’una 

cèl·lula robotitzada pel rimat i desarrimat d’ampolles de cava de format  estàndard amb 

safates de plàstic de 36 ampolles (4 files de 9 ampolles/fila). Les safates s’arrimaran 

fins a una alçada màxima de 20 plantes. 

 

Les condicions de treball per les que s’ha pensat que treballi el robot són les següents: 

 

- Mode paletitzat: En aquesta modalitat de tiratge, la velocitat de producció serà de 

6.500 ampolles/hora (considerant que l’entrega de safates, ampolles i palets al 

robot siguin constants). 
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- Mode despaletitzat – engabiat: Pel desarrimat la velocitat serà d’unes 5.200 

ampolles/hora. Aquesta velocitat podrà variar en funció de la variabilitat dels 

materials, motivada per: 

 

♦ Ampolles trencades: En el cas que el robot interpretés la falta d’alguna 

ampolla en la safata (es correspondria a una ampolla trencada), aquest 

s’aturaria i avisaria de la necessitat de retirar la safata de forma manual. 

♦ Mesura de palets: El robot s’encarregarà de mesurar la posició real del 

palet i corregir les desviacions que hi pugui haver. 

 

 

La instal·lació prevista a realitzar estarà composada pels següents elements: 

 

- Cinta d’entrada: A la cinta d’entrada d’ampolles arribaran les ampolles procedents 

de la sínia i es distribuiran en 4 carrils per entrar al reclinatori. 

- Taula d’acumulació: Aquesta taula tindrà una capacitat per unes 500 ampolles, i 

tindrà una doble funció; per una banda la d’absorbir petites aturades que es 

produeixin en el robot provocades per exemple per la falta de safates entre 

d’altres, i per altra banda serà el punt de recollida d’ampolles pel muntatge manual 

de “packs”. 

- Distribuïdor de 2 carrils: Té la funció d’anar repartint les ampolles d’un carril a dos 

carrils per preparar l’entrada a la recollida del robot. 

- Robots: S’encarregaran de totes les tasques de manipulat d’ampolles, safates i 

palets. 

- Transportadors de palets: Serà per on entrin i surtin els palets plens, ja sigui en 

mode paletitzat o en mode despaletitzat. 

- Ballat perimetral: El ballat perimetral de seguretat està composat de trams de balla 

fixa, portes per a l’accés a l’interior de la instal·lació, amb tancaments de seguretat, 

i passos d’entrada i sortida de producte, protegits amb barrera fotoelèctrica. 

- Contenidor de rebuig: En aquest contenidor s’hi dipositaran les safates que quedin 

amb vidres. 

- Transportadors de gàbies : Serà per on entrin i surtin les gàbies plenes, en el mode 

de despaletitzat. 
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- Transportadors de matèria primera : Seran els transportadors tant de palets de 

fusta com el de les safates de plàstic. 

 

A més a més, està prevista la compra de 190.000 noves unitats de safata (36 

ampolles/safata) per ampolles de cava de format estàndard. 

 

9. ESTUDI DE MILLORA DE FUNCIONAMENT I ALTERNATIVES 

 
Empreses instal·ladores de Robots  

 

Empreses les quals munten robots o més ben dit cèl·lules robotitzades ni ha una gran 

quantitat, però s’ha demanat pressupostos a tres d’elles, les quals són de la zona i 

coneixen ja el producte, apart d’haver realitzat algun que altre muntatge similar en 

alguna bodega de la zona.  

  

9.1.1. Jorpack 

 

JORMAPACK, S.L. empresa dedicada al disseny i fabricació de maquinaria per l’envàs 

i embalatge, basa la seva activitat en el desenvolupament de finals de línea per la qual 

disposa d’un equip tècnic amb gran experiència. 

L’empresa està situada al Pol. Ind. “La Borda” · C/ Josep Bonastre, Nave 8-A · 08140 

CALDES DE MONTBUI Tel. 93 865 48 18 · Fax 93 865 40 76. 

 

Maquinaria que fabriquen i instal·len: 

• Paletitzadors 

• Despaletitzadors 

• Encartronadores Wrap-Aroun 

• Encaixadores 

• Desencaixadores 

• Formadores 

• Tancaments de caixes 

• Robots 

• Línees completes d’envasament i embalatge 

9.1.2. EBM 
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Grup EBM és el fruit de la fusió de dues empreses expertes: Electricitat BArberan, 

dedicada a les instal·lacions i als automatismes, i Barmat Penedes, dedicada 

exclusivament a treballs d’enginyeria. 

Grup EBM és una empresa que compta amb l’experiència de més de vint anys en el 

sector industrial. Capaç de desenvolupar tot tipus de projectes, aporten totes les 

solucions a les més altes necessitats dels clients. 

Grup EBM realitza una constant inversió en recursos i en innovació d’aquesta manera 

poden donar un valor afegit de qualitat i de servei a tots els treballs. 

Amb un equip altament qualificat format per enginyers, tècnics i especialistes, 

treballen colze a colze en la creació, desenvolupament i/o manteniment de cada 

projecte. 

Disposen d’unes instal·lacions de més de 1.100 m² amb un espai dedicat 

exclusivament a la formació a on s’imparteixen jornades tècniques per a clients. 

 

 

9.1.3. Nexpert 

 

És una empresa fundada el 1979, amb una ampla experiència en el muntatge de 

sistemes elèctrics i industrials. La vocació és la de proporcionar als clients un servei 

global i d'alta qualitat, oferint solucions complertes, integrades i fiables.  

Situats a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), és col·laboradora d'Omron a la zona de 

l'Alt Penedès i Garraf. 

 

Instal·lacions 

Des de l'any 2002 estan ubicats a un edifici situat al polígon industrial Can Ferrer II, als 

afores de Sant Sadurní d'Anoia amb un total de 1840 m2 que es reparteixen: 

• Magatzem i recepció (400m2)  

• Taller de muntatges (520m2)  

• Oficina tècnica, comptabilitat, aula de formació i sala de presentacions (400m2)  

• Aparcament i zona enjardinada (520m2) 

 

 

Activitats 
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Treballen en tot tipus de sectors però principalment en els camps de l'automatització 

de caves, bodegues, cartró ondulat, xocolates, pastes alimentícies, papereres, tèxtils i 

amb constructors de maquinaria per altres tipus d'indústries. 

Entre les principals activitats es troben el muntatge de quadres elèctrics, tant de 

potència com de control i automatismes, sinòptics, quadres amb ordinadors, pupitres, 

quadres pneumàtics, etc. 

Aquests quadres els fan tant per les instal·lacions projectades pel departament tècnic 

com per tercers: manteniments, enginyeries, fabricants de maquinària o instal·ladors, 

sempre complint les normes CE. 

 

De totes maneres, a la nostra zona geogràfica, bàsicament les activitats són 

destinades al sector del cava i del vi. Les aplicacions més habituals són les línies 

d'embotellat, el control de la velocitat de producció, aplicacions SCADA per portar el 

control de la producció, controls de les zones de premsat de raïm, control de pes, 

control de les canonades de destí del raïm o del most, velocitats de les tolves, control 

de fermentació del most, sistemes de filtratge automàtics, etc 

 

Un altre camp en el qual tenen una gran experiència és el dels controls de visió 

artificial, ja sigui per al control de qualitat de fabricació o bé el posicionat automàtic o la 

classificació. 

 

D'altra banda, el departament de robòtica està preparat per oferir als clients solucions 

complertes que millorin la rendibilitat dels seus processos productius. Poden 

desenvolupar cèl·lules robotitzades adaptades a les necessitats de cada client en 

múltiples camps; paletització, manipulació de productes, aplicacions especials o bé 

lligades a visió artificial. 

  

 

 

  

 

 

 
Models de Robots 
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De models de robots en el mercat en podem trobar una gran quantitat; tant a marca, 

com a múltiples aplicacions, i per a un gran ventall de capacitat de càrrega en cada un 

d’elles. 

Els models els quals mencionem aquí són els que ens proposen les empreses 

esmentades en l’apartat 9.1. 
  

9.1.4. FANUC M-410iB 300 

 

La sèrie M-410iB són robots de 4 eixos dedicats a 

aplicacions de paletitzat amb capacitat de càrrega de 160 kg 

a 700 kg. 

 

9.1.4.1. Característiques 

 

CONEXIONS D’AIRE I ELECTRICITAT PROVENEN DE J1 A J4 CANELL BUIT. 

• El cablejat de la grapa està instal·lat a través del canell del robot i no al seu 
voltant 

• Augmenta la fiabilitat del cablejat i de la grapa degut a un cablejat més curt 

• Més fàcil de programar 

• Temps útil millorat 

• No te costos addicionals 

 

BASE I CONTROLADOR INTEGRATS 

• El robot està dotat de pedestal i el controlador com Standard. 

• Redueix els espais amb el terra requerits a la planta. 

• Transport del robot més fàcil. 

• Redueix el temps d’instal·lació permeten una posada en marxa de la producció 
més ràpida. 

• Com a opcional disposa: Armari separat mida B. 

 

 

 

DISSENY OPTIMITZAT PER A PALETITZAT 
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• El disseny dedicat augmenta el rendiment d’aplicacions de paletitzat i de 
càrrega/descàrrega. 

• Múltiples posicions de paletitzat 

• Accés a la peça de treball des de sobre, no hi ha interferències entre el braç del 
robot i les peces de paletitzat. 

• Rotació de 360º del eix J1 per una gran àrea de treball. 

 

MOTORS DIRECTAMENT ACOPLATS ALS REDUCTORS 

• Simplifica l’unitat mecànica 

• Redueix el risc d’averia 

• Solucions fiables i concises 

• Alta precisió i mínim desfasament 

 

ALT MOMENT AL CANELL E INERCIA PERMESA 

• Habilitat per manipular grans pinces i càrregues pesades a alta velocitat 
proporcionant un alt rendiment. 

• Flexibilitat en el disseny de la pinça i en el material fet servir. 

 

CONSTRUCCIÓ DE JUNTA BUIDA 

 

Menys trencades de cablejat ja que la majoria dels reductors són de construcció buida.  

 

OPCIÓ: SERVO HAND 

 

El Servo Hand pot ser 100% integrat en el robot gràcies a:  

• El canell buit per a connectar cables 

• El servo amplificador de 6 eixos, el qual permet al Servo Hand ser dirigit com 
un 5 eix. 

 

9.1.4.2. Dades Tècniques 

 

Model M-410iB/300 

Eixos controlats 4 

Controllers R-30iA 
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Màx. Capacitat de càrrega en canell 300 

Repetibilitat 0.5 

Pes mecànic 1940 

Abast 3143 

Rang de moviment J1 360 

 J2 144 

 J3 136 

 J4 540 

 J5 - 

 J6 - 

Velocitat màxima J1 85 

 J2 90 

 J3 100 

 J4 - 

 J5 - 

 J6 - 

Ratio IP IP54 

 

 

 

 

9.1.5. FANUC R-2000iB/165F 

 

La sèrie R-2000iB és l’última generació dels més moderns 

robots que existeixen. El seu rang de capacitat de carga va 

desde 100 a 210 kg i la gran capacitat d’execució el 

converteix en la solució perfecte per a múltiples aplicacions. 

Tots els R-2000iB es munten directament al terra. 

 

9.1.5.1. Característiques 

 

ROTACIÓ EN J4 EN EL CANELL – BRAÇ J3 ESTRET AMB REBAVES PER A 

MONTAR EQUIPAMENT 
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• Amb eixos d’accionament foradats amb el motor del canell, el braç J3 és molt 

estret per facilitar l’accés a espais estrets. 

• El reductor de l’eix J a l’extrem del J4 mante el braç J3 immòbil. El eix 4 gira 

amb l’extrem del braç. 

• Disseny dur i fiable provat en l’industria de l’automoció.  

• Cablejat del paquet enèrgic simple i fiable. 

• Capacitat de muntar 25 kg addicionals al braç en plena carga al canell. 

• El muntatge de l’equip a prop del canell al braç rígid J3 permet deixar lliures les 

manegues de la pinça i els cables curts, evita esquinçaments i trencades. 

 

CANELL COMPACTE: NO HI HA MOTOR I IP67  

 

No hi ha cap element elèctric al canell: Tots el motors per el moviment del canell van 

muntats a “l’espatlla” del robot – J3 

 

• Menys risc de danys als motors i del canell degut a altes temperatures o 

aplicacions en circumstàncies dures. 

• Disseny compacte per a tenir accés a llocs estrets. 

• Les altres cargues i cicles d’alta funció són possibles gràcies a la bona 

refrigeració per aire del motor del canell. 

• Unitat del canell segellada contra la pols i l’aigua segons IP67 (veure 

ANNEXES) 

POSSIBILITAT DE TRABALLAR VOTEJAT 

• Redueix el temps de cicle 

• Permet dissenys de cèl·lules més flexibles 

• Permet que varis robots treballin junts, un a prop de l’altre 

 

 

R-2000Ib/100H: ROBOT DE 5 EIXOS PER AL PALETITZAT 

 

• Alta velocitat en els eixos principals i del canell 

• Alt rendiment en aplicacions de paletitzat 

• Ràpida Rotació de les peces 
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• Ideal per a paletitzats complexes i temps de cicles ràpids 

• El 5é eix permet deixades inclús en palets inclinats i girar les peces en 

qualsevol direcció 

 

OPCIÓ: EN ENTORNS DURS (SDLP) 

 

Estructura principal protegida contra esquitxades de pols i aigua – IP56 

 

• El canell a prova de pols pot submergir-se en aigua – IP67 

• El conjunt d’accionaments poden mullar-se – IP66 

• El conjunt d’accionaments està format per tots el motors, reductors, 

engranatges i eixos d’accionament 

• Cargols anticorrosius 

 

OPCIONAL: PAQUET ENERGÈTIC PER A SOLDAR PER PUNTS R-2000Ib/165F, 

165R, 125L, 200R, 210F 

 

• Paquet energètic compacte 

• Canell petit 

• Curt temps de cicle 

 

 

9.1.5.2. Dades Tècniques 

 

Model R-2000iB/165F 

Eixos controlats 6 

Controllers R-30iA 

Màx. Capacitat de càrrega en 

canell 
165 

Repetibilitat 0.2 

Pes mecànic 1170 

Abast 2655 

Rang de moviment J1 360 
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 J2 136 

 J3 362 

 J4 720 

 J5 250 

 J6 720 

Velocitat màxima J1 110 

 J2 110 

 J3 110 

 J4 150 

 J5 150 

 J6 220 

Moment J4 921 / 78.4 

 J5 921 / 78.4 

 J6 461 / 40.2 

Ratio IP 

Wrist & J3 arm IP67, body IP54. 

Option: movable parts IP66, main 

body IP56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Pressupostos  subministrats per les empreses  
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A continuació hi ha un petit detall dels pressupostos en el material que ens instal·laria 

cada un. Per mes detall veure l’apartat d’annexes on hi ha els pressupostos totalitaris. 
 

9.1.6. Jorpack 

 

o Els principals materials de la instal·lació son: 

o Taula d’acumulació de botelles 

o Transportadors de charnela fins la taula de recollida 

o Taula de deixada i recollida de botelles 

o 2 Robots Fanuc 

o 2 Trams de transportador de rodets per a zona d’espera 

o 2 Trams de transportador de rodets a la zona de despaletitzat 

o 2 Trams de transportador de rodets entre zona de despaletitzat i magatzem de 

palets 

o 2 Magatzems de safates de plàstic 

o 2 Trams de rodets tricadena per l’alimentació i sortida de gàbies 

o 1 Magatzem de palets 

o 1 Armari de control 

o Proteccions CE 

 

Ø Preu :  256.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7. EBM 
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Els principals materials de la cèl·lula son els següents: 

 

o 2 Robot Fanuc de 6 eixos FANUC R2000/165F. 

o 2 Kits comunicacions Profibus (Fanuc) 

o 2 Ma Robot multi-funció pel treball amb 18 botelles (palet). 

o 2 Peana de Robot. 

o 2 Transportador de gàbies convinat en cadenes / corrons 90º . 

o 6 Transportador corrons 100 x 1500 (palets). 

o 1 Taula Acumulació 500 botelles. 

o 1 Distribuidor de 2 carrils 

o 1 Conjunt doble de recollida de botelles dretes per arrimat. 

o 1.Grup de centrat pneumàtic de palets + tope 

o 2.Plataforma/Magatzem de bandejes 

o 2 Magatzem de palets 

o 2. Grup pneumàtic de centrat de gàbies + tope 

o 2. Magatzem - “Buffer”” per manipulat de botelles en engabiat 

o 1 Sistema integral de ballat de la instal·lació amb portes d’accés. 

o 2 Pas d’entrada de palets amb barrera foto-elèctrica i sistema muting. 

o 4 Pas d’entrada de gàbies amb barrera foto-elèctrica i sistema muting. 

o 1 Quadre de control elèctric. 

o 1 Botonera amb pantalla tàctil pel control de la instal·lació. 

o 2 Botonera de control basic On-Off i d’accés. 

o Sensorització variada per la detecció de diferents elements. 

o Sistemes pneumàtics, com vàlvules, actuadors, venturis, ventoses, etc.. 

o Documentació mecànica i elèctrica completes. 

 

Ø Preu :  276.360,00 € 

 

 

 

 

 

 

9.1.8. Nexpert 
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Els materials que volen muntar a la cèl·lula son els següents: 

 

o Els principals materials de la instal·lació es: 

o Elements doblats: 

o Robot Central amb pinça especial de manipulació de 2 files 

o Buffer de botelles intermedi 

o Conjunt de transportadors de palets de botelles 

o Conjunt de transportadors de gàbies 

o Zona de preparació de botelles del transportador 

o Zona de magatzem de safates 

o Elements individuals: 

o Alimentador-recollidor de palets central 

o Ballat perimetral amb barreres de seguretat 

o Quadre elèctric de control de la instal·lació 

o Disseny, instal·lació i posta en marxa del sistema. 

 

Opcionals: 

 

o Transportadors adicionals (12 metres aprox) 

o Taula acumulació (400 botelles) 

 

 

Ø Preu :  292.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valoracions dels pressupostos  

9.1.9. Avantatges 



 
42 

 
 

JORPACK 

• Preu més econòmic 

• Treballant amb una instal·lació similar 

 

EBM 

• Detecció de posicionament ampolla a safata (càmera)  

• Sistema de detecció d’ampolles trencades 

• Robot de 6 eixos 

• Recorreguts de treball més curts  

 

NEXPERT 

• Alta velocitat de treball (8.000 bot/h) 

• Robot de 6 eixos 

• Detecció de posicionament ampolla a safata 

• Curt termini d’entrega 

• Més experiència en instal·lacions de robots 

 

9.1.10. Inconvenients 

 

JORPACK 

• Falta d'experiència en el mercat 

• Taula d’acumulació petita (320 bot.) 

• Robots de 4 eixos 

 

EBM 

• Termini de lliurament llarg (5 mesos) 

• Velocitats de treball més lenta 

 

NEXPERT 

• Pressupost més car 

• Taula d’acumulació opcional 

 

10. SELECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
Criteris tècnics  
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• MÉS ALTA VELOCITAT DE TREBALL, MENYS PARADES PER FALTA DE 

PERSONAL (ALTA PRODUCCIÓ) 

Al no fer servir personal no tenim que contar els parades inevitables; (cansament 

operaris, sortides al servei.) i tenim un ritme de treball més constant.  

 

Al ser una línia automatitzada tot el procés és més ràpid i constant, apart la disposició 

de treball està estudiada per a que els moviments siguin els més curts possibles en 

tant a la repetició de moviments com en la posició dels llocs de treball. 

Per aquests motius podem estar treballant a més altes velocitats de botelles hora que 

no pas actualment , a unes 6500 b/h. 

 

• SISTEMES DE SEGURETAT PERQUE CAP PERSONA PUGUI 

INTERROMPRE EL PROCÉS 

Com qualsevol instal·lació actual ha de complir una normativa de seguretat i aquesta 

no és cap excepció, per el que disposa de barreres de seguretat com de sensors de 

barrera, ja que en el moment que una persona es vulgui introduir dins per a qualsevol 

motiu amb la instal·lació en funcionament aquesta s’aturi immediatament. 

Aquesta normativa és la “ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales” modificada 

por la “ley 54/2003 del 12 de desembre”. (veure plec de condicions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 : Seguretat                                                                                                       

• PENSADA PER LA UTILITZACIÓ TANT DE GÀBIES COM DE SAFATES 
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Com que es té que realitzar el procés de paletitzat com de despaletitzat cada procés 

porta el seu material el qual és diferent i es té que utilitzar a la vegada. 

En el cas de paletitzat el material que es fa servir, apart de la botelles les quals és el 

material principal i d’us ens els dos procediments, es fa servir també palets de fusta 

model europalet, i unes safates de plàstic on en cada safata hi van 36 botelles per pis, 

en cada palet i van 20 safates que en total son 720 botelles per palet. 

En el procés de despaletitzat el que es fa servir són els palets de 20 pisos de safates 

els quals ja han reposat com a mínim 9 mesos en bodega (obligat pel consell 

regulador del cava), i unes gàbies de ferro en les quals hi caben 504 botelles 4 pisos 

de 126 botelles, les quals van en files de 9 i 10 botelles fent un “tresviso”.  

En els dos processos ho fa tot automàticament la cèl·lula, l’únic que ha de fer l’operari 

és de subministrar els palets i les gàbies o safates, i de treure el material un cop ple. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 : Gàbies i safates  

 

 

• AUTOABASTIMENT DE LA MATÈRIA PRIMA 

Actualment el material necessari per realitzar el palet, es te que subministrar a través 

del “torero” en cas del palet i la fusta, i desprès cada operari  té que agafar els cartrons 

dels pisos entremitjos, i al finalitzar també es te que agafar el cartró superior. 

Amb el nou robot l’únic que es te que comprovar és tindre el suficient material tant de 

palets de fusta com de safates, i el robot s’autoabasteix ell mateix.  
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• TAULA D'ACUMULACIÓ PENSADA PER A BOTELLA ESPECIAL, 

POSSIBILITAT DE TIRATGE MANUAL 

Ja que dins d’els productes es té una botella especial i no hi ha pensament de deixar-

la de fer, ja que és una distinció de la marca, hi hauria una zona en la qual estaria 

prevista de una taula d’acumulació d’una capacitat de 500 botelles/màx., que te una 

doble funció, la d’absorbir petites parades que es produeixin en el robot, per motius 

varis (falta de safates, palets, etc). 

També hi ha la possibilitat que ocorregués una gran parada en el robot, la utilització de 

la taula per realitzar palets estàndards com ajuda a un dels robots parats i seguir amb 

la mateixa velocitat.  

En el cas de la botella especial s’hauria de seguir muntant de forma manual, la qual 

estaria ajudat per la taula d’acumulació. 

 

 
Figura 8 : Taula acumulació 

 

• CANVI DE MATERIAL AL RIMATGE 
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Al implementar la nova instal·lació és canviarà els material per als palets o packs de 

rimatge, actualment es fa servir unes làmines de fusta, exactament 5 unitats per dividir 

els diferents pisos, en les quals hi ha diversos forats on hi van allotjades les botelles en 

cada pis hi ha 110 botelles, hi ha 5 pisos, en total per pack hi ha 550 botelles. Després 

del canvi el que es farà servir es unes safates de plàstic, en total 20 unitats, en cada 

safata hi caven 36 botelles per 20 pisos, en total per palet 720 botelles. 

Aquest canvi de material no te cap cost ja que el preu de 5 làmines de fusta és quasi el 

mateix al preu de les 20 safates de plàstic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 : Material 

 

• PENSADA PER A PALETITZAR I DESPALETITZAR 

El robot te dos funcions bàsiques la de paletitzat i la de Despaletitzat. 

En el mode de paletitzat la velocitat de producció serà aproximadament de 6.500 

botelles/hora. 

En el mode de desarrimat, la velocitat, serà de 5.200 botelles/hora, aprox. 

Aquests treballs es poden realitzar a la vegada al disposar de 2 robots, un paletitzant i 

l’altre despaletitzant, repercutint en una la velocitat inferior de producció. 

 

• OPTIMITZACIÓ DELS TREBALLS 

 

En aquest punt tenim dos feines les quals s’eliminarien directament quan funcioni tota 

la instal·lació, una és el remenat de botelles o packs, i l’altre és la facilitat en l’hora de 

col·locar els packs als giropalets.  
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En el primer procés al tindre el robot, ens estalviem el remenat de botelles un cop 

passats els 9 mesos que marca el CONSELL REGULADOR DEL CAVA (veure 

normativa), perquè el producte és pugui etiquetar com a cava, ja que aquest procés ho 

farà directament el robot. 

Actualment es fa servir per la tècnica de trencar els llevats, que consta ens remenar la 

botella (packs) perquè els llevats es desenganxin del vidre i siguin mes volàtils, i així hi 

ha una millor baixada dels llevats, quan aquesta es posi en punta. 

Aquest procés dura 4 hores diàries d’un operari ja que és remenen d’un en un i és 

tenen que remenar 32 packs diàriament, el robot ens estalviarà un temps crucial per 

fer altres feines. 

En el procés de col·locar els packs als giropalets, el que s’ha de fer, és mitjançant dos 

persones i durant 2 hores (un torero i un operari), és ficar una fusta juntament amb els 

palets ja que així  
 

 

 

Criteris econòmics  

 

• MENOR COST DE PRODUCTE PORTAT A LA CAVA 

Al canviar el sistema de rimatge, és a dir el de substituir el “packs” per les safates ens 

estalviem dos processos previs abans del rimatge; un dels processos era el de 

precintat, en aquest procés apart del temps també ens estalviem el material per a 

precintar, el material que es fa servir es el polietilè, aquest procés servia tant per al 

transport intern com per a que no es desmuntessin els packs. 

L’altre procés és el de girar els packs en posició de rimatge, aquest procés es fa 

mitjançant el toro ja que les botelles manualment es col·loquen als packs en posició 

vertical, però en la rima ha d’anar en posició horitzontal, això es fa un cop el pack està 

precintat. 

Per tant en la cèl·lula no és necessita ni el precintat ni el posicionament de botella ja 

que el robot les diposita horitzontalment en la safata, i la safata es prou estable i 

compacta per el seu transport intern. 

  

 

 

• OPTIMITZACIÓ DEL PERSONAL 
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Podem observar a on volem arribar amb l’optimització de personal, la tendència es 

deixar només una persona. Aquesta realitzaria treballs de subministrament de material 

(palets i safates) i de retirada de palets ja realitzats. Aquest operari també hauria de 

solucionar les microparades que poguessin ocórrer ocasionalment. Després hi podria 

haver una segona persona per realitzar ajudes a aquest, en el tema de transport de 

palets a la cava. 

Actualment estan treballant 5 operaris dels quals 3 es dediquen a realitzar palets 

manualment, i 2 que donen ajuda amb el toro, per la retirada de palets realitzats així 

com de subministrament de nous palets, i altres materials com són els separadors. 
 

 

Conclusions  

 

Desprès d’examinar atentament tots els avantatges i inconvenients de totes les 

empreses que ens han portat el pressupost i desprès de tindre reunions amb totes 

elles veien quin pensament tenen ells per a realitzar el projecte.  

Al final es decideix per el pressupost de l’empresa EBM ja que és el que més s’acopla 

a les nostres expectatives tant econòmiques com tècniques. 

Apart desprès de unes reunions llargues i intenses duran varis dies s’aconsegueix 

rebaixar del pressupost inicial 2.860 €. Apart tenim bones referències d’altres 

bodegues on han realitzat projectes semblants. 

 

 

 

 

11. POSADA EN SERVEI (SEGUIMENT DE LES OBRES) 

 

• Presa de mides correctes de la zona 

L’empresa pren mides exactes de tota la zona per acabar d’efectuar els planells finals, 

i començar la fabricació de la cèl·lula, ja que no es tenen plànols de la zona, sinó que 

son molt aproximats però no exactes ja que no han estat realitzats per cap persona 

que treballa actualment en la bodega i s’han tingut males experiències en altres casos 

on les mides no han estat correctes així que ningú garanteix que les mides siguin 

exactes. Aquest es el motiu per el qual l’empresa ve a prendre mides reals. 
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• Muntatge de l’escomesa 

El primer que es té que fer arribar corrent elèctrica a la zona on es vol instal·lar el 

quadre de comandament o també anomenat armari. 

Aquesta feina es realitza a través d’un operari de la fàbrica el qual és tècnic 

electricista. La potència la fa arribar des de el quadre general de la línia de tiratge 

(mirar plànol PL-02) fins a la zona en la qual es muntarà l’armari de maniobra de la 

cèl·lula, es fa servir cable de Ø 50 mm de tipus AFUMEX, ja que així compleix tota la 

normativa vigent sobre seguretat, el qual es compra en una bobina ja que hi ha una 

distància de 85 m., el qual es te que fer arribar cinc cables ja la cèl·lula es trifàsica (3 

fases, neutre i terra), comprat així en bobina ens surt més econòmic. 

La secció s’acaba agafant de Ø 50 mm amb la previsió de poder augmentar la 

instal·lació, amb altres màquines o amb mes transportadors.  

Es necessita d’una potència de 24 kW.  

Aquest càlcul es fa mitjançant les formules següents (trifàsic): 

 

ϕ·cos3··IVP =  

 

V
IL

S
∆

=
ϕρ ·cos···3

 

 

=P  potència (W) 

=V  Voltatge (V) 

Al no ser cap motor, el 1cos =ϕ . 

=S Secció (m) 

=ρ resistivitat (Ω ·m) 

=L longitud (m) 

=I Intensitat (A) 

 

 

• Arribada dels robots 

Els robots arriben directament de la fàbrica de Japó a la bodega, i són descarregats 

per els nostres operaris, arriben muntats damunt d’una estructura metàl·lica la qual es 
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pot agafar perfectament amb un “toro”, ja que els toros de la fàbrica són estàndards, 

encara que a les pues se’ls té que afegir un accessori de la qual ja disposa la bodega. 

Els robots arriben també juntament amb les seves consoles corresponents. 

                       Figura 10 : robots 

    

• Retirada de tot el material existent 

Per l’iniciï de les obres com del muntatge primerament es té que retirar el material 

existent actualment, que consta de varis transportadors de botelles. Aquest material es 

deix en un zona de la bodega per al seu pròxim reaprofitament. 

 

 

• Realitzar encofrat per a posicionament dels robots i suport per el quadre de 

comandament. 

En aquest punt hi ha una mica de discrepància respecte a l’empresa muntadora i els 

responsables de la direcció del projecte, ja que l’empresa creu que els robots ja 

queden suficientment subjectats mitjançant una quantitat d’encalçaments amb tac 

químic a més de la peana a on es muntaran els robots, exactament 16 cargols. 

Els responsables creuen que el millor es fer uns fonaments forts i estables, per això es 

contracta a un paleta el qual realitza uns fonaments mitjançant una malla metàl·lica a 

mes de d’un encofrat de formigó.  

El forat per ficar la malla es de 1,65 m de profunditat, en el qual es posa un quadrat de 

malla metàl·lica, de 1,5 m x 1,5 m x 1,5m. Damunt d’aquest quadrat es posa un planxa 

metàl·lica amb 16 forats on aniran unes barres de rea soldades a una rosca de Ø 20 i 
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de longitud 1 m. en l’extrem de la barra de rea es fa un ganxo ja que així a l’insertar el 

formigó tot queda mes lligat. 

Aquestes barres fan una longitud de 2,3 m. ja que apart de del forat es fa un forjat de 

65 cm d’alçada, on hi va una altre placa metàl·lica igual que la que hi ha anteriorment, 

a partir del terra mes uns 15 cm per sortir la rosa on va subjectada la peana del robot.   

En total hi ha 16 barres per robot, i com hi ha 2 robots en total son 32 barres. 

 

En aquest apartat també es fa un mur d’uns 40 cm. d’altura on anirà el armari de 

comandament, aquest mur serveix per dos raons, una és per a una millor refrigeració 

de l’armari per a la part inferior i l’altre es per a passar els cables que surtin del quadre 

de comandament fins a la cèl·lula, igual que els que venen des de l’escomesa per a 

donar potència al quadre elèctric.  

Figura 11 : Encofrat    

  

• Adequar la zona per als muntatge (pintar) 

Desprès de fer tot el encofrat es fa un pintat en pintura plàstica per millor adequació de 

tota la superfície i així també es delimita la zona d’ús amb la resta de bodega.  
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Primer es realitza un pintat però tenim un problema bastant gran ja que desprès de 

treballar uns dies manualment, ja que es necessitava per temes de producció, es veu 

que desprès de passar amb el toro i del desgast salta la pintura ja que el terra es molt 

llis i la pintura no agafa prou com per suportar tot el moviment. 

Quan es torna a tindre uns dies de parada exactament desprès de la col·locació dels 

robots en la seva posició (punt mes endavant) es fa un rascat, llogant una maquinaria 

especial per aquest fins, que consta com una fresadora per a terres la qual el que fa es 

fer com un fregat porós, perquè desprès es pugui arribar a pintar perfectament sense 

que aquesta salti. 

 

 

Figura 12 : Pintura 

 

 

• Muntatge de les cintes i quadre de comandament 
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El primer en muntar es la cinta central mes el quadre de comandament, ja que es 

necessari per temes de producció, el qual ens demana que es pugui treballar per a 

realitzar les comandes pròximes. 

 

 

 

 

 
                                 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 13: cintes  

 

• Muntatge d’una part de transportadors 

En tota la instal·lació hi ha una gran part de transportadors de rodets, els primers que 

es col·loquen son en els quals es munten son els de les safates. Ja que són els 

primers que tenen preparats l’empresa subministradora. 
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Aquest només es col·loquen al lloc prenen mides del plànols correctes i s’alineen amb 

la utilització d’un laser. L’únic que es fa es la col·locació ja que les connexions es faran 

mes endavant. 

 

Figura 14 : Transportadors  

 

 

 

• Posada en marxa per a realitzar producció (manual) 

Això apart per complir en els temes de producció es fenomenal per a realitzar provés 

de funcionament de les cintes. 

Com que canviem el funcionament de dipositar les botelles hem de fer les proves, ja 

que abans sortien totalment rectes i ara un cop dipositades a les cintes 

transportadores han de fer un gir de 90º i hem de comprovar si cauen o si es trenquen 

o si funciona.  

Realment ens adonem que el sistema funciona però te els seus defectes que no son 

de la instal·lació que s’està muntant,  ja que el problema es que les botelles per el 

canvi de temperatura condensen aigua al seu voltant i baixen a través de baixador 

mullades, quan això passa la botella a la seva recepció arriba mig tombada i el que fa 

es caure. Quan ocorre aquest cas el que ens fa es estrebar-se, i es quan la botella es 

trenca o ens trenca un subjectador de barranes que hi ha a prop, com tota física 

sempre es trenca el mes dèbil depenen en la posició que s’estrebi la botella. 
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                               Figura 15 : Treballs manuals  

 

• Col·locació de peanes i robots sobre de l’encofrat. 

Les peanes són la base del robot son uns suports de ferro on van subjectes els robots, 

la peana serveix tant per a subjectar el robot amb l’encofrat com per passar cables per 

les connexions, ja que hi han uns orificis on passar les safates per els cables. 

En aquest punt el que es realitza es la col·locació de tot aquest elements damunt de 

l’encofrat realitzat anteriorment, amb l’ajuda d’un toro no hi ha cap complicació, l’únic 

que s’ha de fer es controlar amb varies persones que la peana encaixi exactament 

amb els cargols realitzats i posteriorment que el robot encaixi exactament sense fer 

cap tipus de força ni d’estrebada en els cargols de la peana. 
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Un cop col·locats el robots damunt la peana s’apreten tots els cargols i s’anivella el 

robot perquè realitzi millor totes les seves tasques. 

 

 

 

 

 
Figura 16 : Col·locació 

 

• Muntatge d’una altre part de transportadors (problema peus cintes) 

Com que hi han molts transportadors en la cèl·lula, van arribant en varies etapes, en 

aquest cas els que és munten són els transportadors dels palets. 

Aquest són els que hi ha al costat de la cinta transportadora de botelles que ja ha estat 

muntada prèviament, al col·locar-los ens adonem que tenim un problema amb els peus 

de les cintes ja que ens molesten per la col·locació dels transportadors, però es 

soluciona de manera senzilla, la qual es canviar de model dels peus. 
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  Figura 17 : Transportadors  

• Passar cables per connectar robots 

L’empresa muntadora en aquest punt comença a passar cable per fer les connexions 

als robots ja que es el primer que es va instal·lar i el que es pot anar començant, el 

muntatge es fa a través de canals les quals circulen per sota de la cinta de botelles. 

En aquest punt també es fa arribar pressió d’aire al final de la cinta, aquesta connexió 

ja existia amb la zona de treball antiga així que l’únic que es fa es allargar-la. 

 

 

Figura 18 : Cablejat 
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• Arribada de la resta de transportadors a la fàbrica 

En aquest moment tenim tots els transportadors a la bodega, i com la resta es fa un 

viatge per part d’un camió de l’empresa des de les instal·lacions “EBM” fins la nostra 

bodega; aquest camió en la fàbrica ”EBM” es carrega mitjançant un pont grua, però en 

la bodega no es te aquest material i com que el camió disposa d’un braç grua es 

descarrega tot el material amb aquest sistema. Tant aquesta vegada com les altres. 

Posteriorment es transporten a la zona de la cava mitjançant un toro i un 

montacargues. 

Figura 19 : Transportadors  

 

• Muntatge de tots els transportadors 

Un cop rebut tot el material es posiciona en el lloc correcte i es fa el muntatge adequat 

deixant-los en la seva posició final de muntatge. 
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• Passar cable de connexions de tots els transportadors. 

Un cop tenim tots els transportadors a la bodega el que es fa es instal·lar les 

passarel·les pels cables i cablejar tot el funcionament des de les fotocèl·lules fins als 

motors dels rodets. 

També es dona aire a tots els punts on es necessari, com son els pistons 

d’enclavament de les gàbies i els giradors de botelles. 

 
                                 Figura 20 : Connexions  

• Proves dels transportadors i del funcionament dels robots. 

Un cop està tot connectat i apunt pel funcionament conjunt es realitzen les proves 

individuals de  cada element com son els transportadors cada un per la seva part, ja 

que així es pot saber individualment que pot arribar a fallar i solucionar-ho 

immediatament abans de la posada en marxa general.   

Figura 21 : Proves  
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• Arribada i muntatge de les barreres de protecció 

Un cop muntat tots el transportadors i provat que funcionin correctament 

individualment es el moment de col·locar i posicionar les barreres de protecció igual 

que tots els sensors necessaris per a que no ocorri cap accident en treball, com son 

sensors d’obertura de portes i sensors de barrera, el qual es comprova que funcionin 

correctament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 22 : Barreres seguretat 

• Arribada i instal·lació de la mà dels robots 

L’últim en arribar i l’últim en muntar per desgràcia es la mà de robot, degut a la 

complexitat de la mà i de tot el que ha de fer es el últim el qual l’empresa te enllestit, 

un cop arriba es comprova que tot està correcte i que es el que realment s’ha demanat 

ja que podríem dir que es quasi el mes important de tot el muntatge ja que si no 

funciona la mà es com si no funcionés tota la resta.  
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Cal a dir que la mà porta una detecció a través de visió artificial de detecció de 

presencia de botella, es un detall que es va demanar ja que durant la 2ª fermentació 

de la botella en la cava durant els 9 mesos, es normal que explosioni alguna botella 

que altre, així es pot separa la safata com, a safata neta o safata amb vidres per a 

netejar-la manualment per a tornar-la a fer servir mes tard. 

Posteriorment és munta al robot i es fan les proves individuals del funcionament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 : Ma robot 

• Posta en marxa 

Un cop ja tenim enllestit tota la cèl·lula i desprès de molts mesos de treball tant per 

part de Vallformosa com per part de EBM, ja està enllestit per a provar tota la 

instal·lació conjuntament. 

Cal a dir que anteriorment durant el muntatge de la instal·lació puntualment ha vingut 

un operari a fer la programació per aquest motiu no he posat cap punt explicatiu, sinó 

que ha estat durant la marxa, m’entrés es realitzaven altres treballs, tant com per a 

agafar les dades de posicionament com per a veure el funcionament dels robots.  

Inclús hi ha agut configuració a la seu d’EBM per programar els moviments bàsics i fer 

per sobre tota la programació. 

 

 

 

 

 

 
                  

 

               Figura 24 : General 



 
62 

 
 

L’únic que puc dir per acabar es que durant tota la fabricació i muntatge de la 

instal·lació  s’han anat fent modificacions del projecte inicial, alguns decidits per 

nosaltres i altres per la mateixa empresa instal·ladora, algunes han estat obligades 

com podria ser la posició dels transportadors de palets finalitzats. 

Moltes d’aquestes modificacions han estat petites, i quasi insignificants les quals s’han 

comentat i ens hem posat d’acord en fer-les ja que les hem trobat necessàries. 

Una altre modificació que se suposa que es farà properament fora de la instal·lació es 

posar un enllumenat adequat ja que trobem que el que hi ha es insuficient, el que 

passa es que encara no se sap quan es realitzarà, ja que s’ha de fer un pressupost i 

veure quan pot arribar a costar. 

 

 

12. MILLORA DE L’ESPAI 

 

Fins ara les botelles en la cava s’apilaven en packs els quals ocupaven un espai 

considerable en la bodega, cada pack fa unes dimensions de 1’25 m  X 1’05 m. és a 

dir que ocupa una àrea de 1’31 m2, en aquesta àrea si apilen 4 palets de 550 botelles, 

és a dir que en una àrea de 1’31 m2 si apilen en total 2200 botelles. 

En el nou sistema el palet té unes mides de 1’20 m x 0’80 m, que ocupa una àrea de 

0’96 m2, en aquest nou mètode podem apilar 3 palets de 720 botelles, és a dir que en 

un espai de 0’96 m2 hi tenim 2160 botelles. 

 

Com es pot veure la diferència de botelles és minsa comparada amb la quantitat 

d’espai que es guanya, guanyem dins el mateix espai un 27 % més de botelles, amb el 

sistema de safates que no pas amb el sistema de packs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 : Millora 
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13. RESULTAT FINAL I SEGUIMENT 

 

Com a resultat final es pot dir que la instal·lació es un gran avanç dins de la fàbrica ja 

que dona un prestigi nou i un nou valor a l’empresa, dins de la intenció que té la 

bodega a créixer i a millorar dia a dia. 

Els terminis realment es compleixen segons el contracte així que no hi ha cap retràs 

en la producció. 

 
Manteniment 

El manteniment bàsic el farà els operaris de l’empresa com pot ser engrassar, vigilar 

nivells, filtres, canviar gomes, etc. 

En canvi el manteniment més complicat com pot ser la visió artificial de botelles 

trencades, programació, etc. ho farà l’empresa contractada ja que implica uns 

coneixements més grans i una formació més complicada, que els operaris de la 

bodega no tenen actualment. 

 

 

 

14. MEDI AMBIENT 

 

En aquest apartat podríem dir que estem realitzant una rebaixa força quantitativa en 

l’aspecte de residus ja que deixarem de generar una gran quantitat de residus de 

fusta, que són els separadors de pisos de botelles en els palets. 

Dels actuals,  al ser substituïts per les safates, es fa una recollida en un punt concret 

de la bodega, i a través d’una empresa autoritzada en la selecció i recollida de residus 

es fa el transport, reutilització i reciclatge d’aquests separadors, apart l’empresa treu 

una compensació econòmica. 

L’empresa que ens realitza tot aquest procés és: JESUS BORLADO MARIMON amb el 

codi de transport T-1341, amb adreça c/Maset, s/n – Sant Pere de Riudebitlles, i ell 

mateix s’encarrega de contactar amb els gestors. 

Apart puntualment tenim una altra empresa que és: RECICLATGES SABATE, S.L. 

amb codi de transport T-1651 amb adreça camí de les socarrades, s/n – Pobla de 

Claramunt; i codi de gestor E-407.97 amb adreça  crta. C-244, Km. 4.100 – Pobla de 

Claramunt. 
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El material antic que es substitueix no es considera residu, ja que són cintes 

transportadores de botelles que funcionen perfectament, i es faran servir posteriorment 

tant per a peces de manteniment com per a transportadors d’una altra zona de la 

bodega on es realitza un rimatge manual per a visites, o bé per a qualsevol altre ús. 

 

Un cop acabada la vida útil de tota la instal·lació, encara que actualment no pensem 

en això, ni la direcció de l’empresa s’ho planteja ni en vol sentir parlar, es faria una 

reutilització de tot el material possible en altres zones de la bodega, ja que s’està 

modernitzant dia a dia, una altre possibilitat que està ocorrent normalment dintre el 

sector és la de vendre la maquinaria com a segona mà en altres bodegues més petites 

de la zona. Si cap d’aquestes possibilitat no s’aconseguís es faria una recollida 

selectiva en les nostres instal·lacions mitjançant els gestors corresponents (els actuals 

o uns de nous). 

 

 

 

15. CONCLUSIONS  

 

Com a conclusions només podem dir que ha estat un plaer realitzar aquest projecte ja 

que ha estat un repte personal i professional, ja que  realment aquest projecte és una 

realitat. Ha resultat més difícil del que un es pensava però a l’hora també ha estat molt 

gratificant, realment una gran experiència. 

Després de comprovar l’amortització de la cèl·lula, s’arriba a la conclusió que és una 

instal·lació necessària i que és de quasi obligat compliment realitzar aquesta inversió,  

ja que es rentabilitza en molt poc temps, i ens dona altres possibilitats de treball i de 

millora, i ser més competitius dintre del mercat existent, apart es dona un salt de 

qualitat molt gran, i davant els nostres clients és una modernització de la fàbrica, i de 

la tendència que hi ha actualment a la bodega. 

 
Agraïments  

Estic molt agraït a totes les persones i empreses que han fet possible aquest projecte, 

apart de que és un projecte real el qual s’ha anat elaborant a la vegada que s’ha anat 

realitzant tot el muntatge. 
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En relació a empreses vull agraïr tant a Masia Vallformosa per permetrem realitzar 

aquesta tasca tant dura i de tanta responsabilitat i per posar a la meva disposició tot el 

material necessari; com a EBM i tots els seus operaris per tenir la paciència suficient 

per a aguantar totes les meves preguntes i exigències durant tot el procés. 

Com a persones haig d’agrair molt la paciència que ha tingut la meva xicota la Cristina 

Gonzalez per aguantar els meus mals humors i canvis de caràcter que he tingut 

mentre realitzava aquest projecte ja que m’ha ajudat tant en els moments bons com en 

els moments difícils quan les coses no sortien com un volia. 

També haig de fer menció al meu superior en la bodega en Jordi Rodríguez el qual 

m’ha ajudat en tot ho possible, ja que la darrera responsabilitat de que hagi pogut 

esser realitzat recau en ell, ha estat apart del superior un gran amic i un gran company 

de feina, i espero que així segueixi per molt de temps. 
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P R E S S U P O S T  

 

1. VALORACIÓ ECONÒMICA  
Cèl·lula robotitzada 

 

Actuació  Import 

Robotització de la línia de tiratge  …………… 273.500,00 € 
 

Material pel paletitzat i despaletitzat 

 

Actuació  Import 

Safates de plàstic (*) …………… 370.500,00 € 

300 Gàbies  …………… 49.021,50 € 

 * Aquestes no es sumen en el total del pressupost ja que és el canvi de 

material. Per a mes informació veure l’apartat 10.1 sobre el canvi de material al 

rimatge a criteris tècnics.  

 
Escomesa 

 

Actuació  Import 

Material (cables i guia) …………… 10.901,92 € 

Honoraris electricista …………… 900,00 € 
 

Encofrat i pintat de la zona 

 

Actuació  Import 

Barra de rea  …………… 3.285,28 € 

Sacs de formigó …………… 1.551,00 € 

Lloguer de màquina pel l’adequació del 
sòl …………… 360,00 € 

Pintura …………… 754,20 € 

Honoraris mecànic intern …………… 550,00 € 

Honoraris paleta …………… 4.536,00 € 
 



 
68 

 
 

Honoraris enginyer 

 

Actuació  Import 

Honoraris d’enginyer (seguiment d’obra) …………… 8.500,00 € 
 

Total del projecte 

 

Actuació  Import 

Total  …………… 353.859,90 € 

       

El cost total de la instal·lació es de Tres-cents cinquanta tres mil vuit cents cinquanta 

nou amb noranta euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AMORTITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
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En aquest punt es farà l’estudi de l’amortització, es té en compte varis conceptes, com 

són les persones treballant i la reducció de treballs a fer, ja que moltes d’elles ja els 

realitzarà el robot. 

Apart també es té en compte el major consum d’energia que tindrà la instal·lació, en 

aquest punt d’escrit més endavant només es té en compte el consum elèctric, ja que 

l’altre consum que té la instal·lació seria la d’aire comprimit, i aquest és molt difícil de 

quantificar ja que el que té la bodega és un compressor i un acumulador, els quals 

sempre funcionen, és a dir que no es generarà més aire sinó que es generarà el 

mateix, l’únic que passarà es que no és deixarà anar aire tant sovint a l’atmosfera des 

de la vàlvula de seguretat. 

 
Optimització d’operaris  

 

  Import 

Operari 1 …………… 24.000,00 €/any 

Operari 2 …………… 24.000,00 €/any 

Operari 3  …………… 24.000,00 €/any 
 

Aquest punt s’ha de contar que tenim dos torns amb 3 treballadors per torn, és a dir en 
total 6 operaris. 
 

Optimització de treballs  

 

Per veure l’explicació d’aquest punt veure l’apartat 10.1 d’optimització de treballs del 

criteris tècnics. 
 

  Import 

4 h/diàries remenat …………… 11.200,00 €/any 

2 h/diàries col·locació packs giropalets …………… 5.600,00 €/any 

  

 

 
Augment del consum elèctric 
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En aquest punt es fa una aproximació ja que el consum no variarà gaire. Abans és 

tenia un motor que feia anar la cinta en canvi ara se’n tenen varis, exactament nou, 

l’únic que no sempre estant funcionant sinó que funcionen en moments puntuals. 

Apart el motor que sempre funciona que és el de la cinta consumeix menys que el 

anterior ja que és de nova generació el que significa que té un menor consum i un 

major rendiment. 

Aquest és un punt a on l’amortització és comptabilitza com a cost,  ja que es té un 

augment, no pas un estalvi. 
 

  Import 

12 % mes (5.256 €/any anterior) …………… 630,72 €/any 
 

 

Total de l’amortització 

 

  Import 

Total  …………… 160.169,28 €/any 

 

Desprès de tindre comptabilitzat tot els apartats podem dir que l’amortització de la 

cèl·lula  és realitzarà en 2 anys i  3 mesos.  

Per aquest motiu és una instal·lació molt necessària i rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


