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Resum executiu 

 

El projecte s’ha realitzat amb la col·laboració de la Fundació Ave Maria de Sitges. Aquest, 

parteix d’una demanda per part d’aquesta l’entitat per a solucionar les mancances que té el 

mobiliari de la seva residència respecte les necessitats dels residents. Per aquest motiu, 

l’objectiu és cobrir aquestes mancances desenvolupant conceptualment una gamma de mobles 

adaptats i la seva integració dins de l’entorn de la residència.  

Els elements del mobiliari a dissenyar (la taula de menjador, la taula abatible, la cadira, la 

tauleta de nit i llit) han estat predeterminats per la directiva de la Fundació. No obstant, després 

de la primera fase del projecte, centrada en la recerca de requisits es detalla que el mobiliari a 

adaptar és el que es situa en els espais comuns i són: la taula de menjador, la taula abatible, la 

cadira d’ús continu i la butaca de jardí. 

A la segona fase del projecte es procedeix a fer el disseny de cada element passant per totes les 

fases, des del desenvolupament de la idea fins a la descripció tècnica i el cost de producció. 

Aquest ajudarà a posicionar la gamma en el mercat mitjançant un estudi de viabilitat econòmica. 

Finalment, es representen els dissenys finals dins del entorn de la residència.  

 

Abstract   

The project has been realized with the collaboration of the Ave Maria Foundation of Sitges. It is 

based on a demand from the entity about how to solve the shortcomings of their furniture 

regarding residents’ need. For this reason, the aim is to cover these shortcomings by developing 

conceptually a range of suited furniture and its integration within the environment of the 

residence.  

The elements furniture to design (dining table, folding table, chair, nightstand and bed) were 

predetermined by Foundation managers. However, after the first phase of the project that has 

been focused on researching the requirements, the furniture to design is this one that  is placed 

in common areas. They are: the dining table, folding table, chair and garden chair.  

In the second phase of the project continues with the design of each element through all stages, 

from the development of the first idea to the technical description and production cost. The last 

one will define the position of the range on the market through an economic viability study.  

Finally, there is a representation of the final design in the residence’s environment. 
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Introducció 

Justificació 

Aquest projecte parteix d’un briefing realitzat per la Fundació Ave Maria de Sitges degut a la 

mancança de propietats adaptatives del mobiliari als residents. És un repte personal ja que no 

tenim experiència en treballar per a un client real i proper amb uns requisits tan concrets. No 

obstant, el fet de saber de saber que s’està ajudant a facilitar el dia a dia de persones amb certes 

carències, fa que sigui una experiència molt gratificant.  

Objectius 

Els principals objectius del projecte són verificar les necessitats dels usuaris segons els requisits 

demanats per la Fundació Ave Maria i trobar una solució per adaptar els mobles de les llars. 

Aquests són: la tauleta de nit i el llit del dormitori, la taula principal, la individual i la cadira del 

menjador. 

Estructura 

La memòria es divideix en 4 blocs principals: 

 

En el Bloc 1, investigació prèvia, es presenta la Fundació com a institució i es diferencien els 

tipus d’usuaris, treballadors i residents. Seguidament s’estudia l’entorn i el mobiliari 

problemàtic en el seu entorn i, per tal d'abastar una visió més àmplia del mobiliari, es realitza un 

estudi de mercat. Aquest,  posteriorment es compara amb la situació de la Fundació i així es 

defineix l’estratègia del projecte amb un DAFO. Totes aquestes investigacions juntament amb la 

Normativa d'Accessibilitat establerta en aquest camp, defineixen els requisits del mobiliari a 

dissenyar i es contrasta amb les opinions dels treballadors mitjançant enquestes.  

 

El Bloc 2, procés de disseny, engloba les propostes conceptuals, funcionals, formals, tècniques i 

econòmiques de cada producte individualment. 

 

En el Bloc 3, estudi de la viabilitat econòmica, es detallen els costos, s’estima el preu de venda, 

i es fa una aproximació dels beneficis de cada producte respecte tota la gamma de productes 

d’aquest projecte.  

 

En el Bloc 4, integració del mobiliari en l’entorn, es proposa un nou entorn amb el mobiliari 

dissenyat i s’inclou una millora de imatge a les llars.  

 

En les conclusions es fa una valoració del projecte realitzat tot comentant els punts forts, els 

punts febles i la visió dels productes de cara al futur.  

Seguidament, es troben els plànols per cada moble (conjunts i components a dissenyar) els quals 

són dimensionals.  

 

Si es vol aprofundir sobre certs aspectes exposats durant el projecte, dins de bibliografia es 

reuneixen les fonts més rellevants.  

Finalment, la memòria es complementa amb els documents recollits als Annexes, com 

datasheets de materials i components, catàlegs, actes i documents oficials de la Fundació i 

d'empreses. 
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BLOC 1: INVESTIGACIÓ PRÈVIA  
Com s’ha comentat, el primer pas és descriure què és la Fundació Ave Maria i els serveis que 

ofereix. Per fer-ho, es realitza una cerca d’informació extreta de la seva web i s’agrupan dades 

proporcionades pels propis treballadors.  

Amb aquestes dades, es defineixen els usuaris: residents, treballadors i usuaris externs. Es 

decideix focalitzar l’estudi a residents i treballadors (excepte personal de serveis) ja que són els 

usuaris que entren en contacte amb el mobiliari a dissenyar.  Concretament, en el cas dels 

residents, s’investiguen les seves limitacions funcionals i les repercussions al seu dia a dia i en 

les activitats que realitzen a la Fundació.  

A partir d’aquí, es realitzen unes visites regulars (vist en les actes, Annexe 1) per contrastar i 

 complementar aquestes dades. S’aplica el mètode d’observació directa per identificar els 

diferents espais (Centre de dia i llars: dormitoris i menjadors) i com està distribuït el seu 

mobiliari. Per establir un objectiu clar, s’observa el per què i els motius de l’estat del mobiliari. 

Aquest resultat es recull amb un estudi fotogràfic comentant les problemàtiques de cada objecte 

juntament amb la informació donada per la psicòloga i l’educadora social.  

 

Seguidament, es realitza un estudi de mercat fent taules comparatives de cada producte que no 

s’ajusta a les característiques dels usuaris, passant per totes les gammes, on queden reflectides  

les característiques comunes i destacables. A partir de tot l’estudi previ, es realitza el DAFO 

dels diferents mobles per tal de valorar en quins productes es vol focalitzar més i definir 

l'estratègia a seguir pel desenvolupament del projecte. A partir de l’anàlisi de requeriments, es 

centra el disseny en el següent mobiliari: taula, cadira, butaca i en l’entorn dels menjadors. 

D’aquests s’extreuen les funcionalitats i especificacions que hauran de complir al llarg del 

procés de disseny i, finalment, es demana la opinió dels treballadors, mitjançant unes enquestes, 

de com fan ús del mobiliari actual i sobre les propostes conceptuals.  
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1 Institució Fundació Ave Maria 

1.1 Presentació 

La Fundació Ave Maria és una institució privada, sense afany de lucre,  amb  seu social a 

Sitges, on dedica atenció les 24 hores durant els 365 dies de l'any a persones amb discapacitat 

intel·lectual i física de les comarques del Garraf des del 1987.  

A més, com a entitat ofereix serveis especialitzats a la comunitat. Detecta noves necessitats i 

proporciona els recursos necessaris. Actualment, les seves activitats beneficien a més de 800 

persones.  

El seu objectiu principal és donar assistència, educació i formació a persones amb problemes de 

desenvolupament mental i físic, través d’una varietat de serveis assistencials integrats i 

personalitzats. 

Hi treballen professionals que contínuament es preocupen per millorar l’atenció a les persones 

dependents i per aconseguir la seva màxima autonomia personal com social, laboral, econòmica, 

buscant el seu millor desenvolupament.  

Aquest projecte es centra en el Campus Residencial de Sitges
1
, del qual consta d'un conjunt 

d’edificis, amb més de 3.000m
2
 i 61 places de residència.  

 

 

Figura 1. Fundació Ave Maria de Sitges. 

  

                                                      
1
 Al llarg del projecte es parla de la Fundació (Fundació Ave Maria) per referir-se en l'entitat i residència 

per fer referència l'espai físic (Campus Residencial de Sitges).  
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1.1.1 Serveis 

Residència - Centre de dia 

A la residència s'atenen a 61 persones adultes, amb discapacitat intel·lectual, física i necessitats 

de suport generalitzat, algunes de les quals poden presentar trastorns de conducta o malaltia 

afegida.   

Al Centre de Dia es fan activitats personalitzades amb els residents per omplir el seu temps de 

lleure i també millorar la seva qualitat de vida. 

Servei de suport a la llar, cangurs i acompanyaments 

Suport en el domicili en tasques específiques relacionades directament amb la persona amb 

discapacitat. 

Habitatge, Formació i Treball 

El projecte Xarxa d'habitatges és un projecte amb 3 eixos: Habitatge, Formació i Treball que té 

un horitzó a llarg terme  (2014-2015) pensat per persones amb discapacitat intel·lectual però 

amb necessitats de suport limitades (només ajudes puntuals). Per ells, la Fundació cerca, 

gestiona i construeix habitatges adaptats. 

Dies de Respir 

Places de respir concertades amb l’Institut Català d’Assistència Social, situades a Sitges, per 

persones adultes, amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat. 

Estades al Centre Residencial 

Modalitat en la qual la persona amb discapacitat pernocta en un recurs residencial. Aquesta 

modalitat es reserva per casos d'emergència que estiguin justificats. Hospitalització d'algun 

familiar directe o casos d'estrès familiar greus. 

Esplai 

Programació de tallers i activitats relacionades amb 9 de les 10 habilitats adaptatives 

(AAMR/OMS)
2
. L’objectiu principal és educar en el lleure; gaudir de l’oci potenciant capacitats 

personals en l’ús terapèutic de cada un dels discapacitats. 

Servei de suport a la inclusió laboral 

Per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i física de Sitges. Aquest servei és privat i 

té com a finalitat augmentar el grau d’autonomia de les persones, formar-les per un treball 

concret i adaptat aconseguint la seva incorporació laboral a llarg termini a l’empresa ordinària. 

La Fundació compta també amb places laborals pròpies que estan adaptades amb els últims 

avenços i que permeten a les persones amb discapacitat gestionar bugaderies o digitalitzar 

documents i magatzems entre altres activitats 

                                                      
2
 Habilitats adaptatives: comunicació, auto-cura, vida a la llar, habilitats socials, ús comunitari, 

autodirecció, salut i seguretat, habilitats acadèmiques funcionals, lleure i treball. Extretes d'OMS 

(Organització Mundial de la Salut) i AAMR (Associació Americana sobre Retràs Mental).  
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Informació i suport a la dependència 

Orientat a les famílies, recolzament  en processos de valoracions de grau, recerca de recursos, 

planificació de futur, incapacitació, transmissió de béns i tutela legal. 

1.2 Estudi d'usuari 

1.2.1 Treballadors
3
 

a. L'equip tècnic  

Hi treballen 65 professionals en atenció directa, 1 director tècnic, 1 pedagoga, 1 fisioterapeuta, 1 

terapeuta ocupacional, 2 infermeres, 12 auxiliars tècnics en cada torn, 2 educadors en teràpies 

individuals, 3 auxiliars tècnics en torn de nit, 1 metge de família i 1 mèdic psiquiatre, cuiden de 

la salut i organitzen les activitats diàries dels usuaris. Dels quals les seves funcions professionals 

són les següents:  

Pedagog:  

· Planifica les activitats i psicopedagògiques i assistencials de cada resident.  

· Supervisió i seguiment de les activitats.  

· Supervisió i formació dels Auxiliars Tècnics Educatius.  

· Suplència del director tècnic en cas d’absència. 

Psicòleg:  

· Supervisió de l’evolució dels residents. 

· Supervisió dels Plans Personals Individualitzats. 

· Formació del Personal d’Atenció Directa. 

· Coordinador dels voluntaris que interactuen amb els residents. 

· Suplència del director tècnic en cas d’absència. 

Psiquiatre:  

· Atén mèdicament  tant a nivell reactiu com preventiu als residents. 

· Assessora a les infermeres i a la resta de l’equip tècnic de l’actuació davant algunes 

actituds i comportaments dels residents. 

· És qui revisa la medicació psiquiàtrica dels residents i decideix si aquesta ha de ser o no 

canviada.  

Metge de medicina general (voluntari):  

· Atén mèdicament  tant a nivell reactiu com preventiu als residents. 

· Assessora a les infermeres i a les famílies. 

Infermeres: 

· Preparen la medicació que prenen diàriament els residents. 

· Defineixen i assignen  les dietes. 

· Seguiment de l’estat  de salut dels residents. 

· Contacten amb la xarxa de salut pública. 

· Fan el control del material sanitari i higiènic que s’utilitza per donar servei. 

· Formació sanitària del Personal d'Atenció Directa. 

                                                      
3
 Informació extreta de la font web: www.avemariafundacio.org 
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· Assessorament sanitari a les famílies. 

Fisioterapeuta: 

· Tractament d’incidències traumàtiques. 

· Activitats de tractament individualitzat. 

· Programació, seguiment i valoració de les activitats esportives terapèutiques. 

· Formació del Personal d'Atenció Directa. 

· Assessorament a les famílies. 

 

b. El personal d’atenció directa (PAD) 

Els auxiliars tècnics educatius ofereixen a cada usuari el suport directe que pugui necessitar pel 

desenvolupament de les activitats de la vida diària. 

  

Són el pilar de la qualitat assistencial, coneixen als residents, apliquen els procediments 

establerts, observen constantment als residents, anticipen situacions de risc, informen a la resta 

de l’equip, són un personal tècnic polivalent amb responsabilitat sobre: 

  

· Cura i assistència diària dels residents assignats. 

· Detecció, comunicat i registres de les incidències. 

· Complimenten els registres establerts. 

· Valoració i seguiment dels residents assignats. 

· Participació en els Plans Personals Individualitzats. 

c. El personal de serveis 

La Cap de Serveis és la responsable de l’excel·lència dels serveis que necessita el centre i que 

bàsicament són:  

 

· Cuina pròpia per a 100 coberts, 365 dies a l'any. 

· Bugaderia amb capacitat per a 61 residents, 365 dies a l'any, amb sistema automàtic   

d'identificació de roba i armari de cada usuari. 

· Neteja diària de 3.000 m
2
 i jardineria. 

· Subministraments. 

· Transports propis i aliens. 

· Manteniment general dels edificis i mitjans tècnics. 

· Seguretat i control interior. 

1.2.2 Residents 

Els residents es valoren segons la discapacitat intel·lectual que tenen, el grau d’afectació i les 

conseqüències físiques que aquestes comporten. A part, sabent el dia a dia de cadascun d’ells, 

s’obté la informació necessària per extreure'n els possibles dèficits funcionals i les limitacions 

respecte la funció requerida dels mobles amb els que estan en contacte. 

La gran majoria de residents que hi ha actualment a la Fundació pateixen diferents trastorns i 

malalties tant físiques com mentals. En el següent estudi, informació donada per la pedagoga de 

la Fundació, es mostra la tipologia de residents que hi ha actualment a la Fundació Ave Maria 

per tal de veure després, al llarg del projecte, com aquests trastorns defineixen necessitats 
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especials i requeriments en el procés de disseny i la importància que té l'estudi de l'usuari per tal 

de tenir-los present.  

a. Perfil dels  residents  

Dels 61 residents, 51 precisen d'una intensitat de suport de 1.300 hores a l'any i 10 per tenir 

alguna malaltia afegida necessiten 1.500 hores de suport a l'any. 

Trastorn de conducta 

És una alteració del comportament del resident que es caracteritza per un comportament 

antisocial que viola els drets dels altres usuaris, normes i regles adequades per a l'edat. De 61 

residents: 17 tenen un trastorn de conducta dels quals 2 d'ells no està reconegut quin és.  

 

Gràfic 1. Tant per cent de residents amb trastorn de conducta 

  

2; 3% 

15; 25% 
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Sense trastorn de 
conducta 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

   21 

 

Dificultat motriu 

És la deficiència que provoca en el resident que la pateix alguna disfunció en l'aparell 

locomotor, produint limitacions posturals, de desplaçament o de coordinació de moviment. De 

61 residents: 12 van amb cadira de rodes, 10 són totalment dependents, 25 no tenen dificultats 

motrius i 14 tenen altres dificultats motrius.  

 

Gràfic 2. Tant per cent de residents amb dificultat motriu.  

 

Habilitat d'auto-cura 

És la capacitat que tenen els residents per realitzar les tasques bàsiques (menjar, banyar-se, 

vestir-se). De 61 residents: 57 necessiten supervisió, 48 ajuda per vestir-se i 21 ajuda per 

menjar. 

 

Gràfic 3. Tant per cent de residents segons l’habilitat d'autocura. 
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Capacitat de comunicació 

És la capacitat que tenen els residents per expressar-se entre ells i el PAD. De 61 residents: 12 

tenen un llenguatge verbal funcional i 49 necessiten sistemes alternatius d'ajuda.   

 

Gràfic 4. Tant per cents de residents segons capacitat de comunicació. 

 

Capacitat de comprensió 

És la capacitat que tenen els residents per entendres entre ells i els PAD. De 61 residents: 25 

tenen dificultat de comprensió i 28 no en tenen.  

 

Gràfic 5. Tant per cent de residents segons capacitat de comprensió 
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Discapacitat visual 

És l'agudesa i el camp visual que tenen els residents. De 61 residents: 2 tenen ceguesa total, 12 

tenen dificultats visuals i 54 no tenen dificultats.  

 

Gràfic 6. Tant per cents de residents segons capacitat visual.  

 

Discapacitat auditiva 

És la manca o afebliment de l'oïda que tenen els residents. De 61 residents: 4 tenen dificultats, 2 

sordesa total i 55 no en tenen dificultat auditiva.  

 

Gràfic 7. Tant per cents de residents segons capacitat auditiva. 
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b. Activitat dels residents 

El dia a dia dels residents és molt complet i ple d’activitats per mantenir les funcions motrius i 

sensorials actives. A la vegada les activitats ajuden a rehabilitar o compensar aquests trastorns i 

discapacitats comentades anteriorment.  

Cada dia de la setmana es divideix en 16 tallers diferents, 8 pel matí i uns altres 8 per la tarda.  

La quantitat de residents a cada taller varia, depenent del taller a realitzar, de quin usuari pot 

realitzar cert taller i de l’espai a fer servir.  Els tallers es diferencien en àrees, segons el que es 

vulgui treballar hi ha: acadèmiques funcionals, comunicació, sortida comunitària, salut i 

seguretat, oci i temps lliure i ús comunitat.  

Un exemple de dia seria el següent que es mostra a continuació del 3 d’octubre del 2014:  
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*

Dilluns Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 Taller 6 Taller 7 Taller 8 

MATÍ 

Àrea: 

Acadèmiques 

funcionals 

PAD: Marta S 

Aula: 

manualitats 

(T1) 

Àrea: 

Comunicació  

PAD: Andrea 

Aula: Armoni 

(Sala TIC) 

Àrea: Comunicació 

PAD: 

Marly+Lurdes 

AULA: 

Psicoexpressió 

(T3) 

Àrea: 

Comunicació  

PAD: Andrea 

Aula: Armoni 

(Sala TIC) 

Àrea: 

Comunicació  

PAD: Andrea 

Aula: Armoni 

(Sala TIC) 

Àrea: 

Comunicació  

PAD: Andrea 

Aula: Armoni 

(Sala TIC) 

Àrea: 

Comunicació  

PAD: Andrea 

Aula: Armoni 

(Sala TIC) 

Àrea: 

Comunicació  

PAD: Andrea 

Aula: Armoni 

(Sala TIC) 

USUARIS 
6 residents 4 residents 11 residents 5 residents 6 residents 5 residents 

11 residents 

8 residents 

Àrea: sortida 

comunitària: 

5 residents 

TARDA 

Àrea: Oci i 

Temps Lliure 

PAD: Toni 

Aula: Música 

Re (T3) 

Àrea: Salut i 

seguretat 

PAD:  Montse - 

Carolina 

 

Àrea: Salut i 

seguretat 

PAD:  Loli 

 

Àrea: Salut i 

seguretat 

PAD:  Gabriela 

 

Àrea: Salut i 

seguretat 

PAD:  Alejandra 

 

Àrea: Salut i 

seguretat 

PAD:  Virginia - 

Eva 

 

Àrea: Salut i 

seguretat 

PAD:  Nerea - 

Lluís 

 

Àrea: Salut i 

seguretat 

PAD:  Ana I - 

Mamen 

 

USUARIS 12 residents 7 residents 5 residents 6 residents 6 residents 11 residents 7 residents 7 residents 

Taula 1. Programació d'activitats d'una setmana. 
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Com es pot veure doncs durant les jornades es fan múltiples activitats  i s’utilitzen diferents  

espais i material.  

Conclusions  

Alguns residents a més de les discapacitats intel·lectuals i físiques, com s'ha comentat 

anteriorment, també pateixen trastorns i malalties. Això provoca una dificultat afegida tant amb 

el tracte amb els PAD, amb els propis residents, com per l’ús eficient del mobiliari i entorn. Per 

tal de duu a terme les seves necessitats i activitats bàsiques de les seves vides diàries, serà 

crucial estudiar detalladament i tenir en consideració tots els perfils d’usuari pel correcte  

disseny de l'entorn, el mobiliari i els objectes, de manera que atenguin a aquestes necessitats.  

A la vegada, la Fundació s'enfronta a altres problemes vinculats a l’envelliment doncs al 

millorar la tecnologia i les investigacions mèdiques, els residents cada vegada es fan més grans i 

provoca que hagi una dependència i atenció més significativa a mesura que envelleixen Per 

aquest motiu, no només es centrarà l’estudi en la quantitat de residents que tenen limitacions ara 

sinó que, es vol que sigui un mobiliari de llarga vida i efectiu tenint present la seva projecció 

cap al futur. 

Per tant, en relació al disseny de mobiliari, s’haurà de tenir present residents presenten les 

següents limitacions:  

- Autonomia per asseure's i aixecar-se. 

 

- Tenen balanceig i/o moviments voluntaris i involuntaris. 

 

- Capacitat de seure correctament. 

 

- Tenen problemes posturals al seure: 

o Llisquen sobre la cadira i poden arribar a caure.  

o Torcen la columna i no mantenen una postura vertical alçada. 

o Se’ls hi cau el cap i no mantenen el cap alçat. 

També s'ha de tenir en compte els comportaments específics que poden aparèixer per poder 

abordar-los des del disseny:  

 

- Mal ús i maltractament del material: 

o Arrosseguen la cadira. 

o Rasquen o furguen. 

o Colpegen 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

   27 

 

1.2.3 Usuaris externs
4
 

a. Les famílies 

Les famílies poden visitar amb la intensitat que desitgin als seus i a les persones que els cuiden. 

Hi ha una forta relació entre l’entitat i els familiars, assessorant-los, guiant-los i recolzant-los en 

les seves decisions. Es té un contacte constant i immediat per poder resoldre en qualsevol 

moment les incidències que puguin sorgir. Estan establerts diferents sistemes de participació en 

la vida del centre. La informació sobre d’usuaris flueix setmanalment en ambdues direccions.  

b. Els voluntaris 

Els voluntaris són un grup de gent que ajuden altruistament en tasques de la Fundació.  En 

funció dels seus desitjos i característiques poden desenvolupar diferents tasques: 

 

· Acompanyaments a l’exterior (sempre acompanyats de Personal d'Atenció Directa) com ara: 

passejades pel poble de Sitges, a les platges, excursions a la muntanya, sortides a Port Aventura, 

Tibidabo, Fira de Santa Llúcia etc. 

  

· Direcció i participació directament en tallers d’activitats, per poder allargar la jornada als 

residents a l'atenció als residents, es desenvolupen tallers de lectura i diàleg, arts plàstiques, 

teatre, entre d'altres. 

  

· Un altre grup, no menys important participa en un seguit d’activitats com són les de finalitzar 

i posar en valor diferents treballs manuals realitzats pels usuaris, per vendre.  

 

· Tallers de manualitats fets per voluntaris, que posteriorment seran venuts, a fi de recaptar 

fons per diferents activitats, o per la compra d’alguns materials necessaris pels residents, com 

poden ser cadires, vehicles, etc. 

  

· Manteniment de les instal·lacions i jardineria, han estat realitzats també per pares d’usuaris 

que participen com a voluntaris. 

  

· Altres activitats  promogudes per voluntaris han estat l’organització d’esdeveniments de 

difusió, culturals, d'inclusió social i recaptatoris. 

 

1.3 Entorn físic 

1.3.1 L’espai de la Fundació Ave Maria 

La Fundació Ave Maria compta amb una àmplia varietat d’instal·lacions i mitjans tècnics de la 

seva propietat, són elements necessaris per desenvolupar amb qualitat les seves activitats.  

Els espais es diferencien en:  

 

 

                                                      
4
 Informació extreta de la font web: www.avemariafundacio.org 
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a.  Distribució general 

 

Figura 2. Plànol de la distribució de la Fundació Ave Maria planta 0. 

 

 

 

 

Figura 3. Llars des de fora. 

 

Casa verda 

Casa blava 
Casa groga 

Casa terra 

Centre de dia 
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b. Llars 

Les llars són casetes de dos plantes en les que els pacients viuen, mengen, es dutxen i realitzen 

activitats. A cada planta hi conviuen deu pacients i estan atesos per dos PAD (Personal 

d'assistència diària). Les llars estan diferenciades per colors (groga, blava, verda i terra) perquè 

els residents també les sàpiguen identificar més fàcilment. Dins de cada una hi ha:  

El porxo, on a fora es troben les butaques perquè els pacients en el seu temps lliure puguin 

seure de cara al jardí.  

El menjador, on es troben les cadires, les taules individuals, la taula i les butaques.  

La cuina, on només poden accedir les cuidadores - infermeres. En ella hi ha la despensa bàsica 

de cara esmorzar i berenar. El dinar el porten de la cuina principal.  

Les habitacions, dos pacients per cada una on hi ha el llit, tauleta de nit (depenen de quin 

pacient), armari i cadira. A cada armari hi ha penjat una fotografia del pacient perquè els de 

manteniment sàpiguen distribuir més ràpidament la roba.  

El lavabo, separat en dos parts: zona de dutxa i zona de wàter i pica.   

 

 

Figura 4. Plànol de la disposició de la llar groga. 

Menjador 

Distribució actual 

La distribució del menjador de la llar es fa segons el nombre de pacients que hi ha a cada planta 

i l’espai del qual es disposa. En la Figura. 25 s’ha representat una distribució aproximada a la 

real que consta: 

- Taula gran (per a 6 residents), centrada al mig de la sala per poder accedir-hi des de 

qualsevol lloc. 

- Tres taules individuals, que també es poden utilitzar com a taules dobles. Estan 

ancorades a les parets per optimitzar l’espai i assegurar-se de que la zona de pas i gir 
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sigui la correcta. Aquestes, canvien la seva distribució segons la localització de les 

portes de les habitacions. 

- El sofà (per a 2 o 3 residents) o butaques, està situat al costat de la porta del jardí per 

que es pugui gaudir millor de la llum natural  i perquè no interfereixi en ninguna zona 

de pas. 

- Al fons de la sala hi ha la cuina petita amb armaris als quals només poden accedir les 

cuidadores. Està situada just al costat de la porta interna, que és la que dona al passadís 

que connecta amb les altres llars i els ascensors que baixen a la cuina, per tal de poder 

entrar fàcilment al menjar.  

 

 

Centre de dia  

El centre de dia és un edifici al costat de les llars on es realitzen les activitats de psicomotricitat, 

pintura, ball, etc. Hi ha cinc sales de 39,78 m
2 

cada una però aquestes es poden fer més grans 

perquè disposen de portes corredisses.  Totes les sales tenen una molt bona il·luminació gràcies 

a les vidrieres que tenen a la paret d’entrada i totes elles estan equipades amb una taula 

d’activitats, que és la mateixa que les del menjador de cada llar, cadires i material d’oci. Per la 

part de darrera de les sales connecta amb un passadís que porta a quatre lavabos diferenciats 

amb wàter i pica.  

 

 

 

TAULA 

TAULA 

individual 

CADIRA 

SOFÀ 
PORTA  

INTERNA 

 

 

CUINA 

Habitació 

PORTA  

JARDI 

 

Figura 5. Plànol dibuixat amb Dialux representant aproximadament el menjador d'una llar. 
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Figura 6. Plànol de la distribució de l'espai del Centre de dia. 

 

Figura 7.  Centre de dia vist des de fora. 

 

Figura 8.  Sala d’activitats 

Altres espais 

- El jardí, on s’aprofita per fer activitats a l’exterior, passejar, temps lliure pels pacients 

per poder relacionar-se amb la resta de companys.  

- La bugaderia, on es renta, es planxa i es classifica tota la roba. 

- L'spa, on els cuidadors - infermeres realitzen activitats de psicomotricitat amb grupets 

de 5-10 pacients.  

- La sala d'estimulació i cinema, espai on es realitzen activitats per mantenir actius els 

sentits. A través de material com: làmpades de diversos colors, mini cadena, puffs, 

instruments musicals, etc.  

Lavabos 

Sales d’activitats 

Lavabos 
Sales 

d’activitats 

Fig. X. Centre de dia vist des de fora 
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- La cuina principal, on es prepara el menjar que posteriorment es distribuït a cada llar 

gràcies a un passadís que uneix totes les llars. 

- El gimnàs, on es realitza plenament activitats de psicomotricitat.  

- El taller informàtic, on els pacients reforcen les seves funcions sensorials mitjançant 

programes informàtics.  

- La seu social, on cal destacar la recepció i on es troben diferents sales de reunions i 

alguns despatxos de l’equip directiu.  

1.3.2 Mobiliari 

Vist els diferents espais de la institució, s'investiga el mobiliari en el seu entorn i en ús pels 

diferents tipus d'usuari.  

a. Mobiliari dels dormitoris 

Les habitacions són individuals o dobles i el mobiliari varia segons els residents. 

Llit 

Hi ha dos tipus de llits, el bàsic que té el somier i el matalàs convencional i els elèctrics que 

poden regular la postura i l’altura. 

A part, per qui ho necessita, tenen accessoris de seguretat com baranes, que estan protegides 

perquè el resident no es faci mal, i cinturons de seguretat perquè no caiguin.  

Per preservar millor el matalàs fan servir fundes impermeables, en situacions extremes utilitzen 

una funda de lona per impedir que el resident faci un ús inapropiat (furgar i ingerir) l'espuma del 

matalàs.   

 

 

Figura 9.  Llit bàsic amb funda de lona de camió. 
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Figura 10.  Llit elèctric amb baranes de seguretat protegides. 

Tauleta de nit 

En alguns casos els llits tenen un capçal que porta incorporada la tauleta de nit, per a que els 

pacients no la puguin agafar ni llençar. Té solament un calaix collat que no es pot treure. 

  

Figura 11.  Tauleta de nit 

Altres accessoris del llit 

Com a articles especialitzats pel llit hi ha uns matalassos elèctrics que es col·loquen sobre el 

matalàs normal i serveixen per crear un breu moviment constant. L'objectiu és evitar que aquells 

residents que no es poden moure i han d’estar en el llit, llargs períodes de temps, no acabin amb 

nafra al cos o úlceres. 
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Figura 12.  Matalàs elèctric. 

b. Mobiliari dels espais comuns 

Les zones comunes engloben els menjadors de cada llar i la zona d’activitats. 

Butaca 

Per al descans, durant el dia, hi ha unes butaques desmuntables amb velcro, que s’utilitzen tant 

en l’interior com en l’exterior i també tenen cinturons de seguretat per assegurar la seva correcte 

posició. Els recobriments tenen les costures desgastades i en alguns casos esquinçats pels propis 

pacients. La seva forma quadrada i cantonades vives provoca que molts dels residents es donin 

cops.  

 

Figura 13.  Butaca desmuntable. 

 

Figura 14 . Butaca estripada. 

Taules 

Hi ha dos tipus de taules, ambdues amb el taulell de fusta de color neutre, amb cantonades vives 

i amb una estructura de ferro. Les taules són les mateixes tant per l’espai d’activitats com pel 

menjador, de fusta. En el cas de la principal, són mòbils gràcies a les quatre rodes amb tac 

antilliscant per fixar-les, facilitant la seva mobilitat d’una sala a una altra.  
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Figura 15.  Taula d’activitats – menjador. 

Les taules individuals tenen capacitat per a 2 persones. La seva llargada però dificulta una 

posició còmode pel segon resident. També pintades d’un color crema neutre i amb la mateixa 

necessitat, les cantonades vives. En ella es lliguen els pacients, mitjançant els cinturons, a les 

cadires perquè els pacients no s’allunyin de la taula.  

 

 

Figura 16.  Sistema per fixar cadira-taula. 

 

Figura 17.  Taula individual. 

Cadira 

Hi ha de dos tipus, unes més antigues que són de fusta i ferro, tenen el problema de que pesen 

molt i que les potes s’acaben obrint i deformant a causa dels moviments de balanceig que fan els 

residents.  
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Figura 18.  Cadira bàsica de fusta i ferro. 

 

En casos especials s’ha vist necessari incorporar peces especials per millorar la postura i la 

seguretat dels residents, com es mostra a les següents imatges. 

 

 

Figura 19.  Laterals i part central de fusta. 

 

Figura 20.  Coixí amb el tac abductor afegit. 

La part central ajuda a que no rellisquin i les laterals perquè no torcin tant l’esquena. 

Les cadires noves són de plàstic i alumini, se’ls hi ha soldat una barra arrodonida a les potes 

laterals per tal que els pacients no caiguin cap enrere quan volen balancejar-se. A part s’han 

adaptat unes plataformes que funcionen com reposa-peus.  
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Figura 21.  Cadira de plàstic i alumini. 

 

Figura 22.  Cadira amb reposa-peus i reposa-braços. 

 

 

Figura 23.  Guies pel reposa-peus. 

Per a les cadires també s’utilitzen cinturons de seguretat que estan assegurats amb un sistema 

d’imams perquè no es puguin deslligar ells sols. 

 

Figura 24.  Cinturó de seguretat. 
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c. Conclusions del mobiliari 

Com s'ha pogut veure en les imatges, el mobiliari no està correctament adaptat al resident, 

no compleixen els requisits necessaris i s'han afegit molts complements per proveir noves 

funcionalitats que s'adaptin a les necessitats especials dels usuaris. Sí que és cert que molts 

d'aquests s'està investigant i innovant en últimes tecnologies per facilitar la feina dels 

treballadors i millorar les funcions del resident. Es veu adient però, que abans de centrar-se en 

aquests aspectes, és bàsic assegurar el mobiliari que utilitzen diàriament.  

 

1.4 ESTUDI DE MERCAT 

S'han mirat diverses empreses i cal destacar que l'empresa  "Ayudas dinámicas”, és una de les 

principals fonts de la Fundació Ave Maria perquè molts dels elements de mobiliari provenen 

d'aquí. L’objectiu és cercar el que hi ha avui dia, estudiar les solucions que ofereix i extreure’n 

unes conclusions per després tenir-ho present en el disseny. 

1.4.1 Mobiliari dels dormitoris 

Les taules comparatives de mobiliari de dormitori (tauletes de nit, llits i els seus complements) 

Annexes 2 ja que, al ser elements que finalment no s'han dissenyat, no són un element clau pel 

desenvolupament d’aquest projecte.  

Llit 

Els llits tenen les següents característiques comunes, que ja s'ajusten als requeriments dels 

usuaris  i no seria necessari redissenyar-les ni canviar-les: 

- Mesures estandarditzades de 90x180 cm.  

- La majoria són articulades, poden ser manuals o elèctriques. 

- Els materials de l’estructura són d’acer, les lamines són de fusta corbada i les 

articulacions polimèriques. 

- Les articulacions varien el moviment entre 4 o 5 plans. 

- La majoria té el somier desmuntable.  

Els preus depenen si són manuals o elèctriques i de les seves característiques, oscil·len entre 190 

i 2500€, el preu mitjà és de 1000€. 

És important contemplar les característiques diferencials que poden ser interessants per 

implementar-les de forma general:  

- Estructura que dissimula el mecanisme interior. 

- Somiers de plats TEMPUR permet distribuir el pes de manera uniforme sobre tota la 

superfície del llit. 

- Somier format per tres làmines grans d'aglomerat de fusta recobertes de PVC 

termoconformat. 

- Somier entapissat amb una tela superplàstica amb amortidor. 

 

De totes aquestes característiques anteriors, la més interessant és la de crear una estructura 

exterior que podria millorar l’estètica general i millorar la seguretat, ja que es podria evitar que 

els residents manipulessin els mecanismes. 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

   39 

 

Accessoris llit 

Baranes 

Les baranes existents tenen: 

- Una forma comuna (prismàtica amb cantonades arrodonides amb una barra entre mig). 

- Alguna d’elles es regula la llargada o són abatibles per facilitar la sortida o entrada del 

pacient al llit.  

- Les mesures generals estan entre (Longitud x Altura): 150-170 x 35-65 cm. El material 

(majoritàriament d’acer cromat) i l’espai entre les barres crea riscos d'atrapament pel 

pacient i per evitar-ho existeixen protectors de baranes.  

 

Per tal d’evitar la problemàtica analitzada, es creu que es podria millorar la forma i afegir un 

material de recobriment. 

 

Matalassos  

Com a conclusió s’intentarà incorporar un d’aquests sistemes a la pròpia estructura del llit, com 

s’ha vist en alguns precedents trobats al punt Annexe II - Taula comparativa dels llits existents 

al mercat, Llit (exemple: Llit de PARDO).  Tot i que, aquells residents que depenguin molt 

d’una mobilitat continua, es veuran obligats a utilitzar un matalàs elèctric.
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1.4.2 Mobiliari dels espais comuns 

a. Taula comparativa de les butaques del mercat 

A: Amplada (cm) 

L: Longitud (cm) 

P: Pes del producte (kg) 

P.màx. : Pes màxim que suporta (kg) 

IMATGE 
EMPRESA I NOM 

PRODUCTE 
MESURES ESPECIFICACIONS MATERIALS 

PREUS 

(€) 

 

Seient de repòs TCS 

1106- TECNUM 
? 

· Moviment per pistó a gas.  

· Reposapeus. 
? 

605 + 

IVA 

 

Seient relax TCS1124 

- TECNUM 

95x70x100 

P: 36,4 

Moviment basculant amb reposapeus. 

 

Fabricat en tub 

de metall rodó 

Pintura epoxy 

 

260 + 

IVA 

Taula 2. Butaques existents amb les seves característiques 
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Seient elevador 

elèctric - THUASNE 

 

 

A seient:60 

A total: 85 

Altura seient: 46 

Altura total: 108 

Profunditat seient: 60 

P màx.: 150 

P: 61.2 

 

· La butaca s'aixeca i s'inclina cap a 

davant per ajudar a l'usuari a aixecar-se. 

· 2 butxaques laterals permeten 

emmagatzemar diferents objectes.  

· Colors disponibles: blau i marró  

Polipell - 

microfibre 
577 

 

Butaca Ontario 

rehagirona - 

VERMEIREN 

A total: 80  

A seient: 45 

L: 92  

Altura de reposabraços: 18  

Altura seient: 46  

Altura total: 113 

Altura del respatller:75  

Profunditat seient: 50  

P: 58  

P màx.: 150 

· Comandament a distància.  

· El reposapeus  s’eleva alhora que 

reclina el respatller. 

Polipell o teixit 725,00 

Taula 2.  1. Butaques existents amb seves característiques.  
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Butaca-llit reclinable - 

INSTITUT TÈCNIC 

ORTOPÈDIC, Palma 

De Mallorca. 

? ? 

Tub pintat o 

cromat embuatat 

amb tela 

Bardisan. 

? 

 

PROVENCE 

A total: 66  

A seient: 54  

L: 76  

Altura reposabraços: 0-17 

Altura seient: 51   

Altura total: 115   

Altura del respatller 78   

Profunditat seient: 44  

P: 20,5  

Angle reclinació: 0º-45º 

· Disponible en diversos colors.  

· Opció tamboret inclinable. 

Escuma d'alta 

densitat. 
397 

 

Orthopedic High Seat 

Chair (21" SEAT 

HEIGHT) 

P: 27  

· Per a les persones amb discapacitat, 

immòbils o que es recuperen d'una 

operació o un accident  

· Disponibilitat d’altres colors: marró, 

verd i pruna.  

? 350 

Taula 2.  2. Butaques existents amb les seves característiques 
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Butaca basculant 

'Siesta'  AD811 - 

AYUDAS 

DINAMICAS 

 

A seient: 44 

A total: 95 

Profunditat: 44  

Altura seient del terra: 47-

51 

Altura respatller: 80 

P: 28 

P màx: 130 

  

· Rodes amb 

protector.  

· Per a la llar i 

per a persones 

independents. 

Microfibra 

impermeable. 
? 

 

Butaca elevadora amb 

reposacap AD750 - 

AYUDAS 

DINAMICAS 

A total: 75 

A seient: 48 

Altura: 100 

Altura respatller: 65 

Profunditat: 50 

P màx: 100 

Ángle de reclinació: 25º 

· La butaca amb comandament a 

distància serveix d'ajuda per incorporar-

se, així aixecar-se és mes fàcil i segur. 

? ? 

Taula 2.  3. Butaques existents amb les seves característiques. 
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b. Taula comparativa de les taules del mercat 

A: Amplada (cm) 

L: Longitud (cm) 

P: Pes del producte (kg) 

P.màx. : Pes màxim que suporta (kg) 

 

 

IMATGE 
EMPRESA I NOM 

PRODUCTE 
MESURES DETALLES 

ACCESORIS 

ADICIONALS 
MATERIALS 

PREUS 

(€) 

 

 

Taula "Vision" 

Grupo - UGARI 

 

Personalitzades 

· Tauler abatible. 

· Cantonades arrodonides 

· Disponible en 6 colors (color 

estàndard: Gris) 

· També en versió elèctrica. 

· Suport de braços 

i tronc.  

· Rail per suport 

de braços. 

· Regla magnètica 

(per la subjecció 

de llibres, teclats, 

jocs...etc). 

· Rodes.  

? 1.850 

Taula 3. Taules existents amb les seves característiques. 
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Taula Ergonòmica 

"St" de 120 x 60 cm 

- UGARI 

 

A: 120 

L: 60 

· L’ajust en altura es realitza 

sense cap esforç mitjançant 

una manovella desmuntable. 

· En tres rangs:  

48-68 cm. 

56-84 cm. 

64-92 cm. 

· El tauler pot inclinar-se en 

opció fins 54º. 

· Plat addicional 

amb boomerang.  

·Regla de 

posicionament 

pel taulell.  

· Rodes. 

· Ganxo 

portafolis.  

· Diferents 

manovelles per a 

millorar el 

manteniment. 

? 1.925 

 

 

Taula Extra Grand 

Súper Tauleta - 

AYUDAS 

DINAMICAS 

A: 131 cm. 

Mesures  

 20 x 20 cm. 

Altura 

regulable 75 

fins 91 cm.  

· Taula auxiliar per a poder-

la utilitzar sobre un sofà o 

cadira amb braços. 

· Petita tauleta auxiliar.  

 

? 

 

? 139 

 

Taula de menjador 

extensible – Brick 

160x75x90 

Extensió 

màxima: 210 

cm 

P màx.: 97 Kg 

· Rectangular 

· Extensible 
? 

· Tauler de 

partícules i 

MDF (fusta 

laminada i 

premsada) 

lacada blanca i 

amb base en 

platina d’acer. 

495 

Taula 3. 1. Taules existents amb les seves característiques. 
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Taula de menjador 

extensible – Dayton 

150x75x90 

P màx.: 56 Kg  

· Facilitat per netejar  

· Extensible 
? 

· Tauler MDF 

lacat en blanc.  

· Potes d’acer 

inoxidable.  

455 

 

Taula de menjador 

extensible – Qubic 

Moca 

65x75x90 

P màx.: 87 Kg 

· Fàcil de netejar 

· Extensible 
? 

· Estructura 

d’acer soldat.  

· Fundes de les 

potes d’alumini 

cromat.  

· Tapa de vidre 

en color moca 

de 8 mm de 

gruix. 

1395 

 

Taula de menjador 

extensible – 

Hampstead  

181x76,5x96 

Extensió 

màxima: 231 cm 

P màx.: 72 Kg 

· Ovalada 

· Fàcil de netejar 

· Extensible 

 

? Fusta de roure.  795 

Taula 3. 2. Taules existents amb les seves característiques. 
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Taula de menjador 

extensible – Muscat 

Avellana 

160x76x90 

Extensió 

màxima: 220 

cm 

· Extensible en l’interior 

· Rectangular 
? 

Fusta MDF amb 

acabat en xapa 

de roure natural 

de color 

avellana.  

950 

 

Taula de menjador 

extensible – Wengue 
160x76x90 

· Fàcil de netejar. 

· Extensible. 

 

? 

Tapa 

contraxapada 

MDF de roure 

amb cantonades 

massisses.  

2054 

 

Taula de menjador 

Four Negro 
158x72x79 

· Taula funcional.  

· Permet col·locar fàcilment 

calaixos o mobles contenidors 

per suports informàtics. 

· Extensible 

? 

· Tapa de xapa 

laminada de 2,5 

cm.  

· Espessor amb 

base d’acer 

pintat.  

930 

Taula 3. 3. Taules existents amb les seves característiques. 
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c. Taula comparativa de les taules del mercat 

A: Amplada (cm) 

F: Fondària (cm) 

IMATGE 
EMPRESA I 

PRODUCTE 
MESURES DETALLES 

ACCESORIS 

ADICIONALS 
MATERIALS 

PREUS 

(€) 

 

 

 

Taula 

“Bjursta” 

IKEA 

 

A: 90 cm 

F: 50 cm 

Taula abatible 

de paret. 

Neteja amb un 

drap humitejat 

amb una solució 

sabonosa suau. 

Un cop plegada, 

es converteix en 

una pràctica lleixa 

per a petits 

objectes. 

Com que és 

plegable, pots 

estalviar espai 

quan no es facis 

servir. 

Tauler: tauler de partícules, làmina de 

freixe, tint, vernís acrílic incolor 

Estructura inferior: acer, revestiment 

epoxi/polièster en pols 

Components: plàstic de poliamida 

reforçat, plàstic de polietilè, plàstic de 

polipropilè 

Molla: acer inoxidable     Pern: acer 

34.99 

 

Taula 

“Norberg” 

IKEA 

A: 74 cm 

F: 60 cm 

Taula abatible 

de paret. 
? 

Tauler: tauler de partícules, plàstic ABS, 

laminat (melamina) 

Estructura inferior: acer, revestiment 

epoxi/polièster en pols 

Components plàstics: plàstic de poliamida 

reforçat, plàstic de polietilè, plàstic de 

polipropilè. 

29.99 

 

Taula “Norbo” 

IKEA 

A: 79 cm 

F: 59 cm 

Taula abatible 

de paret. 
? 

Bedoll massís, bedoll massís, vernís 

acrílic incolor 
29.99 

Taula 4. Taules laterals existents amb les seves característiques. 
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d. Taula comparativa de les cadires del mercat 

A: Amplada (cm) 

L: Longitud (cm) 

P: Pes del producte (kg) 

P.màx. : Pes màxim que suporta (kg) 

 

IMATGE 

EMPRESA I 

NOM 

PRODUCTE 

MESURES Especificacions MATERIALS 
PREUS 

(€) 

 

 

Cadira 

d’habitació 

amb wàter - 

BASTONES 

GARCIA 

 

 

A potes: 53  

Altura regulable: Des de 40 a 56  

A seient: 43 

Profunditat seient: 45  

P màx.: 125  

 

· Regulable en altura. 

· Tapa per dissimular el wàter. 

· Tapisat: respatller, braços i 

seient.  

Fabricada en acer pintat 

i teixit. 
162 

 

Taula 5. Cadires existents amb les seves característiques. 
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Banqueta 

Multifunció 

"Prima" - 

AYUDAS 

DINAMICAS 

 

A entre braços: 43  

A seient: 40  

Altura regulable: 50 a 67  

P: 4,7 

P màx.: 190  

 

Lleugerament aixecada de la 

part posterior (inclinada cap a 

davant) perquè sigui més fàcil 

incorporar-se. 

 

Plàstic 119 

 

 

Cadira 

Multifunció 

Còmoda - 

Swift - 

AYUDAS 

DINAMICAS 

 

 

A: 54 

Ample entre braços: 45 

Profunditat: 50  

P: 5,4 

P màx.: 130 

 

· L'embuatat del seient i el 

respatller és desmuntable. 

· Tapa per dissimular l’inodor. 

· Estructura: fabricada 

d’alumini i plàstic. 

· Teixit. 

 

162 

 

Seient Special 

Tomato - 

AYUDAS 

DINAMICAS 

 

·Mesures personalitzades (petit, 

mitjà i gran). 

· Respatller 

· Inclou un cinturó ajustable per 

més seguretat. 

· Suport lateral integrat en el 

respatller. 

· Es venen per separat. 

· Respatller: teixit sense 

làtex. 

· Seient de fusta. 

425 

Taula 5. 1. Cadires existents amb les seves característiques. 
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Seient de faig 

– TECNUM 

·Mesures personalitzades (petit, 

mitjà i gran). 

· Respatller 

 

· Cadira de faig - TCS1102 

· Tapisada amb microfibra, 

polipell i tela. 

 

 

· Tapiat amb microfibra, 

polipell.  
73 

 

Butaca de faig 

– TECNUM 

·Mesures personalitzades (petit, 

mitjà i gran). 

· Respatller 

 

· Cadira de faig  - TCS1116 

· Tapisada amb microfibra, 

polipell. 

 

 

· Tapiat amb microfibra, 

polipell. 
70,50 

 

Insecttyle 

A potes: 42 

Altura: 41 

A seient: 42 

Profunditat seient: 45 

Forma D’insecte, el respatller té 

una part corbada que abraça 

l’esquena. 

Fusta, tapisat sintètic i 

espuma de poliuretà 

expandit i alumini. 

? 

Taula 5. 2. Cadires existents amb les seves característiques. 
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Ringo chair Altura i respatller regulabe 

Ringo té dos tipus de tapisseria, 

de malla i cuir artificial (PU). La 

malla proporciona ventilació i el 

cuir artificial ofereix una fàcil 

neteja. 

 

Polímer 200 

Taula 5. 3. Cadires existents amb les seves característiques. 
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e. Taula comparativa de les cadires adaptades del mercat 

A: Amplada (cm) 

L: Longitud (cm) 

P: Pes del producte (kg) 

P.màx. : Pes màxim que suporta (kg) 

IMATGE 
EMPRESA I NOM 

PRODUCTE 
MESURES Especificacions 

 

 

Cadira JUNI 

 

 

4 talles, depenen de la taula que 

acompanyi: 

Altura: de 160 a 400 cm (depèn de 

la talla escollida).  

A: 240 – 280 – 325 – 365.   

Profunditat: de 180-240 fins a 320-

420.  

Altura respatller: 260 – 290 – 325 – 

400.  

Angle respatller: 95/100/105 

P.màx.: 30 – 40 – 50 – 60.  

· Arnés de 4 punts.  

· Agafador regulable en altura.  

· Safata d’extracció ràpida.  

· Coixins per recolzar tronc-lateral. 

· Elevador per a la cadira 

· Taula personal 

· Reposapeus retràctil.  

· Skis amb rodes.  

 

 

 

Cadira SAM 
? 

 

· Tac per augmentar l’estabilitat pèlvica 

i el pes del fèmur es distribueix gràcies 

a una base estable i ample.  

· La pelvis es subjecta de forma segura 

en un angle neutral anterior.  

· Disponible en quatre talles.  

· Seient contornejat (incloent barana 

creuada).  

· Suport anterior.  

· Base mòbil.   

Taula 6. Cadires adaptades existents amb les seves característiques.  
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Cadira Ferndale 

 

? 
 

· Senzill ajustament.  

· L’ajust de la inclinació es realitza de 

forma mecànica mitjançant una 

manovella plegable.  

· Regulació d’altura hidràulica, a través 

d’un pedal que pot posicionar la cadira 

en qualsevol altura dins d’un rang de 

150 mm.  

 

 

Cadira Brookfield 

 

 

? 
 

· Cadira baixa amb regulació d’altura 

per col·locar els peus en el sòl o sobre 

una base amb rodes.  

· Disposa de potes mòbils regulable en 

altura.  

 Taula 6. 1. Cadires adaptades existents amb les seves característiques. 
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Cadira Heathfield 

 

    

? 

· Seient postural amb el mínim suport.  

· Cadira baixa per recolzar els peus 

sobre el sòl.  

· Una base amb rodes.  

· Un reposapeus o una taula per a peus.   

· Cadira progressiva, en la qual els 

accessoris poden afegir-se o retirar-se 

per ajustar-se a les necessitats canviants 

de l’usuari.  

· Braços regulables o braços buits fixos.  

 

Cadira Strato ? 

· Seient modelat, s’inclina cap a davant 

per incentivar la inclinació anterior de 

la pelvis i d’aquesta manera millorar 

l’estabilitat de malucs així com 

alineament de tronc i extremitats 

inferiors.  

· Disseny basat en el concepte de 

“cavallet”, perseguint millorar el 

desenvolupament funcional i cognitiu.  

· Totalment ajustable.  

· Indicador d’ajust fàcil de llegir per 

registrar la configuració de l’usuari.  

Taula 6. 2. Cadires adaptades existents amb les seves característiques.  
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Accessoris per a la cadira 

Virolles 

Les cadires estudiades prèviament i les de la pròpia fundació no estan especialment adaptades per cobrir les necessitats dels pacients de la fundació. Per aquest 

motiu, s’ha fet un estudi d’accessoris de cadira que es podrien millorar o afegir al disseny de la cadira com un complement. 

Funció: Facilitar el trasllat de les cadires sense fer soroll. 

IMATGE 
EMPRESA I NOM 

PRODUCTE 
MESURES ESPECIFICACIONS MATERIALS 

PREUS 

(€) 

 

AYUDAS DINÁMICAS Diàmetre: 25 – 28 mm 
Color gris però hi ha altres models amb 

negre, marró i blau. 

Cautxú 

 
? 

 

AYUDAS DINÁMICAS 
Diàmetre: 17 – 19 mm, 

base de 70 mm. 

No s’enfonsa en els terrenys tous. 

Color gris. 

Cautxú d’alta 

resistència 
? 

 

AYUDAS DINÁMICAS ? 

Virolles lliscants per caminador. 

Evita el desgast de la virolla origina. 

Forma original basada en pilotes de tenis 

rosades 

? ? 

Taula 7. Comparativa de les virolles del mercat.  
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Cinturons 

Especificacions comunes: 

· Cinturons de col·locació senzilla i ràpida. 

 · Indicats per a persones amb tendència a lliscar-se cap endavant en la cadira i evitar caigudes. 

· Permeten llibertat de moviment en les extremitats i el tòrax.  

· Material: Teixit embuatat, velcro.  

· Una banda embuatada subjecta al pacient per la cintura i es corda per darrera de la cadira amb una sivella de plàstic d’accionament ràpid i amb 

velcro.   

IMATGE EMPRESA I NOM PRODUCTE MESURES PREUS (€) 

 

Armilla abdominal amb suport perineal i tirants - AYUDAS DINÁMICAS 

L de cintura: 150 

A de cintura: 15 

L total de cintura: 164 

 

? 

Taula 8. Comparativa dels cinturons del mercat. 
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Armilla abdominal amb tirants - AYUDAS DINÁMICAS 

L de cintura: 150 

A de cintura: 15 

L total de cintura: 164 

 

 

? 

 

Armilla abdominal amb suport perineal - AYUDAS DINÁMICAS 

L de cintura: 150 

A de cintura: 15 

L total de cintura: 164 

? 

 

Armilla abdominal amb suport perineal - AYUDAS DINÁMICAS 

L  de cintura: 150 

A  de cintura: 150 

L total de cintura: 164 

 

? 

Taula 8. 1. Comparativa dels cinturons del mercat. 
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Respatller 

Les cadires de la fundació són d’un material rígid i, per tal d’intentar millorar la comoditat,  s’ha fet el següent estudi:  

IMATGE 
EMPRESA I NOM 

PRODUCTE 
MESURES FUNCIÓ ESPECIFICACIONS MATERIAL 

 

Respatller “Sinergy” - 

AYUDAS 

DINÁMICAS 

P: 2 - 2,5  

P màX: 113 

Ancoratge de 2 

punts:  

· Altura 40 

· Ample 34-39 

· Ajuda a mantenir un 

control postural 

precís.  

· Manté la mobilitat 

de l’usuari, sense 

limitar la seva 

activitat funcional.   

· Color negre.  

· Disponible en 3 altures 

segons l’altura del tronc de 

l’usuari.  

· Funda: amb cremallera i 

ventilada.  

· Ajustables en profunditat i 

en angle.  

· Interior: base d’espuma 

HR d’alta densitat amb una 

capa superior d’espuma 

viscoelàstica. 

· Base: alumini 

ultralleuger.  

 

Respatller relax 

d’espuma 

viscoelàstica - 

AYUDAS 

DINÁMICAS 

A de cadira: 36 

- 45 

Altura del 

respatller: 50 

Gruix: 3 

· Prevé les úlceres per 

pressió, en millorar la 

distribució de les 

pressions.   

· Els suports laterals 

protegeixen la zona 

dorsal i el suport 

lumbar afavoreix 

l’adopció de la 

postura correcta.  

La seva forma anatòmica 

proporciona un gran confort.  

· Viscoelàstic blanc 

· Funda amb tres materials:  

- Poliuretà  

- Teixit  

- Teixit tècnic altament 

resistent en la zona de 

major desgast.  

Taula 9. Comparativa dels respatllers del mercat. 
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1.4.3 Conclusions 

Butaca 

Les butaques elèctriques, com la butaca elevator de Thuasne (Taula 2.1), faciliten la 

incorporació de la persona amb discapacitat. No obstant, els preus són molt elevats i no es veu 

necessari degut a que, a la fundació, hi ha l’ajuda dels auxiliars i el comandament pot ser 

perjudicial pels pacients, ja que farien un mal ús. Es troben moltes formes diverses però la més 

semblant a la butaca de la fundació és la butaca elevadora amb reposa-cap, model AD750 d' 

"Ayudas Dinámicas", vist a la Taula 2.4,  la qual interessa el reposacaps. Pel que fa al material, 

els treballadors de la Fundació veia un problema en el teixit perquè es degrada el color, es 

desgasta més en ambients exteriors i es fàcilment trencable. En les estudiades hi trobem un 

teixit impermeable que podria cobrir algunes de les necessitats esmentades. Finalment, el 

protector de les rodes del model AD811 es podria tenir en compte en les rodes de les taules 

principals, tot i que, també es té pensat incorporar rodes a les butaques doncs a les actuals no hi 

ha i suposa un sobre esforç.  

Taula  

Les taules existents només estan centrades en la funció i en l’espai d’ús, però no aporten 

solucions  innovadores respecte la interacció amb l’usuari. No obstant, es troba en el mercat les 

taules interactives, entre d’altres, però aquestes no estan dirigides ni adaptades a l’usuari 

estudiat.  

Taula individual  

Les taules individuals plegables i ancorades a la paret solucionen el problema de la carència 

d’espai. Per això mateix, les que ens presenta una empresa com Ikea estan ben resoltes i són 

totalment aplicables al entorn en el qual es volen incloure. 

Cadira 

Totes les cadires tenen característiques molt diverses tant d’estructures com de materials. Les 

més similars a les que s’usen a la Fundació  són les d’estructura metàl·lica i seient de plàstic.  

La majoria tenen reposa-braços i estan embuatades. El preus varien entre 70 i 200€ depenent de 

l’estructura i els materials utilitzats. 

Tot i que moltes cadires tenen lavabo incorporat, es troba que és un element poc higiènic i 

s’hauria d’evitar el seu ús. 

D’altra banda, és necessari que l’altura del respatller sigui més alt per tal d’assegurar la 

comoditat i millorar la posició. Apart, s’hauria d’incorporar el reposa-peus per aquells residents 

que no arriben al terra quan estan asseguts.  

Cadira adaptada actual 

Les cadires adaptades a comparació de les cadires convencionals porten incorporat elements i 

mecanismes que ajuden al discapacitat a facilitar la seva vida diària (regular altura, laterals, 

reposa-peus). Malgrat això, s'observa que són molt funcionals però a la vegada poc estètiques. 

El seu disseny és robust, massa seriós i amb una estètica poc acurada.   
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Accessoris cadira 

Virolles 

Les virolles més comuns són de cautxú, la forma varia segons les potes de les cadires. És 

important aplicar-les per evitar que es ratlli el terra. 

Cinturons 

Depenen de la discapacitat del resident el mètode de subjecció és diferent. Tots ells són bandes, 

embuatades d’un teixit impermeable, subjectades per la cintura i es corden per darrere. El tipus 

de subjecció s’ha de poder adaptar a la cadira. 

Respatller 

Els dos respatllers estudiats del DAFO de la taula 9, ofereixen un ventall d'avantatges i de 

millores a comparació dels convencionals. Gràcies als materials aplicats, permeten que el 

respatller s'adapti perfectament a l'ergonomia de l'esquena i que doni confort l'usuari evitant 

possibles úlceres. La possibilitat de regular l'esquena també és molt important doncs no tots els 

usuaris tenen la mateixa alçada.  

1.5 DAFO 

A partir de tot l’estudi previ, es realitza el DAFO dels diferents elements del mobiliari per tal de 

valorar en quins productes es vol focalitzar més.  

1.5.1 Mobiliari dels dormitoris 

a. Llit i accessoris  

DEBILITATS AMENACES 

Poc coneixement dels mecanismes i les 

funcions més innovadores.  

Necessitat d’un ampli estudi previ. 

Gran varietat i solucionen un gran nombre de 

necessitats.  

Depenen de les necessitats que es tinguin hi 

ha la possibilitat de personalitzar afegint 

complements a la compra.  

FORTALESES OPORTUNITATS 

- 

Preus elevats (llits). 

El disseny de les baranes es podria millorar 

(comentat a les conclusions, vist en l'apartat 

del Mobiliari dels dormitoris). 

Taula 10. DAFO Llit i accessoris.  
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1.5.2 Mobiliari dels espai comuns 

a. Butaca 

 

DEBILITATS AMENACES 

Desconeixement de materials tèxtils. Diverses formes ergonòmiques.  

FORTALESES OPORTUNITATS 

Innovació de la forma centrat en l’usuari 

estudiat.  

Incorporar un sistema de fàcil transport. 

Alts preus perquè la gran majoria són 

elèctriques.  

Poques butaques per l’exterior. 

No tenen fixació pel pacient. 

Taula 11. DAFO Butaca.  

b. Taules 

DEBILITATS AMENACES 

A l'introduir nous mecanismes o 

complements, es dificulta el seu ús i pot 

perdre resistència, alhora que puja el preu.  

- 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Moltes innovacions i millores per afegir als 

nous dissenys.  

Mercat dèbil focalitzat en aquest sector.  

Taula 12. DAO Taules.  

c. Cadira i accessoris 

DEBILITATS AMENACES 

Degut a l’ampli rang de problemàtiques i 

necessitats, no es podrà solucionar amb un sòl 

disseny.  

- 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Gràcies a la fundació s’ha localitzat 

problemàtiques concretes i solucions 

arcaiques, que es poden resoldre a 

òptimament.  

No hi ha un disseny concret per l’usuari 

estudiat. 

Per tal de no fer un disseny únic que englobi a 

tots els discapacitats de la fundació, es faran 

complements addicionals o mecanismes 

regulables.   

Taula 13. DAFO Cadira i accessoris.  
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1.5.3 Conclusions  

Segons la situació del projecte respecte la competència, s’ha observat que:  

- Pel llit es necessita un estudi previ molt ampli ja que es un producte explotat i amb 

poques possibilitats de millora. A més, les necessitats que ha tingut la Fundació, han 

sigut solucionades correctament.  

- La tauleta de nit és un element del mobiliari poc utilitzat a la residència degut al seu 

erroni ús que li donen els pacients. Però aquells que en poden fer ús, ja és correcte el 

disseny existent.   

- La cadira i la butaca són els mobles que donen més problemes a la fundació, i menys  

potenciat al mercat.  

- Pel que fa a la taula no hi ha un mercat específic per aquest sector.  

Així doncs, el mobiliari a dissenyar serà el dels espais d’activitats i zones comunes: la cadira, la 

butaca, la taula i la taula lateral, trobant així una solució per la fundació. Com tot el mobiliari 

està centrat en dues zones concretes, un punt diferenciador del projecte, seria fer un estudi més 

exhaustiu de l'entorn. Així es podran detectar el punts dèbils que impedeixen a la fundació 

arribar al seu objectiu, d’habitatge acollidor, i proposar innovacions per l’entorn acord amb els 

futurs dissenys.  

 

1.6 Requisits del mobiliari a dissenyar  

Com s’ha esmentat anteriorment aquest projecte estarà centrat en les zones d’espais comuns 

(menjadors/zona d’activitats). A partir dels estudis previs s’ha pogut establir les necessitats que 

han de cobrir cada mobiliari. 

1.6.1 Mobiliari dels espais comuns 

a. Butaca 

Definició 

És una cadira de braços molt còmoda, de dimensions considerables, amb el seient baix i el 

respatller inclinat endarrere, generalment encoixinada.  

Requisits 

- Coixins modulars.  

- Subjeccions.  

- Resistent als canvis atmosfèrics.  

- Fàcil de transportar.  

- Bona higiene i fàcil de netejar.  

- Teixit amb una costura interna.  

- Resistent però a la vegada que sigui tou.  

- Forma ergonòmica amb cantonades arrodonides i que s’adapti al cos.  

b. Taula principal 

Definició 

Taula de capacitat per a 6 o 8 persones que s’usa principalment per menjar, però també pot ser 

utilitzada per a realitzar activitats diverses.  
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Requisits 

- Segura, que eviti possibles cops en les cantonades. 

- Regulable a diferents alçades, segons l’activitat, mitjançant un mecanisme segur i 

ancorat per a que només els treballadors ho puguin manipular. 

- Resistent, per aguantar possibles cops o moviments bruscos. 

- Transportable, mitjançant rodes amb frens. 

- Ha de tenir punts o elements de subjecció, per a que si l’usuari ho precisa, que tingui la 

opció d’agafar-se amb alguna de les seves extremitats. 

- Ha de ser fàcil de netejar i manipular. 

- Ha de incorporar una informació visual o sensorial per delimitar l’espai . 

- Colors neutrals per poder diferenciar la vaixella acolorida que utilitzen alhora de 

menjar. 

c. Taula abatible 

Definició 

Taula abatible que s’usa principalment per menjar, però també pot ser utilitzada per a realitzar 

activitats diverses.  

Requisits 

- Ha de poder plegar-se.  

- S’ha de poder regular fàcilment l’altura. 

- Ha d'incorporar una informació visual o sensorial per delimitar l’espai . 

- Segura, que eviti possibles cops en les cantonades. 

- Han de tenir punts o elements de subjecció, per a que si l’usuari ho precisa, que tingui la 

opció d’agafar-se amb alguna de les seves extremitats. 

- Resistent, per aguantar possibles cops o moviments bruscos. 

- Ha de ser fàcil de netejar i manipular. 

- Colors neutrals per poder diferenciar la vaixella acolorida que utilitzen alhora de 

menjar. 

d. Cadira  

Definició 

Cadira per a seure a consumir aliments o per a realitzar altres activitats entorn a una taula. 

Requisits 

- Lleugeres. 

- Materials resistents que no cedeixin a moviments prolongats o cops bruscos. 

- Cantonades arrodonides. 

- Reposa braços rectes, plegables i regulables. 

- Reposapeus plegable i regulable. 

- Adaptada per incorporar complements de seguretat com cinturons, corretges o sistema 

d’immobilització abdominal. 

- Les potes han d’incorporar un sistema per evitar el balanceig. 

- Ha de ser agradable, còmode, confortable, etc. 

- Angles d'articulació 90º-90º-90º. 

- Fàcil de netejar. 
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- Topes antilliscants però a la vegada que sigui fàcil de moure la cadira pels auxiliars. 

- Ergonomica.  

- Respatller alt.  

- Apilables.  

1.7 Enquestes 

Un cop detallats els requisits dels objectes a analitzar i dissenyar, s’ha realitzat una enquesta que 

té per objectiu extreure informació específica dels treballadors de la Fundació Ave Maria en 

relació amb els residents i el mobiliari que han de manipular. L’opinió de cadascú serà valorada 

per realitzar el disseny, però sempre tenint present possibles modificacions segons la 

complexitat tècnica.  

1.7.1 Procediment  

Les preguntes realitzades són qualitatives ja que interessa en tot moment saber l’opinió de 

l’usuari personalment per tal de que expressin allò que realment els hi va bé i volen. Les 

preguntes són tancades, escollint aquella idea o opinió que més favorable creuen i finalment hi 

ha una pregunta oberta perquè s’expressin  lliurament algun aspecte que s’hagi descuidat o es 

cregui important pel treballador.  

Les enquestes són entregades via correu electrònic a la supervisora de la fundació i ella 

s’encarrega de distribuir-les a 20 treballadors del PAD (Personal d'atenció directa) dels quals 

van contestar 10, dos per cada llar amb diferents torns.  

1.7.2 Metodologia 

Per començar, es determinen les dades personals del treballador/a, tenint en compte que és una 

enquesta anònima, es pregunta: 

1. L’edat 

2. El sexe, fluència d’homes i dones que hi treballen. 

3. Ocupació, de tots els llocs de treball s’han seleccionat aquells que tenen contacte directe 

amb els pacients i amb el mobiliari durant períodes freqüents com són: 

o Infermer/a 

o Fisioterapeuta 

o Auxiliar tècnic  

o Personal de serveis 

4. Torn de treball, per saber quines activitats realitza cada treballador. 

Les següents preguntes giren entorn al mobiliari i fan referència a aquells aspectes els quals es 

posen en dubte per a ser aplicats, i es necessita l’opinió dels treballadors per acabar-ho de 

determinar doncs són ells que manipulen amb el mobiliari.  
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1.1.1 Plantilla de l’enquesta 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

   67 

 

 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

   68 

 
  



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

   69 

 



1.7.3 Resultats 

a. Dades personals 

 Edat 

Edats Respostes 

 

Gràfic 8. Percentatge edat. 

31 1 

34 1 

40 1 

53 1 

63 1 

No contestada 5 

 

 Sexe 

Sexe Respostes 

 

Gràfic 9. Percentatge sexe. 

Masculí 2 

Femení 8 

 

 Ocupació 

Ocupació Respostes  

 

 

Gràfic 10. Percentatge ocupació. 

Infermer/a 1 

Fisioterapeuta 1 

Auxiliar tècnic  

PAD 

 

8 

 

 

Personal de 

serveis 

 

 

 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

31 

34 

40 

53 

63 

No contestada 

2 

8 

Masculí 

Femení 

1 

1 

8 

Infermer/a 

Fisioterapeuta 

PAD 
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La gran majoria dels treballadors han contestat que són PAD (Personal d’Atenció Directa) i no 

Auxiliar tècnic, nomenclatura que es deia anteriorment. Aquests són els que, alternant el torn, 

estan 24 hores amb els pacients. 

  

 Torn de treball 

Ocupació Respostes 

 

Gràfic 11. Percentatge torn de treball. 

Matí 3 

Tarda 6 

Matí/Tarda 1 

Nit 0 

 

Cap de setmana  

 

0 

Els residents han de tenir atenció 24 hores per això hi ha torns de matins, tarda, nit, cap de 

setmana i inclosos matí i tarda.  

b. Taula principal 

 Interessa que sigui plegable?  

Opcions Respostes 

 

Gràfic 12. Percentatge plegat de la taula principal. 

Sí 0 

No, només les 

taules petites 

 

8 

Cap, ni la taula 

petita ni la taula 

principal 

 

1 

 

No contestada 

 

1 

 

Un 80% ha respost que només vol plegable la taula petita perquè la taula principal és necessària 

per realitzar qualsevol activitat o per menjar, fins i tot en el temps lliure perquè els pacients la 

puguin fer servir.  La taula petita sí que ha de ser plegable perquè normalment només la fan 

servir pels àpats, pels pacients més problemàtics o que necessiten més atenció de 

l’infermer/cuidador.  

  

6 

3 

1 

Matí 

Tarda 

Matí/Tarda 

8 

1 

1 

No, només les 
taules petites 

Cap, ni la taula 
petita ni la taula 
principal 

No contestada 
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 Seria variable la idea de incorporar algun JOC o ENTRETENIMENT per distreure al 

pacient mentre no es porta a terme cap activitat?   

Opcions Respostes 

Suport per posar algun joc que ja disposa 

la fundació (quin joc)? 

1, però que es pugui treure i posar.  

Joc incorporat (exemple: tecles musicals) 3, comentari de dos treballadores: 

"reproductor de música amb la foto 

de l’artista perquè el pacient la 

pugui escollir pitjant a la foto. Amb 

la possibilitat d’anar canviant les 

cançons i els artistes".  

Cap, els posaria més nerviosos 1 

Cap, és innecessari 2, "comentari d’un treballador: es fa 

en el temps d’oci". 

Sí, però crec que és més òptim posar-ho a 

la cadira 

0 

Sí i també a la cadira 1 

No contestada 2 

 

Gràfic 13. Percentatge incorporar joc o entreteniment a la taula principal.  

Variables respostes. Un 30% accepta la idea de posar un joc. Dos treballadores comenten que es 

pugui posar un reproductor de música però segons la cap de la Fundació, depenen de quins són, 

no ajuden a l’actitud dels residents perquè els posa més nerviosos. S’hauria d’estudiar bé doncs 

quins sons serien els més òptims. Un 20% comenta que no fa falta doncs ja hi juguen en el 

temps lliure però principalment si s’ha pensat aquesta proposta és pels “temps morts”, per 

entretenir els pacients mentre els treballadors estan fent altres tasques. Un treballador comenta 

la possibilitat de posar-hi no només a la taula si no també a la cadira. Aquest però haurà de ser 

un complement perquè potser no tots els pacients el volen o l’accepten.    

 

  

1 

3 

1 

1 

2 
Suport 

Joc incorporat 

Cap, més nerviosos 

Sí i també a la cadira 

No contestada 
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 Creus que fer taules modulars facilitaria la distribució i transport d'elles?  

Opcions Respostes 

 

Gràfic 14. Percentatge taules modulars.  

Sí 5 

No 5, comentari 

de dos 

treballadores: 

"per la llar 

no però pel 

taller sí".  

 

 Primera proposta de taula: 

Respostes Percentatges 

Barana inferior Sí:  6 No: 4 

 

Mecanisme frens 

 

 

 

Sí:  10 

 

 

 

No: 0 

 

Mantenir el mateix color 

de la taula per les potes 

 

 

 

Sí:  1 

 

 

 

No: 9 

 

Ajuda per les cuidadores 

per activar i desactivar els 

frens 

 

 

 

Sí:  10 

 

 

 

No: 0 

 

5 5 
Sí 

No 

0 

5 

10 

Sí No 

Sí 

No 

0 

5 

10 

15 

Sí No 

Sí 

No 

0 

5 

10 

Sí No 

Sí 

No 

0 

5 

10 

15 

Sí No 

Sí 

No 
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Delimitar l’espai: dues 

tonalitats 

 

 

 

Sí:  5 

 

 

 

No: 5 

 

Delimitar l’espai: canvi de 

textures 

 

 

 

Sí:  10 

 

 

 

No: 0 

 

Rodes per poder 

transportar fàcilment la 

taula 

Sí:  100% No: 0% 

 

Potes més robustes (mes 

gruixudes, més estabilitat) 

Sí:  30% No: 70% 

 

Afegeix algun comentari 

sobre la imatge, si ho creus 

necessari 

· En el cas de delimitar 

l’espai, considero més 

important el canvi de 

textures, ja que el 

sentit del tacte, la 

majoria dels usuaris el 

tenen més conservat.  

· Tenir present l’altura 

de la taula amb els 

reposa-braços de les 

cadires de rodes.   

 

 

El que sí que queda clar i acceptat per canviar és el mecanisme de frens i la seva ajuda per fer-

ho, millorar la disposició de les rodes per transportar la taula doncs aquesta també es fa servir en 

el centre de dia i el seu transport és constant i delimitar l’espai de la taula amb una textura per 

diferenciar clarament el final d’ella. Les opcions que es veuen més problemàtiques són: la 

introducció d’una barana inferior, doncs poden agafar una mala costum i errònia postura perquè 

els cuidadors ja els hi ensenyen a aixecar-se amb l’ajuda dels reposa-braços. Un 90% veu 

0 

2 

4 

6 

Sí No 

Sí 

No 
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important diferenciar el color de la taula amb les potes, es tindrà present doncs i un 70% no creu 

que sigui important tenir les potes robustes, podria fer que passes més la taula.  

c. Cadira 

 

 Com mous o transportes la cadira amb un pacient assentat?  

Opcions Respostes  

 

Gràfic 15. Percentatge transport cadira. 

Pel respatller 5 

Pel reposa-braços 2 

Per sota del 

seient 

2 

 

 

 

Comentari 

1, aniria bé 

sistema de rodes 

l’igual que la 

taula, que 

permeti moure la 

cadira amb 

l’usuari assentat.  

 

Un 50% dels treballadors mouen al resident assentat pel respatller. Sí doncs que es veu 

convenient posar una nansa o quelcom similar per ajudar al treballador a traslladar el pacient 

amb més facilitat i sense haver de fer tant d’esforç.  

 Quina posició i/o mecanisme escolliries pel reposa-peus?  

Opcions Respostes 

 

Gràfic 16. Percentatge reposa-peus 

Sistema actual 3 

Sistema 

alternatiu 1 

 

4 

 

 

Sistema 

alternatiu 2 

 

 

 

3 

 

Respostes igualades que s’hauran d’estudiar tant per l’ergonomia perquè es pugui adaptar millor 

a la cadira, pel seu funcionament perquè tingui un mecanisme fàcil i ràpid d’utilitzar.  

  

5 

2 

2 

1 
Pel respatller 

Pel reposa-
braços 

Per sota del 
seient 

Comentari 
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3 

Sistema actual 
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 Pels pacients que llisquen de la cadira quan estan asseguts, s'han pensat tres solucions 

possibles. Quina veus més factible? 

Opcions Respostes 

 
Gràfic 17. Percentatge solucions. 

Incorporat a la 

forma del seient 

0 

Element regulable 8 

 

Complement 

addicional 

 

 

2 

 

 

Per l’antilliscament sí que es veu important que hi hagi un element regulable perquè es pugui 

posar a aquells pacients amb més problemàtiques davant d’aquest fet. Es pensarà un sistema 

fàcil i ràpid d’introduir. 

 Reposa-braços, quin creus què és el més idoni? Marca les opcions que creguis millor:  

Opcions Respostes 

 

Gràfic 18. Percentatge reposa-braços. 

No són necessaris 0 

Reposa-braços fixa 5 

Abatible braç prim 2 

Abatible braç gruixut 3 

 

Abatible braç gruixut 

i articulacions 

 

 

3 

Un 50% de 100% de treballadors comenten que el reposa-braços veuen important que estigui 

fixa. Ara bé, dins d’aquest 50% no n’hi ha una proposta clara de com hauria de ser el correcte 

reposa-braços. Fet que s’haurà de treballar i estudiar vàries propostes per obtenir la definitiva.  

 

1.8 Conclusió del bloc 1 

En Bloc 1 es conclou que l'usuari principal són els residents i el PAD. Pel que fa als residents, 

tenen una rellevància que ha d'estar present durant tot el procés de disseny i el PAD a més, 

aporta informació i valora les propostes dels elements de mobiliari, resultant així, un disseny 

participatiu.    

A partir del DAFO, es considera que el mobiliari a dissenyar són: la cadira, la butaca, la taula i 

la taula lateral. Com tot el mobiliari està centrat en els menjadors de la residència, un punt 

diferenciador del projecte i un dels objectius principals és integrar el mobiliari en aquest entorn.  

8 
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Gràcies a l'estudi anterior, es defineixen els requisits per cada moble, les quals són utilitzats com 

a pauta per realitzar l'enquesta. Durant la realització de l'enquesta, es veu òptim dissenyar una 

gamma
5
 de mobiliari, creant una relació estètica entre els mobles i facilitant a la vegada la 

integració en l'entorn establert. 

Finalment, amb els resultats obtinguts, que és la valoració feta pel PAD, s'encamina el Bloc 2, el 

procés de disseny.  

 

                                                      
5 Gamma: sèrie d'elements que pertanyen a una mateixa classe o categoria. Font: RAE. 
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BLOC 2: PROCÉS DE DISSENY 
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2 Introducció  
El mètode emprat pel desenvolupament dels productes es comú en els tres elements de 

mobiliari. Aquest consta de diferents passos seqüencials que s’han desenvolupat amb més o 

menys profunditat depenent dels requisits dels productes.  

El motiu és degut a que els requisits són un factor clau en el procés de disseny.  

El mètode comença amb la proposta conceptual, la qual engloba les millors característiques 

destacables i necessàries  i analogies per arribar a un disseny conceptual.  

Seguidament, s’expliquen les diverses funcions de cada producte, relacionant-les amb un 

anàlisis d’ús i d’usabilitat representat mitjançant seqüències gràfiques (storyboards). Aquestes, 

reflecteixen la interacció entre usuari i els diferents contextos d’ús.  

Conegudes les funcions i la interacció de l’usuari amb el disseny conceptual, es determina la 

proposta formal. Primerament, s’estableixen les mesures generals segons un anàlisis 

antropomètric per definir les dimensions,  les formes i l’ergonomia adient. Finalment, es mostra 

una representació en tres dimensions del mobiliari final. 

Definida la proposta formal, es passa a la proposta tècnica que consta dels apartats següents:  

Components del mobiliari 

En aquest apartat es realitza una taula on es numeren tots els components del producte amb les 

característiques generals (denominació, funció, família de material i dimensions principals). 

Sabent la funció de cada element, es determina la família de material del qual estaran fabricats 

per facilitar posteriorment la selecció de materials. 

Selecció de materials 

A partir de la taula de components, es divideix en grups els diferents elements segons la família 

de materials determinada. Posteriorment, per cada apartat es defineixen els requisits comuns que 

han de complir aquests elements i així facilitar la selecció del material més adequada. Es 

contempla agafar la mínima diversitat de materials per facilitar el desmuntatge i el reciclatge. 

Mecanismes 

En alguns elements del mobiliari s’ha aprofundit en el disseny, fent un estudi dels mecanismes 

que contenen. Cada un d’ells, ha estat definit pel conjunt de peces del qual es composa i de les 

característiques que ha de tenir per un correcte funcionament.   

Elasticitat i resistència de materials 

En aquest apartat es numeren i es classifiquen les peces resistents depenent de com estigui 

desenvolupada la idea: o bé es comprova la seva resistència mitjançant càlculs i/o simulacions 

(en el cas de les taules) o es realitza un anàlisi d’hipòtesis dels possibles esforços que podrien 

patir les peces. 

Processos de fabricació 

Els elements a dissenyar requereixen un procés de fabricació específic que s’adapti als requisits 

tècnics de cada element. Per aquest motiu, s’ha hagut de fer una recerca de fabricants que 
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s’adaptin millor a la demanda i, a partir d’aquí, contactar amb aquestes i demanar pressupostos. 

D’algunes empreses hi ha hagut feedback, del qual s’han obtingut millores en el disseny i  

processos de fabricació personalitzat. Per aquelles empreses de les que no s’ha rebut resposta, 

s’ha hagut de fer una estimació a partir de la informació recol·lectada de la seva pàgina web. 

Muntatge 

Un cop determinats tots els components i mecanismes, es representa el seu muntatge per a la 

seva correcta utilització. La seqüència està ordenada com si el muntatge es realitzés en un 

mateix lloc; no obstant, hi ha conjunts que poden haver estat assemblats anteriorment. 

Pla econòmic  

Aquest es basa en càlculs econòmics per cada producte mitjançant taules que faciliten el procés. 

Es diferencia: 

 El pressupost de disseny que ve determinat per les hores dedicades en el 

desenvolupament de disseny des d’una perspectiva professional i que varia per cada 

producte.  

 El cost de fabricació per cada moble, que engloba el cost dels components 

comercialitzats i el cost de fabricació dels components dissenyats. 
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2.1 Taules 

Les dues taules, tot i que es tracten com a  productes individuals, es troben juntes en aquest 

primer punt del Bloc 2. Això és degut a que tenen la mateixa funció principal, i, per tant, 

requisits comuns que definiran les característiques bàsiques de cada objecte.  

Punts diferenciadors de les taules en la metodologia: 

Desenvolupament del concepte: Les taules es treballen paral·lelament per no ser influenciades i 

poder arribar a un producte diferenciador entre elles. Aquest punt consta de dos propostes: 

 Proposta conceptual: Els requisits limitaven molt el brainstorming i això fa que no hi 

hagi molta possibilitat d’innovació sino d’optimització. Les primeres propostes 

conceptuals no han sofert gaires modificacions. 

 Proposta funcional: Les funcions de les taules són les mateixes que les de les taules 

que actualment utilitzen a la residència; no obstant, s’han resolt de manera més eficient.  

Proposta formal:  L’objectiu principal de la proposta formal és unificar els tres productes de 

manera que formin part d’una mateixa gamma. La majoria de requisits es centren en la forma de 

l’objecte i no pas en la funció.  

Proposta tècnica: Gràcies a una proposta formal clara i definida es desenvolupa una extensa 

proposta tècnica. 

 Components de les taules: Tots els components estan especificats 

 Selecció de materials: Com ja s’ha dit, aquest apartat engloba les tres taules ja que els 

requisits tècnics dels seus components és comú en tots.  

 Mecanismes: S’han trobat mecanismes existents al mercat actual i s’han adaptat segons 

les nostres necessitats i requisits. 

 Elasticitat i resistència de materials: En aquest apartat es comprova mitjançant càlculs 

reals i/o virtuals si els components resistiran en donades situacions crítiques. Les 

simulacions virtual es realitzen amb el programa SolidWorks. Aquestes serveixen per a 

verificar algun dels càlculs, o comprovar si les estructures  resisteixen ja que hi ha 

carències per realitzar-los.  

 Processos de fabricació: El fet de que la selecció de materials sigui comuna en totes 3 

taules fa que el procés de fabricació també ho sigui. No obstant, es varien els sub-

processos amb la finalitat d’arribar a diferents perfils i dimensions però amb les 

mateixes propietats. 

 Muntatge dels productes finals: El muntatge és més complex degut al nombre 

d’elements d’unió. 

Pla econòmic: Abans de detallar el pressupost de les taules, s’han determinat les hores totals del 

projecte i el seu pressupost, per posteriorment estimar el temps dedicat en cada apartat. Els 

apartats valorats econòmicament són: la Investigació prèvia, la taula principal i d’activitats, la 

taula abatible, la butaca i la cadira. 

Una vegada aquesta estimació, es calcula el pressupost de disseny i el cost de fabricació per 

cada taula, on aquest es basa en pressupostos donats per empreses.  
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Conclusió: La conclusió es basa en millores futures i noves propostes que es creuen convenients 

aplicar per millorar el disseny de la taules, però que actualment comporten certs inconvenients a 

estudiar, explicats en cada cas.  

2.1.1 Desenvolupament del concepte de la taula principal 

a. Proposta conceptual 

El primer pas per realitzar la proposta conceptual és un estudi de precedents (situats a la 

investigació prèvia). Els que més s’ajusten als nostres criteris queden recollits en les imatges 

situades a continuació. No obstant, aquests productes són incomplets, no cobreixen totes les 

necessitats dels usuaris. Per aquest motiu, és comença el procés de disseny. 

 

Taula principal 

 

 “Bjursta” IKEA 

Taula 1. Resum dels preferents. 

Característiques a destacar 

 Taulell de fusta 

 Estructura metàl·lica robusta 

 Fàcil de transportar i fixar: Rodes amb frens  

 Dimensions adients per un mínim a 6 persones 
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Tenint en compte les característiques anteriors, l’objectiu és fusionar-les amb alguns dels 

següents referents. 

Estudi de referents 

Nom del producte Característica diferencial Imatge 

Taula ping-pong Mecanisme de plegament 

 

Tauler parxis  Cantonades delimitades per un 

color i gruix diferent. 

 

Taula 2. Estudi de referents. 

D’ambdós exemples, es descarta el mecanisme de plegat de la “taula ping-pong” perquè 

disminuiria la vida d’ús del producte. 

Primera proposta 

El concepte de la nova taula principal ha sorgit dels requisits preestablerts per la Fundació. Com 

les especificacions són molt concretes, a continuació, en la Figura 1, Bloc 2 es presenta una 

proposta que compleix aquests requisits, els quals han estat valorats pels treballadors de la 

Fundació mitjançant una enquesta. 

 

Figura 1. Esbós proposta de la taula principal 

DELIMITAR 

L’ESPAI 

Dues tonalitats 

Canvi de textures 

BARANA INFERIOR   

Millora la mobilitat   

Ajuda a incorporar-se   Potes més robustes, més 

gruixudes, més estabilitat. 

Rodes fàcils de transportar 
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Per mantenir la seguretat de la taula s’ha optat per incorporar un nou sistema de frens. Aquest, 

consisteix en una peça cilíndrica de plàstic que envolta la pota. Quan està accionat (arran de 

terra), cobreix la roda i la frena gràcies a les parets internes recobertes de goma. D’altra banda, 

per desfrenar-la, només cal elevar-ho fins al punt indicat. Com s’observa en la Figura 2, Bloc 2, 

es pot manipular fàcilment amb el peu. 

 

 
  

  
Figura 2. Seqüència gràfica d'ús del nou mecanisme de fre 

 

Dels resultats de l’enquesta s’extreu que la barana inferior no és necessària, ja que tant els 

treballadors com els s s’agafen dels extrems de la taula. Per aquesta raó la taula quedaria 

definida de la següent manera. 

 

 

 

Figura 3. Proposta conceptual final de la taula principal 
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Característiques: 

 Forma ovalada 

 Dues tonalitats 

 Canvi de textures 

 Nou mecanisme de fre 

 Potes més robustes 

 Doble  funcionalitat (taula d'activitats) 

La taula principal està destinada a ser utilitzada en els menjadors de les llars i l’àrea del taller. 

En aquest segon espai s’utilitzen un altre tipus d’accessoris que són faristols per a dibuixar i 

pintar. 

 

 
Figura 4. Faristol del taller. 

 

 
Figura 5. Referència a partir de la taula Vision 

d’Ugari. 

 

Per tal d’optimitzar espai en el taller i evitar tenir dos tipus de taules, es crea un una variant de 

la taula principal, exclusiu pel taller, que incorpora dos faristols. Aquests es situen a la part 

central per deixar espai a banda i banda per fer altres activitats a la vegada. 

 

Figura 6. Taula principal d'activitats amb faristol. 
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En un principi es va decidir incorporar el faristol de manera que es desplegués automàticament 

mitjançant un pistó pneumàtic. Posteriorment, es van analitzar mecanismes més econòmics que 

complien les característiques desitjades, com es el sistema de carraca (veure Figura 8, Bloc 2). 

 
Figura 7. Tumbona inclinable. 

 

 
Figura 8. Mecanisme de la tumbona. 

b. Proposta funcional  

Funcions 

Funció directa 

La funció principal és suportar objectes i permetre que s’asseguin al voltant d’ella un màxim de 

vuit persones.  

Funcions derivades   

 Transport mitjançant rodes.  

Funció de llenguatge 

 Delimitar l’espai mitjançant un canvi de textura i de color. 

 Neutralitat del color de la taula per poder diferenciar els objectes que es posen a 

sobre.  

 Canvi de color per destacar el sistema d’activació del fre de la roda.  

Funcions estètiques 

 Forma part d’una mateixa gamma de mobiliari.  

Funcions tècniques 

 Transportable degut a les seves rodes.  

 Fixació gràcies a un sistema de fre.  
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Anàlisis d’ús i d’usabilitat 

Les taules es situen en els menjadors de cada llar i s’utilitza principalment per a fer els àpats, 

encara que algun cop s’hi poden fer altres activitats. El contorn, de color i de textura diferents, 

els ajuda a distingir els límits de la taula. A més a més  els protegeix de qualsevol cop. 

El PAD interactua netejant-les i transportant-les, mitjançant les rodes inferiors que per mesures 

de seguretat les 4 tenen fre incorporat.  

 

Usuari/Mobiliari 

 

Figura 9. Gent asseguda al voltant dinant. 

Transport de la taula principal 

 
 

 

Pujar els frens. Desplaçar la taula.  

 
 

Habilitar els frens per fixar la taula al lloc desitjat. 

Taula 3. Transport de la taula principal. 
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c. Taula d’activitats 

La taula d’activitats ofereix les mateixes funcions que la taula principal. A més, una funció 

diferenciadora que consisteix en poder realitzar segons quina activitat amb més comoditat. 

2.1.2 Anàlisis d’ús i d’usabilitat 

Usuari/Mobiliari 

 
Figura 10. Gent asseguda al voltant fent diferents activitats. 

Col·locació i ús del faristol (taula d'activitats) 

 

 

Extreure el tap de seguretat. 

 

 

Aixecar faristol i fixar-ho amb la inclinació desitjada. 

Figura 11. Col·locació i ús del faristol. 
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Subjectar el material necessari. 

 

El resident fent ús del faristol. 

Figura 12. Col·locació i ús del faristol. 

*Per guardar el faristol es realitzen els mateixos passos de col·locació però a la inversa. 

  

2.1.3 Desenvolupament del concepte de la taula abatible 

a. Proposta conceptual 

La taula abatible parteix del model de les taules actuals de la Fundació juntament amb una taula 

estudiada al punt Taula comparativa de les taules del mercat (Taula 4) en Estudi de mercat, 

Bloc 1, de les quals s’extreuen algunes característiques.  
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Figura 13. Taula fixa de la fundació. 

 

 
Figura 14. Taula abatible de la fundació. 

 

 
Figura 15. TAULA “Bjursta” IKEA. 

 

Característiques prèvies 

 Ancoratge a la paret 

 Taulell de fusta 

 Mecanisme de plegat  

 Tancament de seguretat 

Tenint en compte les característiques anteriors, l’objectiu és fusionar-les amb algunes de les 

característiques que presenta la taula principal per tal de crear una homogeneïtat i/o una gama 

de productes, com la forma ovalada, les dues tonalitats de color i el canvi de textures.  

En aquest apartat s’omet l’estudi de referents degut a que és el mateix que el de les taules 

principal i d’activitat  (veure punt Estudi de referents, Taula 2, Bloc 2). 
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Primera proposta 

 
 

 
OBERTA TANCADA 

Figura 16. Representació gràfica de la taula abatible. 

 

 
 

Figura 17. Representació gràfica del mecanisme de 

subjecció. 

Figura 18. Representació gràfica del perfil del 

mecanisme de subjecció. 

Característiques conceptuals 

 Ancoratge a la paret mitjançant els perfils que formaran l’estructura principal. 

 Taulell de fusta 

 Mecanisme de plegat per sistema d’esquadra metàl·lic que pivotarà i estarà suportat 

per l’estructura principal. 

 Tancament de seguretat  

 Cantonades ovalades i contorn arrodonit 

 Dues tonalitats, una més clara i l’altre en tons verds que contrasten entre ells 

 Canvi de textures entre el taulell i el contorn 

A partir dels càlculs es pretén determinar si realment es necessari la barra auxiliar de l’esquadra. 

Evolució i selecció del sistema de seguretat 

El sistema de seguretat per ancorar el quadrant de la taula amb el taulell a la part central ha de 

segur per als residents i de fàcil manipulació per al PAD. Els tres que es presenten a continuació 

són sistemes que han estat valorats com a possibles opcions per aplicar. 
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Imam 

Botó imantat per a cinturons de seguretat que es desbloqueja amb una clau. Travessa el perfil 

del quadrant i el del taulell deixant-los fixes. 

 

 

Figura 19. Botó imant. 

 

 

                  

Figura 20. Esquema de funcionament del sistema de seguretat per imant. 

 

Avantatges Inconvenients 

S’utilitza un element que ja tenen a la 

fundació, es bloqueja amb facilitat i és segur. 

Depèn d’una clau externa, es necessita 

manipular amb les dues mans, no es fix. 

Taula 5. Avantatges i inconvenients del sistema de seguretat per imant. 

El fet de dependre d’un element extern obliga al PAD a dur-lo sempre a sobre. A part, que la 

part es pugui extreure del mecanisme també dóna opció a que es perdi o no es mantingui fix. Per 

tant, queda DESCARTAT. 

Clau 

Clau que mou una peça plana 90º per tal de que bloquegi el moviment del quadrant.                   

 

         

Figura 21. Representació gràfica del mecanisme de seguretat. 

 

Perfil Quadrant Perfil taulell 

Imant 

Taulell 

Clau 

Perfil 

Quadrant 

Embellidor 

de la clau 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

94 

 

 

Figura 22. Esquema de funcionament del sistema de seguretat per clau. 

Avantatges Inconvenients 

Nou mecanisme, segur, fàcil ús, la clau va 

incorporada, es manipula amb una sola mà. 

 

Les persones del centre no coneixen el 

funcionament, el quadrant no queda fix del 

tot, pot ballar. 

Taula 6. Avantatges i inconvenients del sistema de seguretat per clau. 

El fet d’haver d’ensenyar com funciona i que s’hagi d’agafar confiança alhora de manipular-lo 

comporta una pèrdua de temps que no es poden permetre. Per tant, queda DESCARTAT. 

Sistema actual de molla amb tirador 

Tirador amb moviment lineal, que s’encaixa a la barra i està assegurat per a una molla. 

 

Figura 23. Sistema de seguretat actual de la fundació. 

 

     

Figura 24. Esquema del sistema de seguretat actual de la fundació. 

 

Avantatges Inconvenients 

Simple, el PAD ja saben com funciona, fàcil 

ús  

Forma perillosa i amb un mecanisme visible 

pel pacient. 

Taula 7. Avantatges i inconvenients dels sistema de seguretat actual de la fundació. 
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Al contrari que l’anterior, el PAD ja sap com manipular-lo, i simplement amb un nou element 

per cobrir les parts perilloses com la molla i la forma del tirador, es pot INCLOURE 

perfectament com a sistema de seguretat. 

 

b. Proposta funcional 

Funcions 

Funció directa 

La funció principal de la taula abatible és suportar objectes i permetre que s’asseguin al voltant 

d’ella dues persones.  

Funcions derivades.  

 Possibilitat de col·locar el cinturó per crear la unió entre la cadira i la taula.  

 Plegable  

Funció de llenguatge 

 Delimitar l’espai mitjançant un canvi de textura i de color. 

 Neutralitat del color de la taula per poder diferenciar els objectes que es posen a 

sobre.  

Funcions estètiques 

 És part d’una mateixa gamma de mobiliari.  

Funcions tècniques 

 Sistema de fixació segur.  

 

Anàlisi d'ús i d'usabilitat 

Usuari/Mobiliari 

La taula abatible es situa a les parets menjadors de cada llar i s’utilitza principalment per a fer 

els àpats, encara que algun cop s’hi puguin fer altres activitats. El contorn, de color i de textura 

diferents, els ajuda a distingir els límits de la taula. A més a més  els protegeix de qualsevol cop. 

El PAD interactua netejant-les i plegar-la o desplegar-la tot desblocant el sistema de seguretat i 

girant el quadrant central. 
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Figura 25. Gent asseguda al voltant dinant. 

Col·locar la taula a una altura superior permet que la gent amb cadira de rodes hi càpiga amb 

comoditat. 

Plegat i desplegat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirar de la 

palanca. 

Desbloquejar el 

quadrant. 

Girar el quadrant 

90º.  

Baixar la taula. 

Taula 8. Seqüència del plegat de la taula abatible 

    

Pujar el taulell. Girar el quadrant 90º 

i a la vegada es tira 

de la palanca. 

Deixar anar la 

palanca, bloquejant 

així el quadrant 

La taula queda fixa. 

Taula 9. Seqüència del desplegat de la taula abatible 
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2.1.4 Proposta formal de les taules 

a. Anàlisis antropomètric i ergonòmic de les taules  

b. Taula principal  

Per l’estudi antropomètric de la taula, és interessant saber la llibertat de moviments, l’amplitud 

admissibles al voltant de la taula i el número de persones que una determinada dimensió pot 

acollir. L'amplitud entre la cantonada de la taula i la paret o altre obstacle ha d'acomodar dos 

elements:  

 L'espai que ocupa la cadira.  

 La màxima amplada del cos d'una persona de gran dimensió que circula per l'espai que 

separa la cadira de la paret.  

Pel que fa a l'espai que ocupa la cadira, s'ha de tenir present que aquesta canvia de posició 

diverses vegades al llarg dels àpats, que el resident es mou endavant i endarrere degut a la 

inquietud i que algun d'ells estan cordats amb cinturons per impedir els moviments comentats 

anteriorment.  

Al calcular el número de persones que s'hi poden asseure al voltant de la taula es té present 

aplicar una separació de cadires de 610 mm en comptes d'ajustar-se a la màxima amplada del 

cos de la persona amb major dimensió corporal, les dimensions pròpies de la cadira i de la 

cadira de rodes. S'afavoreix una adequada relació cos-resident-taula durant els àpats o activitats, 

no només complint els requisits antropomètrics ja exposats, sino analitzant el cos humà, la 

cadira i l'espai d'ús. Les dimensions d'aquesta última determinarà la superfície central de taula 

disponible per col·locar elements a compartir. Tota aquesta sèrie de consideracions s'examina 

continuació i la seva validesa ajudarà a definir el disseny final.  

A l’hora de dimensionar una taula, s'ha de dividir en dos zones:  

 Zona del seient. És l’espai d'activitat personal situat immediatament davant de la taula. 

És evident que aquesta dimensió ha de comprendre la dimensió humana i les diverses 

postures que el cos pren i que, a més, ha de tenir present la inevitable projecció dels 

colzes. Respecte l'antropometria, es selecciona la màxima amplada del cos de la persona 

de major dimensió que, per conseqüent, satisfarà tots els punts exposats. Aquesta 

mesura és de 762 mm, fins un mínim admissible de 610  mm; però  ha de considerar 

únicament els elements de servei, les profunditats òptimes i mínimes preferibles per 

aquesta zona que son de 467 i 406 mm. La zona òptima de servei és similar a un 

rectangle de 762 x 457 mm i la mínima a un 610 x 406 mm. 

 

 Zona d'accés compartit en l'espai de la taula. És on es dipositen els estris de menjar i 

d' activitats en les quals les dimensions es diferencien en funció de l'estil de vida del 

resident, malaltia que pateix i atenció o ajuda que necessita. La profunditat òptima de la 

zona d'accés compartit és de 457 mm i la mínima, de 254 mm. Si s'assigna la meitat 

d'aquesta profunditat a la zona de servei de la taula individual, s'aconsegueix un 

increment mínim i òptim unitari per resident per tal d'assignar un dimensionat de taula 

per un número de persones. Per tant, la unitat d'increment òptim obtinguda és de 762 x 

686 mm i la mínima de 610 x 533 mm, ambdues es representen a continuació.  
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Figura 26. Plaça de servei òptima. Figura 27. Plaça de servei mínima. 

 

 

 

 

Figura 28. Plaça de servei òptim per tres 

persones.. 

Figura 29. Plaça de servei mínim per tres 

persones. 

 

ÒPTIMA  MÍNIMA  

A 686 mm E 533 mm 

B 457 mm F 406 mm 

C 229 mm G 127 mm 

D 762 mm H 610 mm 

I 2286 mm J 1829 mm 

Taula 10. Mesures de les figures 28 i 29 

 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

99 

 

 

La taula de sis places pot tenir dimensions més o menys grans, tot depenent de la situació 

d’aquesta i del nivell de confort desitjat. 

 

A la figura que hi ha a continuació, es veu l'increment òptim unitari per dimensionar una taula 

rectangular amb capacitat per a sis persones, que te unes mesures de 1372 x 2438 mm. Cada 

zona de servei te, aproximadament, 457 x 762 mm i queda una zona d'accés compartit central 

amb una profunditat de 460 mm. La previsió de 762 mm per persona deixa suficient espai pels 

colzes.  

 

 

 

A 

= 

2438 - 2591 

mm 

B 

= 

457 - 610 

mm 

C 

= 

305 mm 

D 

= 

762 mm 

E 

= 

3353 - 3658 

mm 

F 

= 

2438 mm 

G 

= 

457 mm 

H 

= 

1372 mm 

Figura 30. Taula rectangular/longitud i amplada mínima/ sis persones. 

 

  



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

100 

 

Taula abatible 

La plaça de servei neix de la distribució acuradament estudiada dels estris i accessoris 

complementaris. Durant els àpats, aquesta distribució es transforma en un estat de possible 

desordre que provoca ocupar més superfície que al començament. Aquest espai mínim és de 356 

x 610 mm. La franja central es deixa com s'ha comentat anteriorment pels estris, que si hi ha la 

possibilitat de dispersió, s'aconsella donar un fons de dimensió de 1016 mm, amb la certesa de 

que així, aquests elements no molestaran el funcionament de la taula.  

 

 

 

 

 

A = 1676 - 1981 

mm 

B = 457 - 610 mm 

C = 762 mm 

D = 356 mm 

E = 51 mm 

F = 610 mm 

G = 1829 - 2134 

mm 

H = 914 mm 

I = 406 mm 

J = 102 mm 

K = 1930 - 2235 

mm 

L = 1016 mm 

M 

= 

203 mm 

Figura 31. Dimensió de taula/amplada mínima amb profunditat mínima, mitjana i òptima. 
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En les següents figures, s'estudien els mateixos punts amb amplada de taula de 762 mm. Al 

marge de la dimensió de 61 cm d'amplada per plaça, la taula òptima és de 762 x 1016 cm, on els 

residents es troben còmodament instal·lats. Malgrat això, hi ha mesures intermèdies, tal i com es 

pot veure:  

 

 

 

A = 1676 - 1981 mm 

B = 457 - 610 mm 

C = 762 mm 

D = 356 mm 

E = 51 mm 

F = 610 mm 

G = 1829 - 2134 mm 

H = 914 mm 

I = 406 mm 

J = 102 mm 

K = 1930 - 2235 mm 

L = 1016 mm 

M = 203 mm 

Figura 32. Dimensió de taula/amplada òptima a amb profunditat mínima, mitjana i òptima. 
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Entre el seient i la taula de menjador s'estableix relació rellevant. La primera figura mostrada a 

continuació, tracta les diverses posicions que pren la cadira respecte la taula en el transcurs del 

menjar, així com les amplituds necessàries; s'estima que durant aquest període poden succeir 

fins quatre canvis, però en el cas dels residents, mínim quatre. Al principi la cadira està molt a 

prop de la taula amb la possibilitat de separar-se aproximadament 610 mm. Finalitzat l'àpat o 

l'activitat, al aixecar-se el resident, la cadira queda aproximadament a 914 mm. La Figura 33 

indica que entre la bora de la taula i la paret o obstacle físic més proper, s'ha de distanciar 914 

mm aproximadament, essent suficient per acomodar aquests moviments. L'altura del seient 

respecte del terra serà aquella que permeti als peus recolzar-se. La majoria estaran còmodes a 

una altura de 406 i 413 mm. També s’ha deixar una amplada suficient entre la part superior de 

la cuixa i la inferior de la taula, amb un mínim de 191 mm, vist en la Figura 34. El respatller 

tindrà les característiques adequades per donar superfície de recolzament a la zona lumbar. 

L'altura del pla superior de la taula respecte el terra oscil·la entre 737 i 762 mm. La Figura 34 

mostra que, per no obstaculitzar la zona de pas, la separació entre aquesta i la paret es compren 

entre 1219 i 1524 mm.  

 

A = 762 - 914 mm 

B = 457 - 610 mm 

C =  406 - 433 mm 

 

D = 191 mm 

E = 737 - 762 mm 

F = 1219 - 1524 mm 

 

 

 

 

Figura 33. Amplada mínima per cadira/sense 

articulació. 

Figura 34. Amplada mínima darrera de la cadira. 

 

La Figura 35 mostra l'amplitud entre la cantonada de la taula i la paret o obstacle físic més 

proper. Aquesta amplitud es de 2286 a 24438 mm. Una amplitud mínima per un pas de 

circulació directe darrera de la cadira, separat al mínim de la taula, es fixa en 1219 mm.  
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A = 305 - 457 mm 

B = 2286 - 2438 mm 

C = 1524 mm 

D = 762 - 914 mm 

E = 762 mm 

F = 737 - 762 mm 

Figura 35. Amplada mínima darrera de dos cadires desplaçades. 

 

Accessibilitat pels s amb cadira de rodes 

Les limitacions dels discapacitats físics tenen una àmplia repercussió. Per tant, s'han de tenir 

present en tot moment a l'hora de dissenyar mobiliari, en aquest cas les taules. L'estudi però de 

la discapacitat és complex degut a la quantitat de variables: classe de discapacitat, parts o 

membres del cos afectats, amplitud de la paràlisis, grau de mobilitat, etc.  

Les dimensions de les cadires de rodes s'extreu de la font de les dades: American 

NationalStandardsInstitute (A.N.S.I. Pub. A 117-1961, actualitzant en 9171), de les quals, les 

estàndards (que es tindran present pel disseny de la taula) són:  
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Figura 36. Dimensions d'una cadira de rodes. 

 

Dimensions d’una cadira de rodes a tenir present: 

Altura total de la cadira = 914 mm 

Amplada de perfil de la cadira = 1067 mm 

Amplada frontal de la cadira = 635 mm 

Altura reposa-braços al terra = 737 mm 

 

També s'ha de tenir present l'abast dels discapacitats. Vist que el cos femení és més petit que el 

masculí, es recomana escollir les dimensions del femení. En aquells aspectes on intervé 

l'amplitud, s'utilitzen les dimensions masculines ja que tenen una major dimensió corporal. 

Figures i dades adaptades de Designing for the Disabled, 1963.  

 

 

 

 

 A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

G 

(mm) 

H 

(mm) 

I 
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(mm) 

HOME 1581 413 222 470 654 730 483 1308 1480 

DONA 1441 445 178 419 584 660 483 1194 1352 

 

Figura 37  Mesures cadira de rodes 

En la Figura 38, s'il·lustra l'amplitud aconsellable per facilitar l'accés de cadires de rodes a una 

taula de menjador i l'espai necessari per una persona en peus, fent alguna altra activitat. 

 

 

 

B = 762 - 914 mm 

C = 1829 mm 

D = 457 - 610 mm 

E = 305 mm 

F = 610 mm 

G = 1270 - 1372 mm 

H = 1270 - 1524 mm 

I = 1372 mm 

J = 2184 - 2591 mm 

K = 2286 - 2438 mm  

Figura 38. Amplada entre taula i aparador. 

 L'altura de la taula és normalment de 762 x 1016 mm, amb una profunditat òptima de 1016 

mm. La Figura 39 examina l'accés a una taula per residents amb cadires de rodes, cas en que 

domina l'amplada des del terra fins la cara inferior de la taula, espai en el qual es dipositen 

aquests elements. Com s'ha comentat anteriorment en l'estudi de les taules per persones amb 

cadires de rodes, l'amplitud divergeix segons la font i els requisits en conflicte. De qualsevol 

manera, es fixa entre 735 i 760 mm. La American NationalStandardsInstitute (A.N.S.I.) situa el 

reposa-braços a 735 mm del terra permeten acomodar persones discapacitades a les taules. 

Altres normes, com també apareix en la Taula 10, marca que sigui a 760 m d'altura però la 

majoria de cadires no tenen els reposa-braços més alts de 735 mm. Per tant, es deixa a 735 mm 

el reposa-braços i a 760 mm l’altura de la taula.  
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 Conclusions  

Vist l'estudi anterior es conclou que per la taula principal, on es solen asseure sis residents, dels 

quals algun d'ells van amb cadira de rodes i molts dels residents necessiten ajuda o atenció del 

PAD. Per tant, es distribueix la taula amb les següents dimensions:  

Separació de les cadires Aproximadament 610 mm  

Amplada zona mínima plaça de servei 760 mm 

Amplada zona compartida  170 mm 

Arrodoniment 200 mm 

Distància de posicionament cadira-taula 300 - 320 mm * requisit Fundació Ave Maria  

Amplada òptima taula 1100 mm 

Llargada òptima taula 2600 mm  

Amplada total tenint present les cadires 1700 - 1740 mm  

Llargada total tenint present les cadires 3200 - 3240 mm 

Altura de la taula 760 mm 

* Mesura segons els requisit de la Fundació Ave Maria 

Taula 11. Dimensions de a taula principal. 

S'escull una amplada de 1100 mm, sabent que l'òptima és de 1370 mm, degut a que s'ha tingut 

present l'espai que hi ha en la llar i la quantitat de mobles. L'amplada òptima de la zona de 

servei és de 760 mm, és a dir, suficient amplada per assolir-la. Es disminueix però l'espai 

compartit, de 340 mm a 170 mm, però es guanya seguretat gràcies a l'arrodoniment, fet que no 

es tenia present en l’estudi anterior.   

Pel que fa a la llargada, es passa d'una dimensió òptima de 2440 mm a 2600 mm, sabent que la 

Fundació té taules de 2200 i 3100 mm. La de 3100 mm es veu exagerada. Per aquest motiu, s'ha 

reduït a 500 mm aconseguint una correcta separació de les cadires i una bona zona de plaça de 

servei i de compartida.  

L'altura és de 760 mm, dimensió agafada directament de l'estudi antropomètric dels residents 

discapacitats amb cadires de rodes, per tal de que puguin entrar correctament a la taula.   

 

D 762 mm 

G 457 - 610 mm 

H 787 mm 

I 762 mm 

J 737 mm 

 

Figura 39. Mesures del espai i la  taula quan ha de ser compartida amb usuaris en cadira de rodes. 
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Plànols taula principal  

 
Figura 40. Alçat de la taula principal 

 
Figura 41. Perfil de la taula principal 

 

Respecte a la taula abatible, on s’asseuen un màxim de dos residents, dels quals algun d'ells pot 

anar amb cadira de rodes, es distribueix la taula amb les següents dimensions:  

Amplada zona mínima plaça de servei 300 mm 

Amplada zona compartida  250 mm 

Distància de posicionament cadira-taula 300 - 320 mm *  

Arrodoniment  200 mm 

Amplada òptima taula 780 mm 

Llargada òptima taula 850 mm 

Amplada total tenint present les cadires 1380 - 1420 mm  

Llargada total tenint present les cadires 1450 - 1490 mm 

Altura de la taula 760 mm  

* Mesura segons els requisit de la Fundació Ave Maria 

Taula 12. Dimensions de a taula principal. 
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En aquest cas s'escull una amplada de 780 mm, sabent que l'òptima és de 760 mm. El disseny té 

un arrodoniment de 200 mm i, per tant, té la mateixa amplada i a la vegada guanya seguretat.   

La llargada passa d'una profunditat òptima de 1200 mm a 850 mm pel mateix aspecte que 

anteriorment, aprofitar el màxim l'espai. Es disminueix doncs en zones de plaça de servei i de 

compartida, però es manté la relació.  

Finalment, l'altura de la taula, igual que s'ha comentat en la taula principal, és de 760 mm per a 

que puguin entrar correctament les cadires de rodes.  

Plànols taula abatible  

 
Figura 42. Alçat de la taula abatible. 

c. Aspectes formals de les taules 

Aspectes comuns 

 
 

 
 

Figura 43. Representació gràfica taula principal. 
Figura 44. Representació gràfica de la taula 

abatible. 

Totes les taules treballades durant aquest projecte segueixen un mateix perfil estètic, com es 

demanava en els requisits previs i s’ha establert en la proposta conceptual. Són taules on cal 

destacar les cantonades arrodonides i un gruix i textura diferent que al taulell.  
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Formes i ergonomia de la taula principal 

Les potes de les taules actuals són de secció quadrada. No obstat, per a que siguin més segures 

davant els possibles cops i conformin un conjunt més estètic, la secció passa a ser circular i més 

gruixuda. 

  
Figura 46  Representació gràfica de la pota actual (esquerra ) i la pota redisennyada (dreta) 

Formes i ergonomia de la taula abatible 

En el cas concret de la taula abatible, malgrat que s’hagi mantingut el mateix sistema de 

bloqueig, la forma dels components es canvien per tal de fer-los més segurs. 

Respecte el tirador:  

Aquesta forma facilita la seva manipulació i és més còmode d’utilitzar, ja que canviant la forma 

també s’ha canviat la manera d’agafar-ho. L’inconvenient principal de la palanca actual són les 

dimensions i la forma que no són les idònies per agafar-ho amb la mà sencera i, per tant, 

requereix un moviment més precís.   

L’altre inconvenient és la visualització del mecanisme:  

 
Figura 45 Taulell amb cantonades arrodonides i gruix i textures diferents 

 
  

 

Figura 47. Representació gràfica de la palanca 

actual. 

Figura 48. Representació gràfica de la palanca 

dissenyada. 
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Per últim,  s’utilitza una lleixa per connectar el taulell amb els suport de subjecció a la paret(no 

cal fer estructures de més). Per tant, s’empra menys material i procés de fabricació. A part, 

queda molt més simple i estètic. 

 

 

 

Figura 52. Representació gràfica de la lleixa 

                                 

  

 
  

 

Figura 49. Representació gràfica del sistema de 

seguretat actual. 

Figura 50. Representació gràfica del sistema de 

seguretat nou, sense protegir  

 

Per tal de fer el sistema més segur i que no es vegi el mecanisme intern, es protegeix la part de 

la molla amb una carcassa arrodonida que ho cobreix. Aquesta peça, apart d’afavorir la 

seguretat, incrementa la part estètica. 

 

 
 

Figura 51. Representació gràfica del sistema de seguretat nou, protegit amb la carcassa. 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

111 

 

Aplicació de textures i de colors 

Tant la taula principal com la taula abatible, comparteixen les textures del taulell i del contorn. 

Aquestes textures estaran donades pel tipus de material emprat i l’acabat desitjat d’aquest. 

 
 

 
 

Figura 53. Representació gràfica en B/N 

taula principal. 

Figura 54. Representació gràfica en B/N de la taula 

abatible. 

 

 

1. SUPERFÍCIES 

 

La textura de la superfície superior del taulell és plàstica amb un nivell molt baix de rugositat. A 

part, és mate o amb un nivell de reflexió baix per evitar que s’enlluernin o no distingeixin els 

objectes que hi ha al damunt.  

 
Figura 55. Textura llisa i mate. 

 

 
Figura 56. Pantone CMYK P 4-1 C 

 

2. CONTORN 

 

El contorn de totes les taules van protegides per un material plàstic tou de tacte i amb una 

rugositat més accentuada. El color escollit pel contorn és un turquesa, ja que la unió entre el 

verd (el color més visible per l’ull humà) i el blau (transmet tranquil·litat i frescor) donen una 

sensació de positivisme.  

 

 
Figura 57. Gomes 

 
Figura 58. Pantone Uncoated 3375 U 

 

1 
1 

2 

2 
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Resultats finals  

Resultat finals de la taula principal 

 

 
 

Figura 59. Representació gràfica final de la taula principal. 

Resultat final de la taula d'activitats 

 

Figura 60, Representació gràfica final de la taula abatible 
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Resultat final de la taula abatible 

 

Figura 61. Representació gràfica final de la taula abatible. 
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2.1.5 Proposta tècnica de les taules 

a. Components de les taules  

Components de la taula principal  

 

 

 

Figura 62. Vista isomètrica inferior de la taula principal. Figura 63. Explosionat de la taula principal. 
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Núm. 3D 

Núm. 

de 

peces 

Denominació Funció Material 

Dimensions  

(mm) 

LxAxa 

1 

 

1 Taulell 
Suport (Funció principal de la 

taula) 
Fusta  2200x1100x25  

2 

 

1 Contorn 

Protecció per evitar un degradat 

de les cantonades del taulell i 

seguretat pels s (amortització 

dels cops)  

Polímer 
2210x1110x35 

Gruix: 30 

Taula 13. Components de la taula principal. 
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3 

 

1 
Estructura 

amb potes 

Suport del taulell. 

Consta de diferents elements 

soldats:  

- Tubs prismàtics que uneixen 

les potes (tubs circulars) i 

per disminuir la flexió del 

taulell. 

- Unes cantonades d’acer amb 

forats roscats per fixar 

l’estructura al taulell.  

- Una platina amb un forat 

roscat al centre per on es 

colla la roda.  

 

Acer 

inoxidable 

720x2240x700 

 

6 

 

4 Rodes 
Moviment – transport de tot el 

conjunt 

Goma i 

acer 

Ø50  

Altura: 70 

 

Taula 14. Components de la taula principal. 
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Elements d’unió 

Núm. 3D Núm. de peces Unió Material 
Dimensions  (mm) 

ØxL 

5 

 

4 Estructura - taulell Acer INOX  5x20 

7 

 

4 Roda - Pota Acer INOX M8x40   

8 

 

4 Femella  Acer INOX DIN934    M8 

Taula 15. Elements d'unió de la taula principal. 

` 
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Components diferenciadors de la taula d'activitats 

Algun dels elements ja s’han exposat en l’apartat anterior com són: el contorn, l’estructura, les rodes i cargols d’unió d’aquests dos últims components. Per 

aquest motiu no són numerats en el següent explosionat, ni mencionats en la taula de components de la taula d’activitats.  

 

Taula 16. Explosionat de la taula d'activitats. 
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Núm. 3D 

Núm. 

de 

peces 

Denominació Funció Material 

Dimensions  

(mm) 

LxAxa 

1 

 

1 Taulell 
Suport (Funció principal de 

la taula) 
Fusta  2200x1100x25  

2 

 

2 Faristol 
Suport per pintar o fer 

alguna altra activitat.   

Fusta amb 

pintura 

imantada 

50x45 

3 

 

1 Tap  

Tancament del mecanisme, 

l’immobilitza. Seguretat 

per l’extracció mitjançant 

rosca. 

Polímer Ø80 

Taula 17. Components de la taula d'activitats. 
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4 

 

 

2 Barra 

Suport del mecanisme i 

dels faristols quan aquests 

estan tancats. 

Metall x600x 

5 

 

4 Rastomat 

Permet la inclinació, 

regulació i fixació del 

faristol.  

Metall 
257x38x53 

 

6 

 

4 
Frontissa per 

fresat 

Permet el moviment 

giratori del faristol 

(inclinació).  

Metall 43,7x12,4x18,3 

Taula 18. Components de la taula d'activitats. 
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Elements d’unió 

Núm. 3D 

Núm. 

de 

peces 

Unió Material 

Dimensions  

(mm) 

ØxL 

7 

 

12 

Frontissa – taulell 

Frontissa – faristol  

 

Acer 

INOX  
5,5 x 60 

8 

 

8 
Barra – taulell 

 

Acer 

INOX 
5 x 20 

  Rastomat - faristol  M6 X 20 

9 

 

8 Rastomat – barra 
Acer 

INOX 
M8 x 16 

10 

 

16 Volanderes 
Acer 

INOX 
M8 

11 

 

4 Femella  
Acer 

INOX 

DIN934    

M8 

Taula 19. Elements d'unió de la taula d’activitats. . 
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Components de la taula abatible 

 

Figura 64. Vista isomètrica inferior de la taula abatible.

 

Figura 65. Explosionat de la taula abatible. 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

123 

 

Núm. 3D conjunt /  3D 

Núm. 

de 

peces 

Denominació Funció Material 

Dimensió  

(mm) 

LxAxa 

1 
 

 

 

 

1 

Perfil 

horitzontal de 

subjecció 

Fixació a la paret. 

Suport de la 

lleixa 

Fixació del 

quadrant 

mitjançant un orifici. 

Acer 

inoxidable  
550 x 60 x 45 

2 

 

1 
Perfil vertical 

de subjecció 

Fixació a la paret 

Suport i fixació del quadrant 

mitjançant l’orifici concèntric 

al del perfil de subjecció. 

 
 

Acer 

inoxidable  
35 x 400 x45 

3 

 

1 Lleixa  
Unió entre el perfil de 

subjecció i el taulell 
Fusta 845 x 25 x75 

Taula 20. Components de la taula abatible. 

4 

 

1 Frontissa 

Unió entre la lleixa i el 

taulell. 

Permet el moviment 

rotacional entre ambdós. 

Acer 

(571,5 x 1,02 x 

25,4) per cada 

part de la 

frontissa 
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5 

 

1 Taulell 
Suport (funció principal de la 

taula) 
Fusta 845 x 25 x 700 

6 

 

1 Contorn 

Protecció per evitar un 

degradat de les cantonades 

del taulell i seguretat pels s 

(amortització dels cops) 

Polímer  
867 x 30  x 

700,5 

7 

 
Quadrant abatible – 

Soldat 

 

1 
Barra quadrant 

1 

Fixació mòbil del conjunt. 

Suport de la taula. 

Acer 

inoxidable  

455,5 x 30 x 

30 

8 

 

1 
Barra quadrant 

2 

Suport del taulell  

Encaix sistema de 

seguretat 

Acer 

inoxidable  
30 X 30 x 307  

9 

 

1 
Barra quadrant 

auxiliar 
Suport auxiliar 

Acer 

inoxidable  

Secció (30 x 

30) 

Diagonal 

major: 335 

menor: 275 

 

Taula 21. Components de la taula abatible. 

 

 

 

 

1 

2 
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10 

 

 

 
Sistema de seguretat 

 

 

1 
Platina de 

subjecció 

Peça de contacte entre el 

taulell i el quadrant. 

Suport i guia del sistema de 

seguretat 

Acer 

inoxidable 

AISI-304 

100 x 35,95 

x150 

11 

 

 

1 Tirador 

Bloqueig i desbloqueig del 

sistema de seguretat. 

 

 

 

 

 

Acer + 

Plàstic 

injectat 

70 x 20 x 

127,35 

12 

 

 

1 Resort Retorn del tirador Acer Ø 11 x 52 

13 

 

 

1 
Carcassa del 

bloqueig 

Seguretat i protecció del 

sistema de seguretat 
Plàstic 

61,33 x 38,28 

x 75 

Taula 22. Components de la taula abatible. 
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Elements d'unió 

Núm. 3D 
Núm. de 

peces 
Unió Material 

Dimensions  (mm) 

LxAxa 

Model (Normalització) 

 

14 

 

4 
Perfil subjecció 

– Paret 
Acer 8 x 50 Tirafons 8x50 

2 
Barra subjecció 

- Paret 
Acer 8 x 50 Tirafons 8x50 

15 

 

10 
Frontissa – 

Taulell/Cartel·la 
Acer 4 x 20 DIN 7982 

4 
Blogueig - 

Taulell 
Acer 4 x 20 DIN 7982 

 4 
Perfil de 

subjecció 
Acer 4 x 20 DIN 7982 

 

 

6 Tirafons - paret Polímer   

Taula 23. Elements d'unió de la taula abatible. 
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b. Selecció de materials 

Fusta 

Taulells i requisits comuns 

 

 

 Resistent a canvis 

atmosfèrics. 

 Fàcil de netejar i de 

mantenir. 

 Resistent. 

 Difícil d’esquinçar. 

 Acabat polit i agradable 

al tacte. 

 No tòxic. 

 Estèticament agradable. 

 Ecològic. 

 Viable econòmicament.  

 
 

Taula 24. Taulells i requisits comuns. 

 

Tipus de fusta 

La majoria de mobles de producció massiva són de fusta prefabricada pel seu baix cost. No 

obstant, per entendre bé de que es compon, primerament s’ha d’estudiar la fusta natural que és 

l’origen i la base de les prefabricades.  

Fusta natural 

És la fusta que s'obté directament dels troncs dels arbres. Després de tallar i netejar els troncs 

per aconseguir taulells es deixen assecar. L’assecat natural consisteix en posar els taulells en 

piles separades del sòl, amb buits perquè corri l'aire entre ells i protegits de l'aigua i el sol per a 

que així es vagin assecant. Aquest sistema triga molt temps i per aquest motiu es sòl recórrer als 

diferents assecats artificials.  

La fusta natural es divideix en dos subgrups que depenen dels arbres dels quals provenen:  
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Fusta dura  

Els arbres que proporcionen aquest tipus de fusta són: el roure, el cirerer, el faig, la caoba i 

l'alzina, entre d’altres. 

Les característiques de la fusta que s'obté d'aquests arbres són: 

 Cost relativament alt ja que són arbres que triguen a créixer. 

 Difícil de treballar però amb bons acabats. 

 Estètica agradable. 

 La seva duresa fa que sigui de qualitat, allargant així la vida d’ús del producte. 

Fusta tova 

En aquest grup s’inclouen els següents arbres: el pi, l'avet i el pollancre, entre d’altres.  

Les seves característiques són justament les contràries que les comentades per la fusta dura: 

 Relativament barates. 

 Fàcils de treballar però pot resultar una superfície estellada.  

  Pateixen un deteriorament ràpid sota ambients severs. 

Fusta prefabricades 

Avantatges de les fustes prefabricades respecte la fusta massissa  

 Són més barates. 

 Es poden obtenir taulers de qualsevol dimensió. 

 Eviten haver de talar arbres ja que en el cas de l'aglomerat i el tauler de fibres 

s'obtenen a partir de deixalles. 

 Són atacats menys que les fustes naturals pels paràsits, com per exemple, els tèrmits. 

Contraxapat 

Tot i que les propietats mecàniques del contraxapat han d’especificar-se en relació a l’adreça de 

la fibra, en general, es destaca la seva uniformitat i el seu baix pes. A diferència de la fusta 

massissa, les propietats mecàniques en ambdues adreces es van igualant a mesura que augmenta 

el nombre de xapes i l’espessor.  

Suposa un cos superior a la fusta aglomerada, però proporciona millors propietats mecàniques i 

resistivitat atmosfèrica.  

Procés d’obtenció de contraxapat 

Es selecciona un tronc de fusta de pollancre i es fa girar sobre una fulla per obtenir una xapa 

fina. Seguidament, es tallen les xapes i s’obtenen taulers de fusta, els quals s'enganxen de forma 

alternativa amb les fibres transversalment per aconseguir una estabilitat dimensional i millorar 

les propietats mecàniques.  
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Tipus de contraxapat  

Després de tenir una idea general del camp de la fusta, es decideix que els taulons de les taules 

són de fusta contraxapada.  

Les propietats del contraxapat venen molt definides pel tipus de fusta i posició de les xapes que 

depèn de l’elecció del fabricant. Posterior a una recerca de  fabricants de contraxapat, s’ha triat 

una empresa internacional que domina el mercat europeu de làmines contraxapades, la Garnica 

Plywood. En la seva pàgina web es consta d’un procés de selecció on es determinen algunes 

propietats, en aquest cas s’han limitat a que sigui d’ús exterior i per mobiliari. 

Donant 9 tipus de contraxapat s’ha fet una taula comparativa per escollir amb el màxim rigor 

quina seria la millor selecció: 

 

Garnica 

Poplorply 

Premium 

Garniply 

beech 

Garniply 

llomba 

Garniply 

Fromager 

Garniply 

Okoume 

Garniply 

Okouply 

Vernis 

Garnica 

Poplarply 

Garnica 

Okouply 

Alta 

durabilitat 
     X   X  

Gran 

resistència  
 X  X  X   X  

Estabilitat 

dimensional 
 X X X X  X  X  X  

Facilitat de 

mecanitzat 
X X X X X   X  X  

Lleugeresa X X X X X     

Acabat 

superficial 
 X  X  X    

Excel·lent 

resistència al 

exterior 

   X     

Color clar X       X   

Densitat 

(Kg/m
3
) 

420 480 425 410  430 490 420 490 

Mòdul 

d’elasticitat 

(MPa) 

4000 4800 4100 4000 4200 5600 4000 4600 

Resistència 

a flexió 

(MPa)  

36 46 37 36 37 41 36 41 

Taula 25. Comparació entre els contraxapats seleccionats de Garnica plywood. 

Primerament es va escollir la Garniply Fromager de 100% okoumé (Annexe IV - GARNIPLY 

FROMAGER_ESP) i es volia incorporar unes làmines fabricat per l’empresa Formitech.cl 
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Figura 66. La làmina completa beig de formalica. 

Informació tècnica 

El laminatge decoratiu d'Alta Pressió (formalita) és una làmina prima composta per fulles de 

paper kraft impregnades amb resines fenòliques. En la fulla superior es troba el disseny 

decoratiu sobre el qual s'aplica una capa de resina melamínica, mentre que les fulles de paper 

que li donen espessor a la làmina, s'impregnen amb resines fenòliques. 

Una vegada fet l'acoblament, segons l'espessor desitjat, el laminatge es completa aplicant calor i 

pressió, procés que uneix tots els components deixant un producte compacte. 

Les nostres làmines compten amb un overlay melamínic que s'aplica sobretot el conjunt 

anteriorment descrit. Aquesta otorga major resistència al desgast, característica que augmenta la 

qualitat i vida útil del laminatge. 

Característiques 

Resistència al desgast, a taques, a productes químics domèstics no abrasius, a altes 

temperatures, a l'aigua bullint i a l'impacte. 

Estabilitat dimensional.  

Sota índex de desgast. 

Facilitat de neteja. 

Usos  

Revestiments per a superfícies horitzontals i verticals, aplicables a projectes de 

mobiliaris per a cuines, banys, cadires, espais comercials, etc.  

No és recomanable l'ús de làmines decoratives d'alta pressió en espais exteriors. 

Formats 

122 x 244 cm / 122 x 305 cm (veure segons mostres)  
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Disponibles en espessors PF-8, F-8,F-6. 

El fet que siguin dues empreses independents que elaborin el material base prolonga l’obtenció 

del producte final i encareix el seu preu unitari.  

Per aquest motiu, es consulta a un expert en aquest camp, professora titular de La Universidad 

de Palencia, concretament de Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Se li envia un 

document explicant breument el context de les taules, i detallant en requeriments i en dubtes del 

material dels taulells (Annexe V - Professora Universitat de Palencia). A partir d’aquí, aconsella 

contraxapat amb un recobriment HPL on Garnica Plywood té dos productes interessants:  

  

 

 

 
 

Figura 67. Comparació de les fitxes tècniques dels contraxapats amb recobriment HPL. 

 

Pel que fa al recobriment HPL, és una millora de la formalita, la qual actualment està sent 

substituïda pel recobriment HPL.  

Dels dos contraxapats mostrats, interessa més la Garnica Duraply HPL, però al tenir un 

tractament addicional, es preveu que el seu cost és més elevat. Per tant, es contacta amb 

l’empresa per demanar un pressupost per valorar aquesta diferència de preu. Aquest pressupost 

s’ha fet tenint present la màxima optimització del material segons els formats preestablerts per 

l’empresa (coincidents en els dos tipus de contraxapat):  
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Figura 68. Formats dels contraxapats seleccionats extrets de les seves fitxes tècniques 

Dimensions dels components de contraxapat:  

 
Figura 69. Alçat del taulell de la taula principal. 

 
Figura 70. Alçat del taulell de la taula abatible. 

 
Figura 71. Alçat de la lleixa de la taula abatible 

 

*Pel que fa al taulell d’activitats, correspon al taulell principal i pateix les modificacions 

adequades (el mecanitzat) en el següent pas, processos de fabricació.   

A partir d’aquí, s’ha fet la distribució més òptima dels elements agafant formats de gruix de 

25mm: 
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Figura 72. Distribució dels elements en el format 2600x1300x25mm 

 

 

Figura 73. Distribució dels elements en el format 2100x925x25mm 

El material residu a partir d’aquesta distribució és:  

Format 2600 x 1300: 

(0.05mx0,12mx0,025m + 2,6x0,045x0,025mm) x 490Kg/m
3
 = 1,50675Kg de residu 

Format 2100 x 925: 

0,075m x 0,4m x 0,025m x 490Kg/m
3
 = 0,3675 Kg de residu 

Per tant, per una demanda de dos formats, un de 2600x1300x25mm i un de 2100x925x25mm, 

s’aconsegueixen els components de fusta per tres taules abatibles i per una taula principal o 

d’activitats, sobrant dos lleixes en excés que podrien ser utilitzades per futures demandes.  

Taulell 

principal 

Lleixa Lleixa Lleixa 

Lleix

a 

Lleix

a 

Taulell 

abatible 

Taulell 

abatible 

Taulell 

abatible 
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Així mateix, es consulten els colors disponibles amb el pressupost.  

Selecció i justificació  

Es va rebre un pressupost i....Finalment, s’escull la.... S’ha de mencionar que, tot i que el 

contraxapat no sigui reciclable, el procés de fabricació des de la matèria prima fins el mecanitzat 

no produeix grans emissions de CO2 (en moltes ocasions es consideren negligibles) ni residus. 

Per això, la fusta es considera un material ecològic.  

Propietats a destacar 

 Densidad = 490 kg/m
3
 

 Módulo de elasticidad = 5400 MPa 

 Resistencia a la flexión = 51 MPa 

Pressupost 

Cost del format 2600x1300x25 = 99,75€ 

Cost del format 2100 x 925 x 25 = 82,41 € 

 

Metalls 

Estructures i requisits comuns 

 

 Resistent a canvis atmosfèrics. 

 Bones propietats mecàniques per 

suportar els esforços als quals estan 

sotmesos. 

 Ductilitat relativa que comporti un 

cost baix alhora de deformar-ho per 

obtenir les formes desitjades. 

 Fàcil de mantenir i de netejar. 

 Viable econòmicament. 

 Reciclable. 

 Soldables sense que les propietats del 

materials variïn molt. 

 

 
Taula 26. Estrucutres i requisits comuns. 
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Acer  

S’escull l’acer en comptes de l’alumini, per les seves millors propietats mecàniques en relació 

amb els esforços als quals estan sotmeses les peces a dissenyar; resistència a la fatiga, ductilitat i 

duresa, entre d’altres. Els possibles desavantatges que té l’acer respecte l’alumini és la seva 

elevada densitat i el cost però, al poder fer les peces de menor dimensió aquesta diferència és 

relativa.  

Acer inoxidable  

L’acer és un aliatge de ferro i carboni, on el C no supera el 2% en pes de la composició de 

l’aliatge. Dintre dels acers es troba la gamma d’aliatges dels acers inoxidables amb un mínim de 

11% de Crom. Són seleccionats per la pel·lícula d’òxid de crom, molt prima i contínua, que es 

forma a la seva superfície, la qual proporciona resistència a la corrosió.  

L’acer cromat i l’acer al zinc també són resistents a la corrosió. No obstant, amb el temps 

perden aquesta propietat si no es mantenen adequadament. El inconvenient de l’acer inoxidable 

respecte aquests és el cost que suposa sotmetre’l a qualsevol procés de fabricació. 

Avantatges 

 Resistència a la corrosió. 

 Gran resistència mecànica, d'almenys dues vegades la de l'acer al carboni. 

 Resistents a temperatures elevades i a temperatures criogèniques.  

 Fàcils de transformar en gran varietat de productes. 

 Té una aparença estètica, que pot variar-se sotmetent l'acer a diferents tractaments 

superficials per obtenir acabat a mirall, setinat, acolorit, texturitzant, etc.  

 Bones propietats higièniques.  

 Totalment reciclables. 

Acers Inoxidables Austenític 

Dintre dels acers inoxidables també es troben els acers inoxidables martensítics i ferretics però, 

per fer estructures relativament complexes, els austenítics són els més apropiats per la seva bona 

soldabilitat entre les següents propietats:  

Contingut de 

Crom (%) 

16 - 28 

 

Altres elements i 

el seu contingut en 

% 

Níquel de 3.5 a 22 

Molibdè de 1.5 a 6 

Tipus més comuns AISI 304, 304L, 316, 316L, 310 i 317 

Propietats 

bàsiques 

Excel·lent resistència a la corrosió, excel·lent factor d'higiene - neteja, 

fàcils de transformar, excel·lent soldabilitat, no s'endureixen per 

tractament tèrmic, es poden utilitzar tant a temperatures criogèniques com 

a elevades temperatures. 

Principals 

aplicacions 

Utillatge i equip per a ús domèstic, hospitalari i en la indústria 

alimentària, tancs, canonades, etc. 

Taula 27. Propietats dels acers inoxidables austenítics. 
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Tipus d’acers inoxidables austenítics 

Els AISI-304 i AISI-316 són d’ús general i molt comercialitzats. Pel que fa a l'aliatge 304, el 

seu baix contingut en carboni otorga una millor resistència a la corrosió en estructures soldades 

respecte l'aliatge 302. En el cas de l’aliatge 316,  s'afegeix molibdè per augmentar la resistència 

a la corrosió especialment en entorns que contenen clorurs. Ambdós, són essencialment no 

magnètics en estat recuit i només poden endurir-se en fred. A continuació, es mostra una taula 

comparativa amb les dades interessants d’ambdós aliatges: 

 AISI 304 AISI 316 

PROPIETATS FÍSIQUES   

Densitat (1000Kg/m
3
)  7.85 – 8.06

 
7.87 – 8.07 

   

PROPIETATS QUÍMIQUES  

(%min.-%màx.) 
  

C min 0 - 0.08 0 - 0.08  

Mn 0 - 2.00 0 - 2.00  

Mo - 2 – 3  

Si 0 - 1.00  0 - 1.00 

Cr 17.5 – 20  16 – 18.5 

Ni 8.0 - 10.5  10 – 14  

P 0 - 0.045  0 - 0.045  

S 0 - 0.03  0 - 0.03  

   

PROPIETATS MECÀNIQUES   

Mòdul elàstic (GPa)  190 – 203  189 – 205  

Coeficient de Poisson  0.265 – 0.275 0.265 – 0.275 

Resistència a la tracció (MPa)  515 - 620 

Yield Strength (MPa) 205 – 310    205 – 310  

Elongació (%) 45 – 60  30 – 50  

Duresa Brinell (MPa) 149 – 201  149 – 197  

Resistència a la fatiga a 10^7 

cicles (Mpa) 
 228 - 2552 

Tenacitat a la fractura 

MPa·m^0.5 
 55 - 75 

   

RESISTÈNCIA A LA 

CORROCIÓ(relativa respecte 

altres materials) 

  

Humitat/ aigua Excel·lent Excel·lent 

Aigua de mar Moderada  Bona 

   

ALTRES DADES   

Còdi de reciclatge 
  

Preu (EUR/Kg) 2.71 – 2.97 3.92 – 4.31 

Bona soldabilitat MIG, plasma, SAW, TIG MIG, plasma, SAW, TIG 
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Aplicacions  

Arquitectura, barrils de 

cervesa, utensilis de cuina, 

equips per processaments 

d’aliments, intercanviadors 

de calor, contenidors de 

productes químics, altres. 

Arquitectura, equipament 

de servei d’aliments, filtres, 

equipament de 

processament d’aliments, 

polpa i paper, canviadors de 

calor, altres. 

Taula 28. Comparació de les propietats del AISI 304 amb les del AISI 316. 

Selecció de l’acer 

En un principi es va voler dissenyar l’estructures d’AISI 316, ja que Sitges està situat molt a 

prop del mar i l’estructura amb potes requeria d’una resistència a l’aigua de mar més elevada. 

No obstant, el cost d’estructures d’AISI 316 és més alt i, l’estructura amb potes, tampoc estarà 

llarg temps a l’exterior. Finalment, s’ha decidit que tots els components de les estructures seran 

de AISI 304. A més, és més fàcil trobar cargols d’aquest material, incorporant així un concepte 

d’ecodisseny mencionat al començament d’aquest apartat, minimització de diversitat de 

materials.  

Polímer 

Contors i requisits comuns  

 

 Tacte tou i agradable. 

 Apte per ser pigmentat. 

 Elàstic per facilitar el 

muntatge.  

 Resistent a la intempèrie.  

 Difícil d’esquinçar. 

 Fàcil de mantenir i 

netejar.  

 Possibilitat de modelar en 

perfils concrets o en 

diferents textures.  

 Apte per extrusió, ja que 

és un perfil constant sobre 

una línia continua.  

 Ecològic.  

 
Taula 29. Contorns i requisits comuns. 

Elastòmers termoplàstics 

Els elastòmers termoplàstics són aquells que tenen entrecreuaments entre les cadenes 

polimèriques. Els reticles normals són covalents, unint cadenes polimèriques en una sola 

molècula. El que realment diferencia aquest polímer sobre altres són les interaccions 

secundaries, que són ponts d’hidrogen i enllaços iònics. Aquests, són unions reversibles que 

permeten que siguin fàcilment processats i reciclats quan s’escalfen i tornen a formar-se al 

refredar-se. 
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Figura 74. Estrucutra microscòpica dels elastòmers termoplàstics 

Avantatges 

 Reciclables.  

 Fàcilment d’acolorir per la majoria de tipus de colorants.  

 Fàcil de sobre-modelar en diferents termoplàstics amb bona adhesió. 

 Facilitat de ser modelats per injecció i extrusió entre d’altres. 

 No necessiten l'ús prolongat de cintes adhesives, adhesius de contacte o tècniques de 

vulcanització. 

 

Desavantatges  

 Poca resistència química i al calor. 

 Si es fonen a una temperatura per sobre de l’especificat perden el seu comportament 

elàstic.  

 Mostren un comportament de deformació en ús prolongat.  

Tipus:  

 TPE-O: olefines termoplàstiques (barreja continua dura/blanda) 

 TPE-S: compost SBS, SEBS o SEPS estirènic 

 TPE-V: compost PP/EPDM vulcanitzat 

 TPE-E: compost copolièster 

 TPE-U: poliuretà termoplàstic 

 TPE-A: poliamida termoplàstica 

Les propietats del TPE varien lleugerament ja que la composició química exacta depèn del 

fabricant, a l’igual que la denominació del material. Per aquest motiu, es busquen directament 

possibles fabricants de cintes de TPE amb certa elasticitat i amb perfils similars o amb la 

possibilitat de personalitzar-ho.  

Selecció de l'elastòmer termoplàstic 

Finalment, es troba l’empresa ERICKS - know-how makes the difference. Aquesta empresa 

fabrica cintes de diferents perfils de TPeRX. El TPeRX representa una de les famílies de 
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productes de l'empresa on posseeix una gran diversitat de compòsits, una barreja de cautxú 

EPDM (Etilé Propilè Dieno) amb polipropilè.  

Com s’ha dit, els noms són personalitzats pels fabricants. En aquest cas, el TPeRX és un 

producte que consta de tres gammes diferents:   

1. TPE-S 

2. TPE-V 

3. Co-Extrusió 

A partir d’aquí es sol·licita a l’empresa un pressupost amb el perfil desitjat (explicat 

detalladament en l’apartat següent). Als pocs dies, es rep una resposta i l’empresa recomana el 

TPeRx503-65 (denominat internacionalment TPE-V: EPDM/PP). Aquest material és un 

elastòmer format per etilè-propilè-dieno (EPDM) i polipropilè (PP) dinàmicament 

vulcanitzades. Les partícules de EPDM vulcanitzades distribuïdes homogèniament per la fase de 

polipropilè termoplàstic aporten a aquests compostos propietats gomoses, amb l’avantatge de 

les tècniques del processament termoplàstic. El TPeRx503-65 ofereix: 

 Baixa densitat  

 Tipus ignífugs  

 Duresa de des de 10 Sh A a 30 Sh D  

 Soldable  

 Reciclable  

 De conformitat amb FDA  

 Colors extensos possible  

 Compatible amb FDA i BGVV   

 Gran varietat d'encuny de l'existent  

 Baix cost donat per la nova matriu de  

 Perfils i cordó del lliurament comuna  

 Temps de lliurament flexible  

 Resistent perfecte per a líquids polars  

 No resistent a olis, combustibles, 1 

dissolvents orgànics i detergents 

Aplicacions  

 A causa de les seves propietats mecàniques i físiques tenen un ampli camp d'aplicació. 

 

Figura 75. Exemples de perfils colorejats de TPE-V. 
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Adhesiu  

Per finalitzar aquest estudi de selecció de materials, s’ha buscat l’adhesiu per assegurar la unió 

entre els contorns i els taulell :  Acetat de polivinil o PVA.  

Aquest adhesiu es basa en un polímer amorf el qual ofereix molt bona adhesió a la majoria de 

superfícies. A diferència d’alguns altres termoplàstics, no es torna groc. L’acetat de polivinil no 

és aglutinant, la qual cosa ho converteix en insoluble.  

L’empresa que proporcionarà aquest adhesiu és PDC (Productos de conservació).  

 
Figura 76. Envàs de l'adhesiu PVA de PDC. 

 

Envàs (ml) Preu (€) 

500 9.62 

1000 16.28 

Taula 30. Preu de l'ahesiu PVA. 

c. Mecanismes de les taules 

Sistema de transport i fixació de la taula principal 

Consisteix en una peça cilíndrica polimèrica que envolta la pota i té dues posicions. (Figura 77, 

Figura 78) 

 
Figura 77. Posició 1, fre desactivat. 

 
Figura 78. Posició 2, fre activat. 

 

Aquest frenat, que s’acciona amb el peu per la goma exterior,  és possible gràcies a un 

recobriment de goma (2) que cobreix la roda en la Posició 2 (Fig. X, Fig. X),  impedint que 

aquesta pugui girar. A part, en la part inferior del fre també hi ha incorporada una goma 

antilliscant (3). 
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Figura 79. Representació gràfica interna del fre activat. 

 

Figura 80. Representació gràfica interna del fre desactivat. 

 

  

ACTIVAR DESACTIVAR 

Figura 81. Seqüència d’accionament. 

 

  

Pota 

Roda 

Fre 

(2) Goma interna 

(3) Goma antilliscant 

(1) Accionador 
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Tipus de rodes: 

Per dissenyar un nou mecanisme de fre, és necessari determinar la roda que es vol aplicar. De la 

gran varietat que se’n troben en el mercat, s’ha decidit aplicar una roda senzilla per les següents 

característiques, ja que la forma permet col·locar-la en una pota d’un diàmetre similar sense que 

sobresurti massa: 

 Material: goma 

 Tipus d'ús: ús industrial 

 Tipus de fixació: forat passant 

 Indicat per: parquet 

 Pes suportat: 50Kg 

 Diàmetre: 50mm 

 Material: niló 

 Tipus d'ús: ús industrial 

 Tipus de fixació: forat passant 

 Indicat per: tots 

 Pes suportat: 90 kg 

 Diàmetre: 50mm 

Taula 31. Rodes seleccionades del mercat. 

D’aquest tipus de rodes només es necessiten dues: en un dels extrems curts per poder girar la 

taula i aquestes són les quals s’han de frenar per impedir el moviment de la taula i en l’altre 

extrem les potes incorporaran rodes del mateix model, però únicament amb moviment lineal ja 

que surt més econòmic.  

Conclusió 

El fet de que sobresurti la roda giratòria mínimament, impedeix l’aplicació desitjada del fre 

explicat anteriorment. Per aquest motiu, es descarta aquest fre i es selecciona una roda amb fre 

incorporat (Selecció final de les rodes). Igualment la roda escollida té un diàmetre reduït per 

impedir que els pacients puguin xocar-ne, també ajudarà aquest fet que les potes es fixin més al 

interior del taulell de la taula. 

Roda amb fre 

La proposta final és aplicar quatre rodes amb frens, assegurant que la taula no es mogui i que les 

quatre vagin cargolades a la pota mitjançant una peça d'ànima massissa en l'interior de les potes.  

Després d’una recerca de rodes al mercat s’escullen rodes amb frens amb el collage incorporat 

mitjançant un espiga roscada que suporta grans càrregues.  

 Material: TPE, PU, TPU 

 Tipus d'ús: ús industrial 

 Tipus de fixació: cargolat 

 Indicat per: tot 

 Pes suportat: 90-110Kg 

 Diàmetre: 31mm 

Taula 32. Característiques de la roda seleccionada. 
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Mecanisme del faristol de la taula d'activitats 

La taula d’activitats es diferencia, com s’ha anat explicant anteriorment, per una funció 

addicional, el faristol. El faristol, és una secció del taulell de la taula de dimensions 500x450mm 

que es pot inclinar per poder pintar, llegir o fer altres activitats amb més comoditat.  

Tap 

 
 

 

 

Figura 82. Representació gràfica del 

funcionament del tap. 
Figura 83. 3D del tap de ISC 

Seguint el story board  (esmentat al 2.1.1.b)primerament s’ha de desenroscar el tap que uneix i 

bloqueja els dos faristols. Aquest tap, primerament es va dissenyar com es mostra en la Figura 

83, però per abaratir costos es va decidir escollir un tap comercialitzat (Annexe VI - TAPON-

PRTH):  

 
 

Empresa: ISC 

Referencia:   01500800122N 

Rosca: M63 

D = 68,80 mm 

A = 22,00 mm 

B = 33,00 mm 

L = 20,00 mm  

H = 38,00 mm 

SW = 56 mm 

Material = LLDPE  

Normativa: RoHS 

Figura 84. Fitxa tècnica del tap de ISC 

Ancoratge del faristol  

Una vegada el tap s’ha extret, els faristols es poden pujar, girant aquests gràcies a unes 

frontisses de fresat fabricades per l’empresa Hettich (Annexe III- Catàleg Hettich):  

Característiques a destacar 

Referència: 9 133 178 

Màxim de Kg/ 2 frontisses: 7 
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Angle d’obertura: 180 º 

 

Figura 87. Senyalització de la posició de les frontisses de fresat. 

Tot i possibilitar el moviment de 180º, el faristol queda alineat amb el tauló principal degut a 

l’estructura metàl·lica de la taula. D’aquesta manera, també s’evita que les frontisses sofreixin 

tot l’esforç que s’exerceix.  

 
Figura 85. Bisagra fresat de Hettich. 

 
Figura 86. Representació en tres dimensions de 

l’ancoratge de la frontissa en el conjunt de la taula 

d'activitats. 
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Figura 88. Isomètrica del 3D amb un atril a 85º. 

 

Sistema d'inclinació i fixació del faristol  

Per poder regular i fixar el faristol amb certes inclinacions es recorre al mecanisme compàs 

regulable de l'empresa Hettich.  
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Figura 89. Representació gràfica de l'ús de l'atril. 

 
 

 
 

Figura 90. Perfil del 3D de la taula 

d'activitats. 
Figura 91. Detall del Rastomat al 3D. 

 

L'opció escollida és el compàs regulable Rastomat  amb 2 esquadres reblades.  

Es fa un estudi però de les posicions necessàries doncs tindrà relació amb les mesures 

apropiades per poder aconseguir un correcte angle d'obertura del faristol.  

Opció 1 

Rastomat amb 2 esquadres i amb cinc posicions, 1.70.351.00.05:  

POSICIONS X L 

 

0 183 - 

1 206 226 

2 219 239 

3 231 251 

4 244 264 

5 256 276 

Posició de retorn 274 294 

Taula 33. Posicions i representació gràfica del Rastomat 1.70.351.00.05. 
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Simulació 1 

Mitjançant el programa Inventor, es fan simulacions per poder determinar la distància a la qual 

es col·locarà el Rastomat per aconseguir la inclinació desitjada. En la primera simulació es 

detecta que el Rastomat escollit primerament no és factible en aquest cas.  

 

El problema d'aquest 

mecanisme és que no arriba a 

l'angle desitjat (75º) amb la 

dimensió que té. 

 

 

A la vegada aquest mecanisme 

no tanca bé. 

 

 

Es canvia la posició del 

mecanisme perquè tanqui 

correctament però llavors no té 

la suficient dimensió per 

aconseguir l'angle desitjat. 

Taula 34. Simulació de les posicions del Rastomat 1.70.351.00.05. 
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Opció 2 

D'aquesta manera, s'escull el compàs regulable Rastomat amb 2 esquadres però amb 10 

posicions,de referència 1.70.300.00.05:  

POSICIONS X L 
 

 

0 214 - 

1 235 255 

2 249 269 

3 262 282 

4 275 295 

5 289 309 

6 302 322 

7 315 335 

8 328 348 

9 342 362 

10 355 375 

Posició de retorn 374 394 

Taula 35. Posicions i representació gràfica del Rastomat 1.70.300.00.05. 

Simulació 2 

 

Finalment, canviant 

el mecanisme 

s'aconsegueix una 

perfecta obertura del 

faristol, arribant fins 

a 85º. 

 

 

I es tanca també 

correctament.  

Taula 36. Simulació de les posicions del Rastomat 1.70.300.00.05. 
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Conclusió 

Com s'ha comentat anteriorment, l'angle d'obertura que es desitja és de 75º però, amb aquest 

mecanisme, s'aconsegueix fins i tot un màxim d'obertura de 85º i , així, més varietat de 

posicions segons l'activitat que es vulgui realitzar.  

Taula 37. Simulació de les posicions interessants del Rastomat 1.70.300.00.05. 

 

  

POSICIONS X L º  

8 328 348 75º 

 

9 342 362 80º 

 

10 355 375 85º 
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Posició 8 (75º) 

 
 

Posició 9 (80º) 

 

Posició 10  (85º) 

 

Figura 92. Aplicació del Rastomat (1.70.300.00.05) al conjunt 3D. 

 

Sistema de plegat i de desplegat de la taula lateral 

Part dels components de la taula abatible són conjunts de mecanismes que fan possible el 

correcte moviment de la taula abatible. 

Frontissa continua 

La frontissa uneix la lleixa i el taulell amb 8 cargols avellanats de 4 x 20 mm que, gràcies a la 

seva forma en la unió, permet una rotació de 90º entre els dos elements. 

 

Figura 93. Frontissa de piano 

 
Figura 94. Alçat del 3D de la taula abatible. 

 
Figura 95. Plegat de perfil del 3D de la taula 

abatible. 

Quadrant 

El quadrant és el braç on reposa el taulell quan la taula està oberta. Es defineix per un tub amb 

perfil quadrat posicionat en forma L i un barra travessada per tal de que suporti tot el pes. Als 

extrems superiors i inferiors té dues platines amb un cilindre massís soldat cadascuna que 

s’encaixen a l’estructura estàtica i li permeten rotar en el seu eix. 
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Figura 96. Vista isomètrica del 3D del 

quadrant. 

Figura 97. Conjunt de la taula abatible. 

 

Figura 98. Seqüència del plegat del taulell del 3D de la taula abatible. 

 

Sistema de seguretat 

El sistema de seguretat, ja escollit en l’apartat 2.1.3 b. “proposta conceptual” consta de 4 parts: 

 

 
 

Figura 99. Sistema de seguretat accionat. Figura 100. Elements en el sistema de seguretat. 
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Platina de subjecció (1) Tirador (2) i molla (3) Carcassa (4) 

 
 

 
Està cargolada al taulell 

mitjançant 4 cargols. Les dos 

platines més petites i 

foradades estan soldada a 

aquesta i tenen la funció de 

suportar el tirador. 

El tirador va inserit en els 

forats de la platina. 

Té una peça cilíndrica 

soldada que ajuda a que la 

molla faci el seu efecte.  

La carcassa va adherida 

a la platina de 

subjecció. 

Taula 38. Elements del sistema de seguretat. 

 

 

Figura 101. Seqüència d'ús del sistema de seguretat. 

  

d. Elasticitat i resistència de materials 

En aquest apartat, s’han determinat els elements de cada taula que pateixen sol·licitacions per 

forces externes. S’han fet els càlculs d’elasticitat i resistència i les simulacions pertinents per a 

saber si els elements suporten les tensions donades en situacions crítiques. Que la peça suporti 

els esforços depèn  de la geometria, el material i la col·locació d’aquesta. En el cas que no 

aguanti, es valora el possible canvi més adient (de geometria, de material o de col·locació 

d’aquesta). 

Procediment dels càlculs 

Tenint en compte que la majoria de les sol·licitacions són a flexió, per representar tots els 

càlculs de cada peça es mostren diversos casos genèrics. Per simplificar aquests càlculs, s’han 

pres els elements estudiats com si fossin bigues, on varia la bancada, les forces a les que estan 

sotmeses i el material. En cada cas es calculen la reacció d’aquestes forces, l’esforç tallant i el 

moment flector. D’aquest últim s’extreu la tensió màxima a la qual està sotmesa i la deformació 

que es genera depenent del mòdul elàstic del material. Finalment, es calcula la tensió admissible 

amb un coeficient de seguretat d’1,3, que es compara amb les dades resistents dels materials. 
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CAS 1 

Bancada en un extrem i una força 

CAS 2 

Bancada en dos punts i força central 

 
 

  

Taula 39. Tipus de situacions 

 

Reaccions 

Ʃ Fy = 0 

R = P1 

Reaccions 

Ʃ Fy = 0 

P= RA + RB 

Esforç tallant 

V=- P 

 

Esforç tallant 

[entre P i RB ]  V= RA - P 

 

Moment flector 

Mf = P x L 

 

Moment flector 

   MA i B = P L/2 

 

Taula 40. Tipus de situacions 

 

Càlcul de tensions 

     
  

  
     Moment d’inèrcia = Iz 

    

  
 

 

Deformació          
    

 
  

  
 

 
 

Coeficient de seguretat = 1,3 

σadmisible= 1,3 x σtreball 

 

Taula 41. Càlcul de tensions. 

 

L 
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Peces resistents de la taula principal 

Les peces resistents són totes aquelles que han de ser capaces de suportar unes sol·licitacions 

sense patir deformacions permanents ni trencaments. 

 

 
Figura 102. Representació gràfica de la taula principal. 

1. Taulell contraxapat 

2. Estructura amb potes d’acer 

3. Rodes amb fre 

  

Imatge Nom Tipus d’esforç 

 

Taulell Flexió 

 

Estructura Compressió 

 
 

Rodes Compressió 

Taula 42. Peces resistents de la taula principal. 

D’aquests components, es realitza el càlcul del taulell i de l’estructura ja que són els elements 

principals que poden patir sol·licitacions més extremes i han de ser més resistents. Les rodes, tot 

i que també reben un esforç de compressió, estan dissenyades per a que suportin de 90 a 110 kg 

segons el fabricant, dada de confiança per a que no sigui necessària la comprovació amb càlculs.  

 
1 

 
3  2 
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Taulell 

Càlculs del taulell 

El taulell es calcula tal i  com es mostra en el CAS 2 de Taula 42, Secció tangencial. Consisteix 

en veure com actua una força puntual que s’assegui al centre del taulell corresponent a una 

persona de 100 Kg 

Diagrama del cos lliure 1 

P 981 N 

Llargada – L  2135 mm 

E 5400 MPa 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 103, Diagrama cos lliure 

 

Moment flector 1047217,5 N mm 

Tensió màxima 10,05 MPa 

Deformació           mm 

Tensió Admissible 13,06 MPa 

Comentari dels resultats 

Segons les dades del material, tant la tensió màxima com la tensió admissible són inferiors al 

límit elàstic  (comprès entre  26.9 - 32.9 MPa). Per tant, i tenint en compte que la deformació és 

pràcticament negligible, el taulell suporta aquesta sol·licitació sense problemes. A més, 

l’estructura afavoreix a que el taulell sigui més resistent. 

Estructura amb potes 

P 981 N 

E 190 GPa 

Taula 44. Dades importants 

 
Taula 43. Secció tangencial (en mm). 

 

Resultats 

RA 

2135 mm 

P RB 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

156 

 

Càlculs de l’estructura 

Primerament, es realitza un càlcul teòric  de la tensió que suporten les potes de diàmetre 50 mm 

si una persona de 100 Kg s’asseu damunt la taula, tenint present que cada pota suporta una 

quarta part del pes total de la taula. Per tant: 

 
Figura 104. Esquema de forces en 

l'estructura amb potes. 

  
   

      
  

       
 
           

          

El mòdul de resistència a compresió1 del acer AISI 

304 es compren entre 205 - 310 MPa. Per tant, amb el 

resultat obtingut es conclou que les potes suportaran la 

sol·licitació d’aquesta força. 

Simulació  

Seguidament, donat que és una estructura soldada, s’ha preferit fer una simulació amb el 

SolidWorks. Es presenta la mateixa situació que la explicada anteriorment. En aquest cas la 

força està distribuïda per igual a cada tub lateral i les potes actuen de bancada, tal i com mostra 

en la Figura 105: 

 

Figura 105. Representació de les forces en l’estructura amb potes pel SolidWorks. 

  

                                                      

1 Dada extreta del programa de bases de dades de materials CES Edupack 2013. 

P= 981 N 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

157 

 

Deformació 

 
Figura 106. Representació de la deformació 

 

Segons els resultats numèrics de la deformació, la distància màxima de desplaçament que 

patirà l’estructura en aquest punt és de 4,076 mm. Tot i que sembla un gran desplaçament, en la 

realitat les forces es distribuiran de tal manera que ningun punt rebi aquesta força. 

Tensions 

 
Figura 107 Representació de la deformació. 

 

Els resultats demostren que cap punt arriba a patir una tensió superior al límit elàstic del 

material, per tant, qualsevol desplaçament per deformació recuperarà el seu lloc inicial un cop 

es deixi d’exercir la força. 

Comentari dels resultats 

En conjunt, els resultats del càlcul i la simulació asseguren que l’estructura és resistent, per 

tant, no cal realitzar ningun canvi de geometria ni de material. 

 

Peces resistents de la taula abatible 

Les peces resistents són totes aquelles que han de ser capaces  de suportar unes sol·licitacions 

sense patir deformacions permanents ni trencaments. 
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Figura 108. Representació gràfica del perfil de la taula 

abatible. 

 

1. Taulell 

2. Barra quadrant 1 

3. Barra auxiliar 

4. Perfil 

5. Cargols perfil 

6. Cargols frontissa 

 

 

Imatge Nom Tipus d’esforç 

 
 

Taulell Flexió 

 
 

Barra quadrant 1 Flexió 

 
 

Barra auxiliar Compressió 

 

Perfil Flexió 

 

Cargols perfil Tensió tangencial 

Cargols frontissa Tensió tangencial i tensió axial 

Taula 45. Peces resistents de la taula abatible. 

 

Taulell 

Com s’ha mencionat anteriorment l’esforç, al qual està sotmès el taulell, és de flexió. A l’estar 

subjectat per la part central per una barra d’acer, la situació més crítica que pot patir es quan la 

força es troba a una cantonada del taulell. 

S’ha agafat un pes de 100kg , que simula una persona. Es calcula com una força puntual en la 

cantonada: 

 

 2 
 3 

 1 

1  
4 

5 
 

  

 6 
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Figura 109.. Figura 110. 

Càlculs del taulell  

Diagrama del cos lliure (frontal) 1 

En les següents figures es compara la geometria real (Figura 111) amb la geometria utilitzada 

per calcular (Figura 112), simplificada a un prisma sense tenir present les cantonades 

arrodonides.  

P 981 N  

Llargada – L  335 mm  

E 5400 MPa  

 
 

Bancada metàl·lica unida ambcargols 

 

 

 
 

 

Figura 111. Representació gràfica del frontal  taulell 

amb la bancada. 

Figura 112. Esquema del frontal del taulell 

fins la bancada 

 

 

  

 
Figura 113. Secció tangencial. 

P1 Rb1 

L 
M 

b= 850 

h =25 
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Resultats 

Reaccions R = 981 N 

Esforç tallant V = 981 N 

Moment flector 328635 N mm 

Tensió màxima 3.71 MPa 

Deformació           mm 

 

Diagrama del cos lliure (lateral) 1 

En les següents figures es compara la geometria real (fig X) amb la geometria utilitzada per 

calcular (fig.x) , simplificada a un prisma sense tenir present les cantonades arrodonides.  

P 981 N  

Llargada – L  425 mm  

E 5600 MPa  

 

 

  

 

 
. 

 

Bancada metàl·lica unida ambcargols 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 114. Representació gràfica del perfil  taulell amb 

la bancada. 

Figura 115. Esquema del perfil del taulell 

fins la bancada 

 

 

Resultats 

Reaccions R = 981 N 

Esforç tallant V = 981 N 

Moment flector 416925 N mm 

Tensió màxima 5.71 MPa 

Deformació           mm 

Mòdul de les tensions màximes 

 
Figura 116. Secció tangencial. 

P1 
Rb1 

L 

M 

b= 700 

h =25 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

161 

 

 

 

σmax 

x 

 

σmax 

y 

σmax x = 3,71 MPa 

σmax y = 5,71 MPa 

 

                   
        

                         

Deformació 

             mm 

Taula 46.Mòdul de les tensions màximes 

Conclusió dels resultats 

La tensió i la deformació que pateix el taulell és gairebé imperceptible. Es considera un element 

resistent.   

Barra quadrant 1 

Càlculs de la barra quadrant 1 

Per a calcular la flexió en la barra del quadrant es pren la mesura més llarga entre els dos 

extrems, i la força com si estigués aplicada directament en el punt més allunyat de la bancada. 

Diagrama del cos lliure 2  

Pes 981 N 

 
Taula 47. Secció tangencial (en mm). 

Llargada – L  397 mm 

E 190 GPa 

  

 

 

 
Figura 117 

 

Moment de inèrcia = Iz= 2,72 cm 
4 
 

  

Rb2 P2 

M 

397mm 
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Resultats 

Reaccions R = 981 N 

Esforç tallant V = 981 N 

Moment flector 389457 N mm 

Tensió màxima 214,77 MPa 

Deformació           mm 

Simulacions  

Primera simulació 

S’ha donat el cas del quadrant sencer amb la bancada a la superfície esquerra, i dues forces que 

actuen a la superfície superior, la que està més al extrem de 981 N (100kg + 9,81) i la interior de 

460 N, simulant que a partir de la meitat la  força aplicada al extrem s’ha reduït. 

 

Figura 118. Esquema de forces sobre el quadrant donat pel SolidWorks. 

Deformació 

 
 

Figura 119 

Segons el resultat de deformacions, la distància màxima que podrà patir la peça en el cas que se li 

apliquin aquestes forces és de 2,481 mm.  
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Tensions 

 

 

Figura 120. 

Segons el resultat de les tensions, el punt crític de l’estructura sobrepassa el límit elàstic del 

material per més de 100 unitats. Aquest factor provoca que la deformació en aquest punt sigui 

plàstica i no retorni a les seves mesures inicials.  

 

Conclusions primera simulació 

Els dos resultats han estat insatisfactoris , la deformació és massa pronunciada i tenint en 

compte que el punt crític deformarà permanentment perquè supera el límit elàstic, s’ha de 

considerar un redisseny de la peça aplicant una barra intermèdia de suport. 

 

Figura 121. Vista isomètrica del 3D del quadrant. 

 

Segona simulació 

Es repeteix el mateix assaig però amb la modificació en el disseny, on s’ha fet servir un altre tub 

de secció quadrada 30x30mm, en posició diagonal entre les barres que formen 90º. 

Punt crític 
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Figura 122. Esquema de forces sobre el quadrant donat pel SolidWorks. 

Deformació 

.  

Figura 123 

Aquest cop la deformació de l’extrem de l’estructura es menor 0,2 mm. Per tant, el redisseny 

és òptim per assegurar que no es deformi. 
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Tensions 

 

 

 
Figura 124. 

Els resultats de les tensions en el punt crític no superen el límit elàstic, per tant les deformacions 

seran elàstiques i retornaran al seu estat inicial quan es deixin d’aplicar les forces.  

 

Perfil horitzontal 

 

Figura 125. Representació gràfica del perfil.. 

Per calcular les sol·licitacions del perfil és necessari saber el pes que exerceixen la lleixa i el 

taulell sobre aquest. 

 

Dades 

                     
  

    

                                     

                               
  

            

                              

 

                                        

                                 
  

             

Punt crític 
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Amb aquestes dades es calcula la tensió que pateix si se li apliquen els pesos anteriors i el pes 

d’una persona de 100 kg recolçada, seguint el CAS 1 de Figura 119. 

Sol·licitacions a flexió 

DADES Resultats 

 Secció 

              

            

 

                             

                             

 

         

 

E = 190 GPa 

Reaccions R = 981 N 

Esforç tallant V = 981 N 

Moment flector 49085,10 N mm 

Tensió màxima 107,09  MPa 

Deformació           mm 

 

Taula 48. Sol·licitacions a flexió. 

Perns del perfil 

Considerant el pes [P1 ] aplicat en el punt mig del perfil, es calcula la tensió tangencial promig 

en els perns i tensió d’aixafament  entre la paret i els perns: 

 

Dades 

 

           

      

               

       

             

 

Tensió tangencial 

 

  
 

          
 
    

 

 

Tensió d’aixafament 

 

  
 

             
 

 

Tensió tangencial 5,42  MPa 

Tensió d’aixafament          

Taula 49. Dades i càlculs dels perns del perfils. 
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Perns de la frontissa 

 
Figura 126. Alçat del 3D de la taula abatible. 

 
Figura 127. Perfil del 3D de la taula abatible. 

Pern de la lleixa 

Per calcular aproximadament aquests perns es considera que se’ls hi aplica una força de tracció 

que correspon al pes del taulell.  

  
 

 
 

      
 
    

          

Pern del taulell 

Es calcula de la mateixa manera que els perns del perfil solament varia el pes aplicat, que passa 

a ser solament el que pesa el taulell. 

Dades 

                  

               

        

                     

 

Tensió tangecial 1,63  MPa 

Tensió d’aixafament       

Conclusió dels resultats 

Tot i que les imatges obtingudes del programa reflecteixen una gran deformació en les peces 

resistents, aquestes són exagerades respecte el seu resultat numèric per tindre una visualització 

clara de la deformació que realment són negligibles per l’ull humà. La taula següent demostra 

que els components resisteixen: 

Element d’acer AISI 304 Tensió [MPa] 
Tensió admisible  

[MPa] 
Deformació [mm] 

Quadrant (última simulació virtual) 51,69 67,19            mm 

Perfil 107,09 139,21           mm 

Perns Perfil 
Tangencial 5,42 7,04 

 
D’aixafament 6,31 8,20 

Perns Frontissa 

Pern de la lleixa 8,13 10,56  

Pern  del taulell 
Tangencial 1,63 2,12 

 
D’aixafament 5 6,5 

Taula 50. Comparació de les dades calculades i les admisibles. 

Perns de la lleixa 

Perns del taulell 
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Taula 51. Propietats de l’acer AISI 304, obtingudes del CES Edupack 2013. 

 

Els resultats demostren que els elements estudiats de la taula abatible suporten les sol·licitacions 

de les forces aplicades. Per tant, totes són peces resistents i tant el seu disseny geomètric com el 

material escollit són els correctes. 

No obstant, en totes aquelles peces en els quals els resultats disten molt per sota de les tensions 

que suporta el material se’ls hi poden aplicar un estudi d’optimització i ecodisseny. Els canvis a 

contemplar serien reduir l’espessor del perfil que actualment és de 5mm i el diàmetre dels perns. 

e. Processos de fabricació de les taules  

A continuació, es mostra una taula amb els components a dissenyar per cada producte: 

Taula principal Taula d'activitats Taula abatible 

1. Taulell 

2. Estructura amb potes  

3. Contorn 

 

1. Taulell 

2. Taulell faristol 

3. Estructura amb potes 

4. Contorn  

 

1. Taulell 

2. Lleixa 

3. Estructura: barres de 

subjecció, quadrant 

abatible, sistema de 

seguretat i lleixa.  

4. Contorn  

Taula 52. Elements a dissenyar. 

Taulells 

Procés de fabricació dels taulells 

El procés d’obtenció del material base, contraxapat Garnica. Decorply HPL.. s’ha mencionat 

anteriorment. Aquests taulells són enviats directament a la Fusteria Roca Fitó. Aquesta, com 

moltres altres carpinteries s’encarreguen de fer mobles a mesura i accepta demandes 

personalitzades.   
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Figura 128. Esquadradora automàtica. 

Primerament, partint de les làmines de contraxapat, mitjançant la màquina esquadradora es 

tallen a les dimensions corresponents: 

 

 

 

 

Taula 53. Format 1 (2600x12200x25mm) 
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Taula 54. Format 2 (2100x925x25mm). 

Realment el residu calculat anteriorment és necessari, ja que ha d’haver un marge al voltant de 

cada element, degut al serradures que es produeix al serrar la fusta contraxapada. A més, per 

assegurar-se dues lleixes de la Taula 53 són descartades per aquest motiu, quedant finalment: 

 3 taulells i 3 lleixes per al taula abatible 

 1 taulell per una taula principal o d’activitats. 

Aquest pas, podria ser realitzat a mà però l’esquadradora assegura que les cantonades siguin 

exactament 90º (d’aquí la denominació d’aquesta). 

Finalitzat aquest pas, s’obté la forma final de la lleixa. Únicament cal que les cantonades vives 

s’arrodoneixin lleugerament per evitar posteriors talls.  

 

Taula 55. 3D de la lleixa 

En els altres taulell cal que s’arrodoneixen les cantonades dels taulells (R200) amb el tupí: 
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Figura 129. Alçat dels taulells. 

 

 

En un principi, es va arrodonir el perímetre per estètica i seguretat. No obstant, després d’haver 

determinat el contorn i comprovat la seva viabilitat s’ha decidit prescindir d’aquest mecanitzat 

per tal d’abaratir costos. A més, facilita la subjecció de la goma.  

 
Figura 130, Taulell taula abatible sense arrodonir 

 
Figura 131, Taulell taula principal 

Normalment, per finalitzar un taulell de taula es fa el cantell, és a dir, es fixa un perfil arrodonit 

al perímetre del taulell. No obstant, en aquest cas, el perfil és la goma TPE-V a la qual se li 

afegeix l’adhesiu polivinil i es col·loca.  

En el cas que el taulell principal fos per una taula d’activitats, aquest ha de passar per un 

mecanitzat més complex i es fa per control numèric. Primerament s’ha de buidar, creant els 

faristols alhora.  

Aquesta maquinaria està especialitzada en treballar la fusta i es pot programar per a que faci 

diverses funcions. Segons les necessitats que requereixi el mecanitzat, la pròpia màquina 

disposa i canvia l’eina de contacte amb el material per poder fer el procés correctament (veure 

Figura 132). 
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Figura 132. Màquina de control numèric. 

 

 

Figura 133. Diversos trepants posicionats a una màquina de control numèric. 

 

 

Figura 134. Esquema de fresat de la frontissa per espessor de 18-25cm. 

  

Ancoratge d'alguns elements  

Aquesta empresa també s’encarrega de l’assemblatge d’alguns components com són les 

frontisses. Normalment, la mateixa empresa sol proporcionar aquests elements addicionals. No 

obstant, es contacta amb ella i ha accedit a fixar el Rastomat de Hettich. Pel que fa les frontisses 

(tant de la taula abatible com de la taula d’activitats), la pròpia empresa compta amb frontisses 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

173 

 

que compleixen els mateixos requisits. La resta de components i el muntatge final,  són muntats 

in situ per optimització de la logística. 

Pressupost de la  Fusteria Roca Fitó  
 Els treballs en màquines: 10 €/m2 

 Muntatge: 5 €/m2  

 Format 1 =  50,3€ 

 Format 2 = 48,7 € 

 Format 1 (per la taula d’activitats) = 87,8€ 

Estructures 

Estructures de la taula principal i d'activitats 

 

Figura 135. Esbós proporcionat per l'empresa AYCesensio 

A partir de es fan les últimes rectificacions: 

 El diàmetre de les potes es canvia de 53 a 50mm. 

 Es reforça l'escaire, afegint un segon forat, per tal de fixar millor el taulell. 

 Es dissenyen dues platina extra (en forma de L) situades a la meitat de les arestes 

més llargues de l’estructura, creant així un punt d’unió addicional.     

L'estructura de la taula no està formada per una sola peça sinó que, aquesta es divideix en: 

 

 
  

 

 

Forma Tub cilíndric Tub prismàtic 1 Tub prismàtic 2 Escaire 

Material AISI-304 AISI-304 AISI-304 AISI-304 
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Perfil 

Øext=50mm 

Øint = 47mm 

 

40x20mm 40x20mm 3mm 

Llargada 700mm 2230mm 731,30mm 165,7mm 

Quantitat 4 2 2 4 

Mecanitzats  

Tall circular als 

extrems per 

ajustar-se a la 

pota i facilitar la 

soldadura. 

Tall circular als 

extrems per 

ajustar-se a la 

pota i facilitar la 

soldadura. 

ØForats = 6,4mm 

 

Taula 56. Geometria dels elements de l'estructura amb potes a dissenayr 

Procés de fabricació dels tubs i dels escaires  

L'estructura està formada per acer inoxidable AISI-304, produït per l'empresa AyCAsensio 21 

SL de Gavà. Tanmateix, aquesta fa el procés de fosa del material fins obtenir l'espessor i 

diàmetre necessari mitjançant les dos etapes: acereria i laminació en calent.  

L'etapa d’acereria és comuna independentment de quin sigui el producte final que es vol obtenir. 

Partint de ferralla, ferro-aliatges i altres elements, s'obté la composició química desitjada per la 

qual es defineix la qualitat de l'acer inoxidable. 

La composició d'acer, que surt de l'alt forn de colat, es convertit en acer brut, fos en lingots de 

gran pes i dimensió que posteriorment es laminen. El procés de laminació en calent consisteix 

en escalfar prèviament els lingots d'acer. Es fon a una temperatura que permet la deformació 

d'aquest que consisteix en un procés d'estirament, que es produeix mitjançant una cadena de 

cilindres a pressió anomenat tren de laminació. Aquests van deformant el perfil i reduint 

l'espessor fins el desitjat, després es refreda l'acer i es tallen a la llargada desitjada.  

 

Figura 136. Procés de fabricació de la laminació en calent. 

Un cop obtingudes les peces, es recorre al procés de mecanitzat per tal de fer els forats 

pertinents.  

Seguidament es passa al procés de soldadura. S’escull la soldadura per arc elèctric (TIG, 

Tungsten Inert Gas) que és no consumible en atmosfera protectora de gas inert i és la tècnica de 

soldadura més utilitzada per acer inoxidable de petits espessors. Encara que té menor rendiment 

que la MIG, no produeix temperatures tan altes al material i, així, evita deformacions.   

Finalment, es passa al procés de polit, procés d’acabat final amb arrencada d'encenall amb 

l'objectiu d'elevar la precisió i qualitat superficial a més de millorar la macro-geometria.  
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Pressupost de l’empresa AYCAsensio21 

El preu de la taula  és de 420,62€ (IVA NO INCLÒS). 

Es desglossa en:  

 Material AISI-304 utilitzat en: 4 tubs 40x20, 4 tubs de diàmetre 50x47mm, 4 xapes 

(escaires) de 3 mm, 4 rodes galvanitzades, cargols inoxidables per fixar les rodes: 

125€. 

 Feina (tallar a mida, assemblatge, soldadura i poliu): 295,62€ (aquí està inclòs el 

marge comercial de l’empresa). 

Estructures de la taula abatible 

El quadrant abatible es divideix en:  

 

 
 

 
Forma Barra quadrant 1 Barra quadrant 2 Barra quadrant auxiliar 

Material AISI-304 AISI-304 AISI-304 

Perfil 
30 x 30mm 

 

30 x 30mm 

ØForat (per un extrem)= 10mm 
30 x 30mm 

Llargada 455,5 307mm 
Diagonal major: 3335mm 

Diagonal menor: 275mm 

Quantitat 1 1 1 

Figura 137. Geometria dels elements de l'estructura abatible. 

El conjunt de fixació es divideix en:  

 

 
 

Forma Perfil horitzontal de subjecció Perfil vertical de subjecció 

Material AISI-304 AISI-304 

Perfil 
60 x 45mm 

9 forats de ØForat= 10mm 

400 x 45mm 

ØForat (per un extrem)= 10mm 

Llargada 550mm 35mm 

Quantitat 1 1 

Figura 138. Geometria dels perfils. 
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Procés de fabricació dels tubs  

Igual que l'anterior cas de l'estructura de la taula principal, es fabrica  l'estructura de la taula 

abatible mitjançant el procés de laminat en calent amb el material AISI-304 (perfil i barres de 

subjecció, quadrant i sistema de seguretat) mitjançant l'empresa AyCAsensio 21 SL de Gavà.  

Pressupost de l’empresa AYCAsensio21 

El preu de la taula abatible és de 153,43€ (IVA NO INCLÒS). 

Es desglossa en:  

 Material AISI-304 utilitzat en: 3 tubs 30x30, perfil de 5mm de gruix: 55€. 

 Feina (tallar a mida, assemblatge, soldadura i poliu): 98,43€ (aquí està inclòs el marge 

comercial de l’empresa). 

Procés de fabricació dels contorns 

El contorn de les dues taules es fabricat per l'empresa  ERICKS - know-how makes the 

difference amb el material TPeRX. El motlle de compost de cautxú i elastòmer s'aconsegueix 

forçant el material en una forma mitjançant calor i pressió, ja sigui per compressió, transferència 

i mètodes d'injecció.  

Per aconseguir el perfil geomètric establert es recorre al procés d'extrusió, tal i com es veu en la 

Figura 139, la barreja d'aquests materials elàstics (cautxú EPDM (Etilé Propilè Dieno)
1
 amb 

polipropilè) es converteixen en líquid a una temperatura elevada de 130º i són forçats després a 

passar a través d'un embut a una càmera que gira concèntricament. La barreja, degut a l'acció 

d'empenta, es font, flueix i es barreja.  

Una vegada la barreja es refreda en el canó, es solidifica en un bany d'aigua, que està a l'altre 

banda de la maquinària, aconseguint el perfil geomètric establert.  

 

Figura 139. Procés de fabricació per extrusió dels polímers. 

La pròpia empresa facilita la possibilitat de dissenyar els contorns desitjats de TPeRX. Amb un 

software, que ofereix la pròpia pàgina web2 es selecciona, en el nostre cas, l'opció Round U i 

s'especifica les mesures a voler:  

                                                      

2 rubberprofilepricecalculator.eriksgroup.com 
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Figura 140. Aplicació de la página web d’ERIKS per personalitzar el perfil de la goma. 

 

El perfil demanat és el següent:  

 

Figura 141. Esquema del perfil desitjat. 

Pressupost de l'empresa ERICKS 

 25 m de longitud a 29,37 €/m 

 50 m de longitud a 20,79 €/m 

 100 m de longitud a 13,55 €/m 

 Cost del motlle, 375,50€ 

Aquest, al ser un disseny específic, provoca un augment en el seu cost degut a la fabricació del 

motlle corresponent.  

A continuació, s’estudia el pressupost més adient per optimitzar el material, tenint present la 

longitud dels cantons o el perímetre de les taules:  

Llargada del contorn principal (soldat) = 2x2600 + 2x1100 = 7400mm = 7,4 m 
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Llargada del contorn abatible  = 2x700 + 850 = 2350mm = 2,35 m 

Total = 9,75 m  

S’afaga els 100m de longitud i, en el cas que hi hagi sobrant aquest s’emmagatzema fins la 

pròxima demanda. Els 100m dóna per fabricar contorns per 10 taules principals i 11 taules 

abatibles, deixant un residu de 0,15m.  

Conclusions dels processos de fabricació 

Comparant els pressupostos de les empreses, es considera que el cost de l'estructura és excessiu 

respecte la resta de components. Sent de 420,62€ tant per la taula principal i la d'activitats i de 

153,43€ la de l'abatible. Llavors, es pot confirmar que degut al procés de fabricació de 

l’estructura el cost de les taules augmenta, provocant un desavantatge respecte el mercat 

competent.    

Aquest encariment és per la geometria, pel nombre de components i pel material de l'estructura 

Tenint present aquests tres factors, la millora immediata que es pot realitzar és el canvi de 

material. És cert que l'acer inoxidable presenta una quantitat d'avantatges, tal i com s'ha 

comentat en l'apartat de selecció de materials, i és el material idoni per les seves característiques 

i propietats. Malgrat això, el preu de l'AISI-304 no és la causa principal, sinó sotmetre a aquest 

a segons que processos de fabricació, concretament la soldadura. L’AISI-304, manté 

pràcticament les seves propietats al ser soldat però requereix de més precisió i energia que altres 

acers. 

Així doncs es realitza una nova recerca d’acers i es decideix aplicar un recobriment de 

protecció. Aquests tenen el desavantatge que al llarg del temps poden patir un desgast i això 

provoca el començament d’oxidació de la peça. 

Finalment, s’escull l’acer galvanitzat el qual és un procediment que consisteix en cobrir una 

peça metàl·lica amb una capa de zinc per protegir de la corrosió. El temps total que són capaços 

de retardar la corrosió en l’acer depèn fonamentalment de la composició del recobriment, el 

Zinc en aquest cas,  i de l'espessor aplicat que es mesura en micres (0,001mm.). 

El principal avantatge que s'aconsegueix és la reducció del cost vers la seva vida útil. A més 

ofereix:  

 Baix nivell de corrosió.  

 Es pot reciclar. 

 Admet deformacions després del recobriment.  

 Gran resistència a danys mecànics.  

Com a possible desavantatge, la protecció que ofereix el zinc és menor i per peces peces que es 

troben a la intempèrie durant tota la seva vida útil es recomana fer un procés de post galvanitzar 

(entre els quals estan el recobriment dúplex de pintura i la pintura en pols), que no es el cas 

estudiat.  

S’estima que el cost de fabricació de les estructures disminueix un 15%: 

Cost de fabricació de l’estructura amb potes = 420,62€ - 15% = 357,527€ 
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Cost de fabricació de l’estructura abatible = 153,43€ -  15% = 130,4155€ 

f. Muntatge de les taules  

Muntatge de la taula principal  

Com l’estructura ja conta amb tots els elements soldats i les rodes cargolades ja de fàbrica, pel 

muntatge de la taula principal consta dels següents passos: 

Fixació del contorn al taulell 

Es col·loca l’adhesiu PVA al voltant del taulell i a l’interior del contorn. Ràpidament, estirant 

dels laterals del contorn es col·loca i s’assegura la fixació (s’encarrega la Fusteria).  

 
 

Figura 142. Col·locació del contorn al taulell. 

Fixació del taulell a l'estructura 

Abans de fixar els dos elements, és necessari mesurar on es posiciona l’estructura respecte el 

taulell, que correspon a un marge continu de 150 mm. Posteriorment es cargolen els 10 cargols 

avellanats de Ø5x20 mm.  

  

Figura 143. Plànol de cargoleria en el taulell. 
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Figura 144. Fixació de l'estructura al taulell. 

 

Assemblatge del faristol (taula d'activitats) 

El muntatge dels elements del faristol parteix amb el taulell de la taula principal ja tallat i fresat 

tal i com s’explica al apartat X. Es realitza tot a fàbrica abans de col·locar-hi l’estructura al 

taulell. És necessàri tenir les eines adequades ja que comporta un cert grau de dificultat. 

Frontissa fresada i faristol 

La unió del faristol al taulell es realitza mitjançant una frontissa fresada que  a ambdues parts  

mitjançant tirafons de Ø5,5x60 mm. 

  

Figura 145. Fixació de la frontissa al faristol. 

 

 

 
Figura 146. Fixació de la frontissa al taulell. 
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Barres 

Un cop es mesura la distància correcta a la que ha d’anar la barra respecte l’extrem de la 

cantonada llarga del taulell, es cargola a aquest amb 2 cargols avellanats Ø 5x20 mm per cada 

extrem de la barra. 

 

Figura 147. Fixació de les barres al taulell. 

 

Rastomat 

El rastomat s’uneix primer a la barra amb cargols hexagonals assegurats amb volandera i 

femella.  

 

  
Figura 148. Posició de les fixacions Barra-Rastomat. 

 

Figura 149. Detall de la 

cargolació. 

Seguidament es cargola al faristol amb cargols avellanats Ø 5x20 mm, però en aquest cas el 

cargol no travessa i per tant no és necessària la femella. 
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Figura 150. Posició de les fixacions atril-Rastomat. 

Un cop ja està tot muntat, s’uneixen l’estructura i la goma de la mateixa manera  com s’ha 

explicat anteriorment amb la taula principal. 

Muntatge taula lateral 

Estructura i quadrant 

Aquests components són muntats en el lloc on s’instal·la la taula, doncs es necessiten 

determinar  les distàncies al terra i la seva posició exacte. Aquestes distàncies varien segons els 

usuari que facin servir la taula. Si és algú baixet, la taula es fixarà més baixa, en canvi, si és algú 

amb cadira de rodes, la distància de fixació serà més alta. Així s’aconsegueix una altura 

personalitzada. 
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Perfil vertical 

 

El perfil vertical és el primer que es de col·loca ja 

que com la subjecció del quadrant depèn dels dos 

perfils a la vegada. Si es posés el perfil horitzontal 

abans, el vertical  no es podria fixar. 

El procediment és el següent: 

 

1. Es mesuren  les distancies on es volen col·locar 

els elements i es marquen els forats 

2. Es perfora la paret amb una broca i es col·loca 

un tac dins del forat. 

3. Es col·loca el perfil vertical i amb ajuda d’una 

clau anglesa es rosquen els tirafons amb les 

volanderes de seguretat entre perfil i cargol. 

 

 

Taula 57. Muntatge de l'estructura de la taula abatible 

 

 

 

Perfil horitzontal i quadrant 

 

Aquests dos elements es posicionen a la vegada, per 

tal d’assegurar que el quadrant encaixa en els dos 

perfils.  

És possible que per a fixar-ho a la paret hi hagin 

d’intervenir dues persones, una per subjectar el 

quadrant en el seu lloc (en els orificis que hi ha en 

els dos perfils) i una altra per enroscar i assegurar  

els cargols. 

Tot i que el procediment és el mateix que l’anterior, 

hi ha una lleugera variant que és la col·locació del 

quadrant després d’haver perforat i posat el tac. 

Les fletxes indiquen l’ordre de la seqüència, primer 

són les taronges i després les verdes. 

 

Taula 58. Muntatge de l'estructura de la taula abatible. 

 

Sistema de seguretat 

El muntatge d’aquest sistema de seguretat es pot considerar una mica complex, doncs és 

necessari fer operacions quan els components ja estan units. Per això és recomanable assemblar-

ho en un taller amb les eines adients. 

1) Es passa el tirador pel primer forat de la 

platina de subjecció.  

2) Es passa la molla i una volandera de 

seguretat per dins del tirador. 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

184 

 

  

3) Es passa el tirador pel segon forat de la 

platina, es centra deixant la mateixa distància 

des dels extrems del tirador amb els de la 

platina i es fixa la volandera. 

4) Un cop assegurat tot, es posa un adhesiu 

de contacte fort a la carcassa (zona verda 

pintada) i s’enganxa a la platina. 

 

 
Taula 59. Muntatge del sistema de seguretat. 

Sistema de seguretat i taulell 

Un cop ja muntat el sistema de seguretat, ja es pot fixar al taulell amb els cargols DIN 7982 de 

4x20 mm. 

 

Figura 151. Ancoratge del sistema de seguretat amb el taulell. 

 

Frontissa al taulell i la lleixa 

Per unir el taulell i la lleixa es cargola amb els DIN 7982 de 4x20 mm cada part de la frontissa a 

cada element. 

 

Figura 152. Fixació de la frontissa. 
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Assemblatge final 

Per últim es cargolen amb els DIN 7982 de 4x20 mm la lleixa i el perfil horitzontal, i s’enganxa 

el contorn amb un adhesiu de contacte entre plàstic i fusta. 

 

Figura 153. Muntatge final. 

2.1.6 Propostes finals de les taules 

Totes les taules segueixen una mateixa estètica creant una gamma de productes. Estan dirigides 

a un usuari amb discapacitat física i mental, tenint present els discapacitats amb cadira de rodes 

(l’altura mínima de les taules és de 76 cm).  

Destaca entre la resta de taules convencionals pel seu disseny simple però a la vegada funcional  

i resistent gràcies a l’estructura d’acer inoxidable i al taulell de contratxapat. Aquest té un color 

crema que permet diferenciar els estris que s’hi col·loquen a sobre la taula.   

Per garantir el màxim confort i seguretat, les cantonades estan arrodonides i tenen un contorn de 

goma tou que ajuda a esmorteir els cops i a delimitar l’espai d’ús de la taula gràcies a la seva 

textura i el seu color verd-blavós, un dels més visibles amb la gent amb dificultats visuals.  

Proposta final de la taula principal 

 

Figura 154, Taula principal final 

La taula principal té unes dimensions de 2,60 x 1,10 m permeten una capacitat fins a un màxim 

de 8 persones, tot i que es recomana que sigui de 6, per tal de tenir un òptim espai personal.  
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Les potes estan col·locades més endins, amb la mesura justa per poder accedir a frenar les rodes 

i a la vegada evitar que els usuaris tropessin i es donguin cops.          

 

Figura 155, Taula principal amb vista de l’estructura 

Proposta final de la taula d'activitats 

 

Figura 156, Taula activitats final 

La taula d’activitats és una variant de la taula principal, doncs a més de compartir les mateixes 

dimensions, formes i materials, s’hi afegeixen dos faristols que permeten realitzar una sèrie 

d’activitats com: dibuixar, pintar, sostenir papers, etc. Mitjançant un mecanisme s’obren i es 

regulen a l’altura desitjada. El conjunt està col·locat a la part del mig del taulell, banda i banda, 

per deixar lliure els extrems de la taula per realitzar altres possibles activitats.  
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Figura 157, Faristols oberts         Figura 158, Faristols tancats 

Proposta final de la taula abatible 

 

Figura 159, Taula abatible final 

La taula abatible, de dimensions de 0,85 x 0,7 cm, és per a una o dues persones. Com va fixada 

a la paret, permet decidir quina és l’altura idònia per a l’usuari que en farà ús. La taula és 

abatible gràcies a un braç que un cop obert, manté el taulell en posició horitzontal. Per assegurar 

que el braç no es mogui, es bloqueja mitjançant un tirador amb retorn, que és segur i de fàcil ús.  
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Figura 160, Moviment del braç 

 

2.1.7 Pla econòmic 

Finalitzat el treball, s’han calculat les hores dedicades. Aquestes, s’han representat a la següent 

taula dividides per mesos. Cal destacar que el principi i el final de tot projecte requereix més 

hores de treball en grup; al principi per extreure i valorar les idees i l’últim per unificar tot el 

treball i retocar els últims treballs. No obstant, tant les hores de grup com les individuals es 

compten per igual. D’altra banda, en el recompte d’hores també hi estan contemplades les 

visites i reunions a la fundació i hores de consulta amb professors. 

 Treball en grup (h) Treball indvidual (h) Total 

Febrer 166 72 237 

Març 213 192 405 

Abril 143 236 379 

Maig 226 427 653 

Juny 369 198 567 

TOTAL 1117 1125 2242 

Taula 60. Distribució de les hores treballades. 

El sou per hora de les estudiants del Grau d'Enginyeria de Disseny Industrial i 

Desenvolupament del Producte, durant aquest projecte, és de 6,5€/h néts (s’ha agafat la 

referència del sou actual d’un becari d’un estudiant de la UPC). Malgrat això, s'ha d'incloure 

l'IRPF i la cotització per la Seguretat Social, un 2% i un 6,4% respectivament. Així doncs, el 

sou brut és de 7,27€/h. 

 Hores totals (h) Sou (€/h) Total (€) 

2242 7,27 16.299,34 

Taula 61. Preu del treball realitzat.. 

Aquest és el pressupost per a la realització del treball. No obstant, aquest es desglossa per tindre 

la possibilitat d’estimar el pressupost de cada producte independentment. A continuació es 

mostra un gràfic amb el percentatge d’hores invertides en cada part: 
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Gràfic 1 Tant per cent de les hores aplicades en cada apartat del projecte. 

No obstant, a l’hora de posar un preu al treball realitzat s’ha de valorar com un projecte 

professional. En aquest cas, un enginyer amb experiència se li atribueix un sou superior, de 

20€/h (incloent l'IRPF i la cotització per la Seguretat Social). Per altra banda, el temps de 

dedicació estimat és inferior degut als coneixements en el camp d’enginyeria i contactes per 

obtenir informació privada. A més, sent contractat per la Fundació, es creu aconseguir una 

relació entre els enginyers i els clients (la Fundació) d’una manera més professional, tant per 

l’intercanvi de dades com l’obtenció d’informació. A partir d’aquí, es considera rellevant fer 

una comparació del valor de treball entre un enginyer i un estudiant d’enginyeria, per valorar la 

situació dels estudiants que han realitzat aquest treball respecte el mercat laboral. El preu total 

del projecte com a professional (sent igualment 4 enginyers) és de 22.420€. 

Taula principal i d’activitats 

Pressupost de disseny i d'enginyeria 

A partir del gràfic anterior (Gràfic 2) s'extreuen les hores de treball per la taula principal i 

d'activitats, les quals són 408 hores. Cada mobiliari consta de quatre apartats (propostes: 

conceptual, funcional, formal i tècnica), els quals defineixen la metodologia de 

desenvolupament del disseny.  La dedicació en cada un d'ells varia, degut als requisits demanats 

per la fundació i els contratemps sorgits. Per tant, s'ha fet un gràfic per veure visualment el valor 

temporal de cada apartat de la taula principal:   

 

Gràfic 2. Tant per cent d'hores aplicades en les propostes per realitzar les taules. 

17% 

11% 

12% 

28% 

32% 

Taula principal i d'activitats 

Taula abatible  

Butaca 

Cadira 

Investigació prèvia (BLOC 1) 

25% 

10% 
30% 

35% 

Proposta 
conceptual 

Proposta 
funcional 

Proposta formal 

Proposta tècnica 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

190 

 

Preu becari (€) = hores treballades dels estudiants x 7,27€/h 

Preu professional (€) = hores treballades dels estudiants/2 x 20€/h 

Concepte Software 

Temps 

treballat 

(hores) 

Preu becari (€) 
Preu 

professional (€) 

Proposta 

conceptual 

Microsoft  Word 2013 i 

Pack Adobe CS6. 
102 741,54 1020 

Proposta 

funcional 

Microsoft  Word 2013 i 

Pack Adobe Cs6. 
40,8 296,62 408 

Proposta 

formal 

Microsoft  Word 2013, 

Solidworks 2014 i 3Ds 

Max 2012. 

122,4 889,95 1224 

Proposta 

tècnica 

Microsoft  Word, Pack 

Adobe CS6, Solidworks 

2014 i 3Ds Max 2012. 

142,8 1038,15 1428 

   2966,26 4080 

Taula 62. Preu del disseny de la taula principal i d'activitats. 

Cost dels components comercialitzats de la taula d’activitats  

Els elements d’unió i de les rodes corresponen a components comercialitzats, no obstant, 

l’empresa AYCAsensio21 ha donat el pressupost incorporant aquests elements. En el cas de la 

taula d’activitats la majoria d’elements diferenciadors són comercialitzats: 

Peça Empresa Referència Cost (€) 

Tap ISC 01500800122N 1,58* 

Rastomat (2) Hettich 1.70.300.00.05 3,25** x 2 

   8,08 

Taula 63. Cost dels components comercialitzats de la taula d’activitats . 

*mínim 10 unitats,  **minim 100 unitats 
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Cost de fabricació dels components dissenyats de la taula principal 

Peça Material Procés de fabricació Empresa Pressupost (€) 

Taulell 

Garnica 

dercoplay 

hpl 

Contraxapat 
Garnica 

plywood 
83,75 

Mecanitzat a través 

d’una màquina de 

control numèric 

Fusteria roca 

fitó 
45,30 

Contorn Tperx Extrusió i soldadura Eriks 127,7 

Estructura (amb 

els cargols 

corresponents) 

Aisi 304 Laminació Aycasensio21 357,5 € 

    614,25 

Taula 64. Cost de fabricació dels components dissenyats de la taula principal. 

Cost de fabricació dels components dissenyats de la taula d’activitats 

Peça Material Procés de fabricació Empresa Pressupost (€) 

Taulell amb els 

faristols 

Garnica 

Dercoplay 

HPL 

Contraxapat  
Garnica 

Plywood 
83,75 

Mecanitzat a través 

d’una màquina de 

control numèric. 

Fusteria roca 

fitó 
71,80 

Contorn TPeRx Extrusió i soldadura ERIKS 127,7 

Estructura (amb 

els cargols 

corresponents) 

AISI 304 Laminació i soldat AYCAsensio21 357,5 € 

    640,75 

Taula 65. Cost de fabricació dels components dissenyats de la taula d’activitats. 

Costos totals  

Cost unitari taula principal = 614,25 

Cost unitari taula d’activitats = 640,75+ 8,08 = 648,83€ 

Cost per 100 unitats taula principal = 614,25€ - 25% = 460,7 € 

Cost per 100 unitats taula d’activitats = 648,83€ - 25% = 486,6 € 

Taula abatible 

Pressupost de disseny i d'enginyeria  

Tenint present el primer gràfic de l'informe (Gràfic. 1) s'extreuen les hores de treball per la taula 

abatible, sent 264 hores. Com també s'ha vist anteriorment, es distribueixen les propostes del 

disseny en tant per cents segons el grau de temps treballat en cada part:   
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Gràfic 3. Tant per cent d'hores aplicades en les propostes per realitzar les taules. 

Preu becari (€) = hores treballades dels estudiants x 7,27€/h 

Preu professional (€) = hores treballades dels estudiants/2 x 20€/h 

Concepte Software 

Temps 

treballat 

(hores) 

Preu 

becari (€) 

Preu 

professional 

(€) 

Proposta 

conceptual 

Microsoft  Word 2013 i Pack 

Adobe CS6. 
52,80 383,85 520,0 

Proposta 

funcional 

Microsoft  Word 2013 i Pack 

Adobe Cs6. 
21,12 153,54 211,2 

Proposta 

formal 

Microsoft  Word 2013, 

Solidworks 2014 i 3Ds Max 

2012. 

44,88 326,27 448,8 

Proposta 

tècnica 

Microsoft  Word, Pack Adobe 

CS6, Solidworks 2014 i 3Ds 

Max 2012. 

145,20 1055,60 1452,0 

   1919,26 2632 

Taula 66. Preu de disseny i d'enginyeria. 

Cost dels components comercialitzats 

Els elements d’unió i el sistema de seguretat són complements comercialitzats, no obstant, 

l’empresa AYCAsensio21, l'igual que la gran majoria dels complements de la taula principal, 

dóna el pressupost incorporant aquests elements.  
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Cost de fabricació dels components dissenyats de la taula abatible  

Peça Material Procés de fabricació Empresa Pressupost (€) 

Taulell 

Garnica 

Dercoplay 

HPL 

Contraxapat  
Garnica 

Plywood 
32,80 

Mecanitzat a través 

d’una màquina de 

control numèric 

- 52,73 

Contorn TPeRx Extrusió i soldadura ERIKS 31,84 

Estructura (amb 

els cargols 

corresponents) 

AISI 304 Laminació AYCAsensio21 130,4 

    270,8 

Taula 67. Cost de fabricació dels components dissenyats de la taula abatible. 

Cost total 

Cost unitari de la taula abatible = 247,77 € 

Cost per una demanda de 100 taules abatibles = 247,77 €- 25% = 185,8 € 

2.1.8 Conclusions 

Durant el procés de disseny de les taules s’ha verificat la fiabilitat dels components des de 

diversos aspectes tècnics. No obstant, al taxar els costos de fabricació s’ha comprovat que 

aquest és excessiu i que és necessari una modificació del disseny, mantenint la proposta 

conceptual principal. A més, durant el procés de disseny van sorgir noves idees que per diversos 

motius no s’han afegit a la proposta final i es proposen com a futures millores. A continuació, es 

detallen aquests aspectes segons cada moble.  

a. Taula principal  

 Forma i geometria general de l’estructura 

S’ha consultat la raó del cost de l’estructura i, a part del material, es degut a la geometria 

d’aquesta. La forma ideada necessita gran nombre de soldadures, un procés delicat que 

augmenta el preu. 

La solució proposada, es intentar substituir les soldadures per doblecs sense que afecti a la 

resistència del conjunt. A continuació, es mostra el concepte, no obstant, aquest encara s’ha de 

desenvolupar fins arribar a un disseny viable: 

 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

194 

 

 
.  

Figura 161. Representació gràfica de la nova proposta de la taula principal 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Abarateix el cost de producció.  

Forma innovadora i més fidel a 

l’estètica de la gamma de mobiliari 

dissenyada. 

Unió de l’estructura amb el taulell, amb 

aquesta barra central la unió no pot 

suportar gaires esforços als laterals llargs.  

Taula 68, Avantatges - Inconvenients de les millores de la taula 

 Protecció les potes.  

En l’última visita a la residència es va comentar que havia sorgit un nou comportament 

perjudicial per part dels residents. Alguns d’ells preferien gatejar a caminar, sense vigilar els 

objectes del seu voltant i com a conseqüència alguns topen amb les potes de la taula.  Els 

treballadors de la residència han aplicat una espuma (similar als tubs per nadar, Figura 162) 

de color gris a les potes per protegir-les.  

 

Figura 162. Tubs per nadar de colors. 

L’inconvenient principal és que és un complement addicional amb una fixació dèbil, a més 

empitjora l’estètica. Per aquest motiu, una millora seria trobar un material que s’adhereixi a la 

pota metàl·lica.  
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 Eliminació del fre comú 

Com s’ha mencionat s’ha ideat un fre que amaga la roda sencera, afavorint al disseny lineal i 

aportant seguretat. Aquest ha sigut descartat degut a qüestions esmentades ,  però 

paral·lelament, s’ha plantejar que les mateixes rodes siguin el fre que amaga la roda, mitjançant 

un sistema pneumàtic per facilitar la pujada i baixada de les potes.  

Inconvenient principal: Increment del cost de fabricació 

b. Taula d’activitat 

 Inclinació del faristol automàticament 

Com la taula d’UGARI, es podria incorporar un sistema pneumàtic juntament amb un sistema 

electrònic inclinés el faristol el qual integrat  un sensor anti-aixafament.  

Inconvenient principal: Increment del cost de fabricació.  

 Pintura magnètica 

No tots els residents són capaços de pintar o manipular segons que objectes, i això limita l’ús 

del faristol per segons que residents del centre. Per aquest motiu, es planteja recobrir el faristol 

de pintura magnètica, però seria necessari estudiar els efectes sobre el recobriment HPL del 

taulell i realitzar un estudi centrat en l’usuari per valorar si realment els hi afavoriria. 

 

 
Figura 163. Envàs amb pintura 

imantada. 

Figura 164. Exemple d'una paret imantada. 

 

c. Taula abatible 

 Altura regulable  

Actualment, existeixen molts productes regulables que incorporen mecanismes per possibilitar 

aquesta funció. En el cas d’integrar un mecanismes per regular la taula abatible, es requereix 

d’unes guies per poder determinar el trajecte de desplaçament del taulell les quals queden a la 

vista i poden ser perilloses pels residents i exigeixen d’un manteniment addicional (neteja i 

possibles contratemps).  

Inconvenient principal: Increment del cost de fabricació i efecte negatiu en la seguretat dels 

residents. 
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Figura 165. Representació gràfica de les guies en la taula abaitble. 

 Plegat automàtic 

El bloqueig de la taula abatible, es considera una molèstia per l’usuari i aquest podria ser 

eliminat incorporant un sistema automàtic per plegar. Alhora es podria aprofitar per vincular-

lo amb la regulació de l’altura. 

Inconvenient principal: Increment del cost de fabricació. 

Per concloure la taula abatible, els canvis que es proposen precisen d’una tecnologia costosa per 

un moble domèstic on els preus del mercat són baixos, per aquest motiu és una visió de futur 

amb optimisme respecte el progrés tecnològic.  

2.2 Butaca 

2.2.1 Introducció 

La butaca no formava part de la demanda inicial però, a raó de les visites a la residència s’han 

observat una sèrie de necessitats a cobrir. A més, és un producte amb una alta possibilitat 

d’innovació, com es pot observar en la metodologia explicada a continuació i en la proposta 

final. 

Punts diferenciadors de la butaca en la metodologia: 

Proposta conceptual: Uns requisits pocs limitadors deixen pas a un brainstorming més ampli. 

Sorgeixen moltes idees que, a partir d’una fusió de les més interesants, s’arriba a una proposta 

conceptual concreta. 

Proposta funcional: Punt d’importància rellevant en la butaca pel fet de complir les funcions de 

dos productes en un (butaca + puff). 

Proposta formal:  Per poder concloure aquest apartat cal realitzar un estudi de maquetació per 

definir la forma. Queda reflectit amb un estudi fotogràfic en la memòria.  

Proposta tècnica:  
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 Components de la butaca: La simplicitat de la idea fa que el nombre de components 

sigui reduït. 

 Selecció de materials: Seguint el mateix criteri d’optimització de materials, s’escull un 

d’estudiat prèviament si presenta requisits similars. La resta de materials segueix la 

mateixa metodologia de selecció emprada anteriorment.  

 Mecanismes: La simplicitat de la idea fa que no hi hagi cap mecanisme. 

 Elasticitat i resistència de materials: Les peces resistents de la butaca actuen com a 

conjunt i, en aquest cas, s’han analitzat les possibles conseqüències indesitjades dels 

esforços. 

 Processos de fabricació: Calen destacar els processos de fabricació per les teles 

(confecció), ja que no es del camps d’enginyeria industrial. Degut a això, seria 

necessari la supervisió d’un expert. 

 Muntatge dels productes finals: El mateix usuari (residents exclosos) tenen la 

possibilitat de realitzar el muntatge del producte final ells mateixos, pel fet de que no 

requereix maquinaria o utillatge pel seu muntatge. 

Pla econòmic: Seguint l’estructura feta pel pla econòmic de les taules es calcula el cost de 

disseny i de fabricació de la butaca.  

Conclusió: El procés de disseny de la butaca conclou amb el suggeriment de millores futures i 

noves propostes que es creuen convenients aplicar per millorar el disseny de la butaca. Molts 

dels aspectes a modificar no s’han arribat a aplicar degudament per falta de certs coneixement 

comentats.  
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2.2.2 Proposta conceptual 

La butaca és una cadira de braços molt còmoda, de dimensions considerables, amb el seient 

baix, el respatller inclinat endarrere i generalment encoixinada. En aquest cas, està pensada per 

ser un moble de jardí. 

El primer pas per realitzar la proposta conceptual és un estudi de precedents (situats a la 

investigació prèvia). Els que més s’ajusten als criteris demandats queden recollits en la taula 

següent. No obstant, aquests productes no cobreixen totes necessitats de l’usuari. Per aquest 

motiu, és comença tot el procés de disseny. 

Denominació Caracteristques a destacar Imatge  

Butaca residència 

Mesures adaptades als 

residents. 

Problemàtica: Forma poc 

ergonòmica. Teixits i 

costures  no adients. 

 

 

 

 

LASTIKA chair 

for LAGO 

 

Seient que agafa la forma pel 

pes gràcies a unes tires 

elàstiques.  

Problemàtica: Tires poc 

ergonòmiques.  

 
 

Sillón Membrane - 

Benjamin Hubert 

Estructura lleugera amb una 

funda fàcil d’extreure per la 

seva neteja.  

Problemàtica: Inestable. 

 

Taula 69. Resum de l'estudi de precedents 
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a. Estudi de referents 

Abans de començar a pensar propostes de disseny, s'observa què hi ha en el mercat en quant a  

formes, idees i sistemes de funcionament que puguin ser aplicats per assolir l’objectiu buscat.  

Denominació 
Característiques a 

destacar 
Imatge de referència 

FLOTADOR / 

PUFF 

Tou i ergonòmic. Seient 

adaptable al cos en el 

moment de seure’s.  

Problemàtica: No 

apropiat per un ambient 

exterior.   

Colección de 

mobles - Sergei 

Mitskevitsh 

Gamma de mobles de 

disseny. Sofà modular. 

Problemàtica: No 

assoleix els requisits 

demanats.  

 

 

Taula 70. Estudi de referents. 

 

b. Evolució del redisseny 
Vist els requisits comentats en l'apartat s'extreu que les funcions necessàries seran resoltes 

mitjançant:  

- Sistema modular. Per tal de que s'adapti  a qualsevol pacient sense la necessitat 

d'haver mecanismes o complements en excés.  

- Facilitat de traslladar però a la vegada que sigui pesant a partir d’una estructura 

resistent.  

- Tou i amb formes arrodonides. 

  

http://www.behance.net/smcreatix
http://www.behance.net/smcreatix
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Formes 

A partir de les característiques formals que s’han anomenat anteriorment, es creen les següents 

opcions de les quals s’extreu, al menys, alguna característica que s’aplicarà al disseny final: 

 

 

 

Respatller alt amb una 

forma tancada a la part 

del cap. 

Estructura esquelet amb una 

forma d’ou (arrodonida i 

tancada). 

Forma interior ergonòmica i 

reposa-braços inclinat per 

facilitar l’aixecament. 

 

 

 

 

Respatller alt fins a la 

mesura de les espatlles. 
Seient de gel enguantat 

Potes cobertes, ja que les 

posteriors tenen unes rodes amb 

fre de palanca. Forma 

ergonòmica del coixí. 

 

 

 

 
 

 

Estructura d’ou continua 

i més dura. Interior per 

coixins modulars. 

Estructura similar a la primera 

proposta de la cadira amb 

coixins de gel i de làtex per 

donar comoditat. 

Estructura esquelet on se li van 

afegint diversos coixins. 

Taula 71. Anàlisis de la forma 
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Figura 166. Propostes a tenir en compte pel disseny de la butaca 
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c.  Primera proposta conceptual 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estructura base. Sabent que no ha de 

ser lleugera però a la vegada ha de 

ser fàcil de transportar pel PAD.  

Tires elàstiques que es lliguen totes 

al centre de la cadira, permetent 

adaptar-se a l'ergonomia del propi 

usuari que s'assegui.  

Funda que cobreix tota l'estructura 

base per tal de que sigui fàcil de 

netejar.  

Coixins per assegurar comoditat i a la 

vegada per donar altura.  

Taula 72. Primera proposta de forma conceptual 
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d. Proposta conceptual final 

Finalment, se li dóna un valor afegit, ja que el coixí puff que proporciona l’ergonomia a la 

butaca es pot extreure i utilitzar independentment. El canvi efectuat per portar aquesta idea a 

terme és fer el coixí puff amb un gruix major per tenir estabilitat quan es recolza al terra. 

Aquesta doble funció esta pensada principalment en activitats que es fan dins de les 

instal·lacions que consisteixen en relaxació.  

  
Figura 167. Butaca amb tots els elements 

 
 

 

Figura 168. Estructura de la butaca (esquerra) i coixí puff de la butaca (dreta) per separat. 

 

Característiques  

 Ergonòmic. L’estructura metàl·lica insinua la forma d’un seient amb posició passiva. 

El puff s’adapta tant a la forma de l’estructura com al  cos del resident quan s’hi asseu.  

 Fàcil de netejar. L’estructura esta protegida per una funda embuatada fàcil d’extreure. 

El coixí puff també porta una funda extraïble igual que l’anterior que és pot rentar amb 

un drap humit. 

 Resistent a ambients humits. 
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 Doble funció. Es pot utilitzar com a butaca a l’exterior i com a puff per interiors.  

2.2.3 Proposta funcional 

a. Funcions 

Funció directa 

La funció principal d’aquest objecte és permetre que una persona s’assegui en posició passiva a 

una certa alçada del terra i poder recolzar l’esquena i els braços. 

Funcions derivades 

- Possibilitat de fer ús d’una part de la butaca a espais interiors. 

- Recolzar els braços per tenir més estabilitat. 

- Mantenir la postura correcta. 

- Comoditat 

Funció de llenguatge 

Dóna informació a l’usuari de com seure correctament a partir de la forma ergonòmica. 

Funcions estètiques 

- Ergonòmic, amb formes arrodonides i material flexible i agradable al tacte. 

- Crea equilibri estètic dissimulant l’estructura interior gràcies a la funda. 

- És part d’una mateixa gamma de mobiliari.  

Funcions tècniques 

- Fàcil de transportar. 

- El material té la funció de resistir als canvis atmosfèrics i ser fàcil de netejar.  

- Seguretat per tots dos tipus d’usuari: treballador i residents. 

 

2.2.4 Anàlisis d’ús i d’usabilitat 

La butaca és un element de mobiliari comú per a tots els residents. Gràcies a la seva forma i 

característiques, en asseure’s una persona, s’adapta al seu cos permetent que l’usuari no agafi 

males postures i u la butaca adequadament. Cal esmentar que l’ús de la butaca canvia depenent 

de si la fa servir el treballador o el residents. 

Usuari/Mobiliari 

 
  

 Al asseure’s l’usuari, el coixí puff s’adapta al seu cos. 

Taula 73. Posició asseguda de l’usuari a la butaca 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

205 

 

Doble funcionalitat.  

  
 

 
Es desfixa el coixí 

puff de la butaca. 

Es treu el coixí 

puff. 

Es col·loca el coixí puff 

al terra. 

El residents s’asseuen al 

coixí puff (més relaxat). 

Taula 74. Doble funcionalitat de la butaca. 

Manteniment i neteja  

 

 

 

 

 
 

Es desfixa el coixí  

puff de la butaca.  

Es treu el  coixí 

puff. 

S’obra la funda.  S’extreu la funda de la 

l’estructura de la butaca.  

Taula 75. Manteniment dels elements de la butaca. 
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2.2.5 Proposta formal 

a. Estudi antropomètric de les butaques 

La relació de les dimensions d’una butaca s’estableix entre del cos masculí i les del femení, amb 

la finalitat d’apreciar l’exigència espacial d’un i  l’altre. Les mesures antropomètriques d’interès 

són l’amplada màxima i la llarga de la natja – popliti.   

Les mesures masculines són dades del percentil 95 tant de l’home com de la dona:  

- Màxima amplada 579 mm però, la tolerància per indumentària, moviment o canvi de 

postura del cos dóna una dimensió total mínima de 711 mm per persones assegudes 

(inclou toleràncies i l’amplada del reposa-braços que variarà entre 76 a 152 mm).  

- S’agafa la distància natja – popliti d’una persona petita i sumant una tolerància  

- semblant de 152mm a 229 mm, la llargada màxima fins els peus és de 1067 a 1219 mm.  

Dimensions: 

Dimensions Home (mm) Dona (mm) Dimensions finals (mm) 

A. Amplada màxima 864-1016 813-965 735** 

B. Amplada seient 711 660 665** 

C. Llargada màxima fins els 

peus  

1067-

1219 

1016-

1168 

926 

D. Amplada butaca per 

darrera 

152-229 152-229 160* 

E. Llargada reposa-braços 150 150 150 

F. Altura butaca total - - 1120 

G. Altura terra-popliti - - 390** 

Taula 76, Dimensions de la butaca 

* Amplada aproximada del puff al seure’s una persona.  

** Al dependre del coixí puff aquestes mesures augmenten un 160mm.. 

 

Figura 169 Mesures antropomètriques butaca 
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Figura 170. Representació gràfica de l’alçat 

dimensionat  de l'estructura de la butaca. 

Figura 171. Representació gràfica del perfil 

diemnsionat de l'estructura de la butaca. 

 

b. Aspectes formals de la butaca 

Com a conclusió de l’estudi realitzat anteriorment, es procedeix a definir la forma final de la 

butaca.  S’ha establert que segons els requisits demanats per la fundació i per major adaptabilitat 

a l’usuari el producte constarà de 4 parts principals: 

    
Estructura metàl·lica Cintes Funda exterior Coixí puff 

Taula 77. Parts principals de la butaca. 

Evolució de la forma de l’estructura 

Primera proposta per l’estructura 

Per la primera proposta de la butaca es defineix que l’estructura està formada per 4 tipus de 

perfils tubulars cilíndrics per donar major estabilitat  i per seguir un disseny lineal amb la resta 

de productes. 
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Figura 172  Primera proposta per l’estructura de la butaca. 
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En aquesta primera proposta es defineix un perfil superior doblegat a un angle. D’aquesta 

manera serveix de reposa-braços i ajuda a l’usuari en el moment d’asseure’s o aixecar-se. 

 
Figura 173. Perfil Superior amb les potes. 

 

El conjunt del seient de la butaca queda definit per un per un perfil cilíndric central al que van 

soldats 6 tubs per unir-lo amb cadascuna de  les potes i donar a l’estructura major resistència. Es 

decideix fabricar aquests tubs corbats en comptes de rectes per donar una continuïtat al disseny 

amb la resta d’elements de la butaca i el mobiliari en general.  

 
 

 

  

 
 

Figura 174. Conjunt del seient de la butaca. 
 Figura 175. Contraposició de 

potes. 

 

Segona proposta per l’estructura 

En la segona proposta es presenta un redisseny de diferents elements.  

El perfil superior es doblega a dos angles per tal d’aconseguir una forma més ergonòmica i 

funcional. 
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Primera proposta 

 
 

Segona proposta 

Figura 176. Evolució de forma del perfil superior de la butaca. 

Com a conseqüència d’aquesta modificació, les potes es canvien de posició (situant-les en els 

punts de suport màxim) i varien les seves dimensions respecte l’altura. 

 

Figura 177. Evolució de les dimensions i situació de les potes. 

Cal destacar que degut al canvi de posició de les potes, els perfils d’unió entre aquestes i el 

seient també queden modificats. Dos dels perfils d’unió són prescindibles. D’aquesta manera 

s’aconsegueix un estalvi de material i una estructura més agradable visualment.  

 
 

Opció 1                                                                                   Opció 2 

Figura 178. Evolució conjunt seient 
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Proposta formal final 

Butaca genèrica 

 

 

 
 

Forma esfèrica 

La forma de tot el conjunt és esfèrica 

per donar a l’usuari una sensació de 

recolliment. 

Taula 78. Forma butaca genèrica. 

Formes de l’estructura principal final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 179  Proposta final formal per l’estructura de la butaca. 
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Forma de les cintes 

Les cintes van lligades des del perfil superior fins el seient per delimitar la zona de contacte amb 

l’usuari. Aquestes, quan l’usuari seu, defineixen el respatller i el seient adaptant-se perfectament 

a la forma del cos humà. 

Cintes 

 

 

Secció rectangular 

Secció rectangular per a major adaptabilitat a l’usuari i per proporcionar major resistència  

Taula 79. Forma de les cintes. 

Forma del coixí puff 

La forma del coixí puff ve donada majorment per la forma de l’estructura. Com és un element el 

qual la seva forma no queda totalment definida, per estipular quina serà la seva forma final i 

poder realitzar els patrons adients per la seva fabricació es procedeix a fer un estudi de 

maquetació. 

Estudi de maquetació 

Amb una impressora 3D, s’imprimeix l’estructura de la butaca a escala 1:10, que és l’element 

que determina totes les mesures de la resta de components. 

 

Figura 180.  Maqueta de l’estructura (escala 1:10) 
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Cal destacar que la qualitat de la maqueta no és la més optima degut a les característiques de la 

impressora 3D. No obstant, és perfecte per determinar les dimensions i volum del coixí i així 

definir els patrons finals. En la figura 118 es pot observar el resultat d’una de les proves 

realitzades. Posteriorment, s’ha intentat imprimir l’estructura a escala 1:5 però, no va sorgir bé i 

s’han fet les maquetes del coixí puff a partir de la primera maqueta de l’estructura (escala 1:10). 

Maqueta 1 

Material  

 Teixit de la funda exterior: hule 

 Teixit de la funda interior : bossa de plàstic  

 Farcit: fideus 

 Costures: fil de cotó lila 

Escala 1:10 

 
   

Figura 181  Estudi fotogràfic de la maqueta 1 

Aquesta maqueta és un conjunt de coixins (respatller, seient i laterals) que van cosits entre ells 

per donar la forma del coixí puff. Aquesta maqueta no només s’ha de revisar en aspectes formals 

sinó també en el material utilitzat. Pel que fa a la forma, el fet de fer diferent mòduls de coixins 

fa que el conjunt s’adapti adequadament a l’estructura però, individualment no és suficientment 

estable al terra. Per altra banda, el material de la funda exterior és massa rígid i no crea el efecte 

buscat. Aquests problemes són millorats en la segona maqueta.  

Maqueta 2 

Material  

 Patronatge: Paper i cinta adhesiva 

 Teixit de la funda exterior: Tela blanca de cotó i polièster  

 Teixit de la funda interior : bossa de plàstic  

 Farcit: fideus 
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 Costures: fil de cotó negre (per contrastar amb la tela)  

Escala 1:10 

Primerament, es canvia el mètode i es fa més similar al procés original de fabricació. Això, vol 

dir que, es comença fent un patronatge de referència per poder definir adequadament les 

diferents parts de la funda que posteriorment van cosides i embuatades. 

 

Figura 182 Representació gràfica del patró de la funda exterior del puff 

Aquest patronatge es representa en paper i s’uneixen les diferents parts amb cintes adhesives per 

observar la forma amb volum.  
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Figura 183   Patró de paper enganxat 

Una vegada que el disseny es creu adient, es passa aquest patronatge a la tela blanca de cotó i 

polièster, es talla amb una tolerància per poder ser cosida, es cus, es farceix i es valora el 

resultat:  

 

 

 

 

 
Figura 184  Estudi fotogràfic de la maqueta 2 

La costura d’aquesta maqueta no és l’original i és el principal motiu de l’escassa qualitat de la 

maqueta. Malgrat això, la forma si que es pot analitzar, que es l’objectiu principal de la 

realització de la maqueta.  

Forma final del puff 

Finalment, la forma final del coixí puff és un únic coixí que es basa en l’última maqueta amb 

diverses modificacions. 
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Figura 185, Forma final del coixí puff 

 

Aplicació de textures i colors 

La textura dels diferents components ve donada pel material emprat. Per la selecció de la qual 

s’ha tingut en compte que tant la funda exterior que recobreix tota l’estructura com la funda que 

envoltarà el coixí puff té una textura agradable al tacte per proporcionar un màxim confort a 

l’usuari. 

Per donar estabilitat emocional als residents, el color escollit per les dues fundes és beige, un 

color neutre. Aquest però és massa clar i s'embruta fàcilment. Per aquest motiu, s'estudien altres 

possibles tonalitats dins de la gamma del beige. Adaptant-se finalment a la més semblant que 

disposi l'empresa trobada:  

  
  

   

Figura 186. Possibles colors per les fundes exteriors de la butaca i coixí puff. 

El color final escollit és el pantone Black 4 C. 
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Resultat final de la proposta formal 

 

Figura 187, Butaca i coixí puff per separat 

 

Figura 188, Butaca final  
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Proposta tècnica  

2.2.6 Components de la butaca  

Una vegada la proposta conceptual es troba definida es crea el 3D en detall. En la taula següent 

es numeren tots els components del producte de la butaca amb les característiques generals 

(denominació, funció, família de material i dimensions principals) . Sabent la funció que té cada 

element, s’ha pogut determinar la família de material del qual estaran fabricats per facilitar 

posteriorment la selecció de materials. 

 

Figura 189, Components butaca 
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Núm.  3D  Núm. de 

peces  

Denominació Funció Material  Dimensions  (mm) 

xAxa 

1 

 

1 Estructura Suport del conjunt total 

Consta de diferents elements soldats: 

- Potes (tubs circulars) 

- Seient (tub circular): dona estabilitat i forma al 

asseure’s 

- Perfil superior (tub cilíndric): uneix totes les 

potes. 

- Perfils d’unió seient-potes (tub circular): uneix 

el seient amb les potes per donar resistència al 

conjunt. 

Metall 719x1134x667 

2 

 

37 Cintes Definició del seient i respatller. Ajuda al cos a adaptar 

una postura natural al asseure’s 

Tèxtil   

3 

 

1 Funda exterior Ocultació i protecció de l’estructura 

Homogeneïtzació del producte  

Tèxtil  

4 

 

- Farcit funda 

exterior 

Confort i protecció per l’usuari Tèxtil  

5 

 

1 Funda exterior 

coixí puff 

Protecció del coixí 

Homogeneïtzació del producte 

Tèxtil  

Taula 80. Components de la butaca 
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6 

 

1 Funda interior 

coixí puff 

Compactació del 

farcit 

Tèxtil  

7 

 

- Farcit del coixí Confort per l’usuari Espuma   

8 

 

6 Tac Protecció al desgast 

del terra i les 

extremitats de les 

potes.  

PP  

Taula 81, Components de la butaca
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a. Selecció de materials de la butaca 

Metalls 

Estructura i els seus requisits 

 

 Alta resistència a la intempèrie i a la 

corrosió als ambients salins. 

 Bones propietats mecàniques per suportar 

als esforços als quals estan sotmesos 

  Amb ductilitat relativa que comporti un 

cost baix a l’hora de deformar-ho per 

obtenir les formes desitjades. 

 Fàcil de mantenir i de netejar.  

 Viable econòmicament. 

 Reciclable.  

 Soldables sense que les propietats del 

materials variïn molt.  

Taula 82. Estructura i els seus requisits. 

Zamak 

Primerament es va proposar que l’estructura fos d’alumini per a que pesés poc i facilités el seu 

transport sense la necessitat d’incorporar rodes. No obstant, un dels requisits que es van 

sol·licitar posteriorment va ser que els residents no ho poguessin moure ni elevar-ho. Així 

doncs, es va contemplar la incorporació d’un sistema de bloqueig i l’augment del propi pes de la 

butaca per impedir el seu desplaçament. Per aquest motiu, s’estudia l’aliatge Zamak, un metall 

pesant i econòmic.  

L’aliatge de Zamak fou creat per New Jersey Zinc durant la dècada de 1920, el seu nom és 

l’acrònim alemany dels materials que componen l’aliatge ZAMAK: Zink (Zinc), Aluminium 

(Alumini), Magnesium (Magnesi) i Kupfer (Coure). 

Composició química  

Elements Mínim (%) Màxim (%) 

Zinc metall base - - 

Alumini 3.5 6 

Coure 0.75 1.6 

Magnesi 0.0 0.065 

Taula 83. Composició química del ZAMAK 

El zinc conté impureses on l’aliatge tolera fins: un 0.1% del ferro, un 0.005% del plom, un 

0.0003% de l’estany i un 0.004% del cadmi.  
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Avantatges 

- El seu baix punt de fusió precisa un consum d’energia menor que la resta de metalls 

estudiats.  

- La injecció de Zamak a pressió permet fabricar peces a grans volums amb una alta precisió 

i detalls, prescindint de processos de maquinat, reduint així costos.  

- Els residus de producció són reciclables.  

Desavantatges 

- No suporta alts graus de tensió o torsió o afluència.  

- Les peces no es poden treballar a temperatures superiors de 80ºC, per evitar 

envelliment i precipitació.  

- Les propietats mecàniques pateixen canvis considerables al llarg del temps, aquestes 

disminucions són majors quan les peces estan exposades a ambients humits.  

Selecció del metall  

El ZAMAK, tot i semblar molt interessant a aplicar, després d'una breu investigació, s’ha vist 

que no es adient en el mobiliari a dissenyar, ja que estaran localitzats a un ambient proper al mar 

i humit. No obstant, la frontissa de fresat, un component comercialitzat per l'empresa Hettich i 

implementat en la taula d’activitats, Annexe 3 – Catàleg Hettich, és de ZAMAK. En aquest cas, 

és admissible degut a que es troba amagat i protegit quan està fora d’ús.  

D’aquesta manera, i tenint en compte les bases d’optimització de materials de les guies 

d’ecodisseny, es valora utilitzar l’acer galvanitzat, ja utilitzat per a l’estructura de la taula.  

Fent un recordatori, aquest tipus d’acer és òptim per les formes que es volen definir ja que té 

excel·lents propietats pel conformat i la soldadura;  i sobretot per la resistència  a la corrosió en 

diferents condicions com seria en un ambient humit pròxim al mar.  (Totes les altres propietats 

es troben a l’apartat Selecció de materials, Taules, Bloc 2). 

Polímers 

Teixits polimèrics 

Tires i els seus requisits 

 

 Grau d'elasticitat (relativament baix) 

 Flexible 

 Resistent a la tracció 

 Resistent a la intempèrie i a canvis 

atmosfèrics 

Taula 84. Tires i els seus requisits 
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Tipus de cintes elàstiques teixides 

Cinta elàstica 

teixida 
Material Ample Propietats Ús 

Opció 1 

 

Polièster amb 

fils de làtex 
5mm - 200mm 

Elàstica 

Forta 

Suau 

Màquines 

esportives 

Opció 2 

 

PP o PE + goma 3,5 cm a 10cm 

Elàstica 

Resistent 

Adient per exterior 

Sofàs 

Mobles 

Taula 85. Tipus de cintes elàstiques teixides. 

Selecció de la cinta elàstica teixida 

De les dues opcions presentades, es considera idònia l'opció 2, ja que interessa que l’ample de la 

cinta sigui entre 4 o 5 cm i com que el seu ús principal és per a sofàs i mobles, la resistència és 

superior a la de la primera opció. 

En total hi ha 37 tires classificades segons la seva llargada de la següent manera 

 
  nº tires  Metres per tira Resultat  

 5 x 1,8 m 9,0 m 

 4 x 1,6 m 6,4 m 

 4 x 1,4 m 5,6 m 

 4 x 1,3 m 5,2 m 

 8 x 1,2 m 4,8 m 

 4 x 1,1 m 4,4 m 

 8 x 1,0 m 8,0 m 

 43,4 m Total 

 

Cost de les tires 

en una butaca. 
43,4 m x 0,7354 €/m  = 32€ 

 

Taula 86. Llargades i pressupost de les tires. 
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Fundes i els seus requisits 

 

 Resistent a la intempèrie i a canvis 

atmosfèrics 

 Resistent a rajos ultraviolats 

 Fàcil de netejar i de mantenir 

 Hipoalergènic 

 Agradable al tacte 

 Resistent a ser esquinçat 

 

Taula 87. Fundes i els seus requisits. 

Tipus de tela 

Per a complir-les s’ha fet una recerca de teles hidròfugues per a mobiliari de jardí. Del qual 

s’han trobat adients les següents, que pertanyen a l’empresa Telas.es : 

Tipus de tela Material Ample Propietats 
Pes 

g/m 
Ús Manteniment 

Tela Outdoor 

1 

 

80% 

Polièster 

20% Polietilè  

Polipropilè 

140 

cm 

Resistent a l’aigua 

Impermeable  

Resistent a la llum 

ultraviolada. 

 

308 

Coixins 

cadires 

sofas 

taburets 

bancs 
 

Teixit ripstop 

 

100% Niló 
140 

cm 

Lleuger 

Reforçada 

Resistent a 

esquinçament 

progressiu.  

175 
Roba 

d’exterior 
 

Tela Outdoor 

2 

 

100% 

Poliacril 

160 

cm 

Impermeable 

Resistent a l’aigua 

Resistent als olis i 

la brutícia 

Factor de 

protecció de llum 

UV 50. 

335 

Decoraci

ó i 

tapisseria 

per a 

mobles 

de jardí 

 

Taula 88. Tipus de teles per la funda exterior del coixí puff. 

Selecció de les teles 

Tot i que les tres opcions compleixen la majoria de les propietats requerides, la tela outdoor 2 és 

la única que permet un bon manteniment, element crucial donat que és un element d’exterior. 
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La tercera funda va al interior del coixí puff, per tant no és necessari que les propietats siguin 

tant especifiques, solament amb les que es presenten a continuació és suficient: 

o Econòmica 

o Resistent a la tracció  

o Flexible 

Per tal d’optimitzar en temes de transport, es decideix escollir una tela de la mateixa empresa 

que les anterior (Telas.es), com la que es presenta a continuació, que compleix àmpliament amb 

els requisits desitjats. 

Tipus de 

tela 
Material Ample Propietats 

Pes 

g/m 
Ús Manteniment 

Preu 

Scuba 

Jersey 11 

 
 

 

95% 

Polièster, 

5% 

Elastan 

150 

cm 

Elàstica i 

resistent 

Suau, tacte 

llis 

405 
Roba 

esportiva 
 

6,50€/150 

cm 

Taula 89. Scuba Jersey 11 i les seves propietats 

Farcit de la funda de l’estructura 

A la funda exterior se li afegeix un farcit per tal de que guanyi confortabilitat i un cert pes. A 

part, en el cas que el coixí puff no es trobés al seu lloc, al aplicar-li aquest element, la butaca 

seguiria sent còmoda. 

El material escollit és la guata confeccionada amb fibra de 100% , polièster reciclat que ha estat 

cardada i dipositada fins a formar l’espessor desitjat. 

Característiques 

 
Figura 190. Material Guata 

- Llargada: 70 m 

- Amplada: 1,70 m 

- Gruix: 7,50 mm 

- Tou 

- Baixa densitat 

- Resistent a tracció  

Farciment del puff  

Per les característiques i funcions atribuïdes a la butaca  i definides en els apartats anteriors, les 

propietats que ha de complir el material de farciment són les següents: 
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 Memòria de forma  

 Resistent a la intempèrie i a canvis 

atmosfèrics 

 Baixa densitat 

 Ergonomia: adaptació instantània al 

cos humà 

Taula 90, Farcit del puff 

Tipus d’espumes 

El farciment més usual dels puffs que hi ha al mercat es fa amb perles de poliestirè expandit del 

qual el 98% aproximadament és aire. Les seves propietats més importants són: 

 Actua com aïllant tèrmic. 

 Adaptabilitat a altres volums. 

 Bona elasticitat i gran poder esmorteint, fet que tingui la possibilitat de recuperar la 

forma després de la seva deformació. 

 És resistent al envelliment, als fongs i les bactèries de putrefacció. 

 

 

Figura 191. Perles de poliestirè expandit.  

Doncs, tal i com està descrit, compleix amb les propietats desitjades, no obstant, per experiència 

l'utilitzar aquest material, a la llarga d’utilitzar-lo va perdent la capacitat de recuperar la forma i 

s’ha de substituir.  Per aquest motiu, s’ha de valorar un altre tipus de material.  

Selecció de l’espuma 

Després d’una nova recerca entre materials utilitzats en coixins i elements de descans, com és el 

cas de l’espuma, o més en concret de 100% polièster picat o picat de goma espuma, es troba 

aquest material, composat per bocinalla d’espuma picada de diferents densitats, totalment 

reciclats.  
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Figura 192. Goma espuma picada. 

És excel·lent per farcir tot tipus de coixins, sofàs, butaques, etc. Al tindre diferents densitats i 

estar picat en bocins molt petits, s’adapta al cos molt fàcilment i després recupera la forma molt 

ràpid. El punt fort d’aquest producte és que no perd les propietats al llarg del temps. 

Bossa de Preu 

1 kg 4,60 € 

10 kg 39,93 € 

20 kg 66,60 € 

Figura 193. Pressupost de la goma espuma picada. 

 

Material magnètic (imam)  

La funda exterior, al ser exposada fora de les llars, pot ser més fàcilment embrutada. Per aquest 

motiu, es recorre fer servir un sistema de tancament i d'obertura:  

- Fàcil 

- Eficaç 

- Econòmic 

- Ràpid  

- Senzill per poder-la netejar 

Es pensa en un primer moment en cremalleres o velcro però s'estudia abans la possibilitat de 

resoldre el cas mitjançant imams, degut als resultats positius obtinguts per aquest producte.  

Els imans fets servits són els de l'empresa IMA (Ingeniería Magnética Aplicada, S.L) dels quals 

només estan imantats en una cara, oferint una força de subjecció adequada per la tela exterior.  

Codi Inducció Coercitivitat Energia Màx.  

CM-1 1600 1200/1250 1 

Taula 91. Iman CM-1 i les seves propietats 
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Figura 194. Cintes magnètiques CM-1 

Les amplades que ofereixen són:  

Amplada Espessos Longitud de rotlle 

8mm 4mm 50m 

10mm 1,3mm 50m 

10mm 2mm 50m 

10mm 3mm 50m 

12,5mm 1,5mm 50m 

15mm 3mm 50m 

20mm 1,3mm 50m 

20mm 2mm 50m 

26mm 1,3mm 50m 

26mm 1,3mm 50m 

39mm 1,3mm 50m 

40mm 2mm 50m 

50mm 1,3mm 50m 

50mm 1,5mm 50m 

50mm 1,5mm 50m 

50mm 2mm 50m 

70mm 1,3mm 50m 

Taula 92. Formats de les cintes magnètiques CM-1. 

Sabent que les cintes magnètiques són pel tancament i l'obertura de les fundes, aquestes no han 

de ser molt grans perquè sinó destacarien en la funda i el que es vol aconseguir és que sigui un 

mecanisme que passi desapercebut. Per aquest motiu, s'escull la de: 10mm d'amplada, 2mm 

d'espessor i 50m de longitud.  

b. Elasticitat i resistència de materials 

L'estructura de la butaca és complexa i de difícil càlcul. Malgrat això, es defineixen quines 

serien les forces i sol·licitacions més importants a les quals estarien sotmeses.  

Nom Tipus d’esforç 

Estructura Cada part de l’estructura pateix diferents esforços explicats a continuació..  

Tires i tela Tracció  

Taula 93. Peces resistents i esforços als quals estan sotmeses. 

En el cas de la butaca, no s’han arribat a fer els càlculs o simulacions pertinents, malgrat això 

s’ha fet un anàlisis dels esforços sotmesos i les possibles conseqüències que poden afectar les 

diverses peces resistents de la butaca.  

Format 

seleccionat 
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La situació més crítica que es pot donar és que dues persones de pes considerable (90kg 

cadascuna) es segui alhora a la butaca. En aquest cas, l’estructura, al ser la base, pateix la 

majoria d’esforços. No obstant, com s’ha vist, aquesta està formada per diferents parts soldades 

i cadascuna pateix un tipus d’esforç a diferent escala.  

La primera en patir l’esforç és la peça central. En ella es crea un esforç de flexió i aquest es 

transmet als 4 tubs circulars d’unió amb les potes, que pateixen de flexió i un esforç de 

cisselladura en la unió (soldadura) que al estar recolzat al terra és considera negligible. En el cas 

que la deformació patida no sigui de reversible (és a dir, elàstica) , el redisseny més òptim seria 

fer els quatre tubs rectes i inclinats a 45º. 

Les tires són més conflictives, patint una força de tracció que és crítica en el cosit (tancament 

d’aquesta per crear la unió amb la peça superior de l’estructura). Per tant, s’ha de mirar un altre 

tipus d’unió més resistent, que serà estudiat a l’apartat de processos de fabricació. El cos de la 

cinta aguantarà, ja que estan dissenyades per màquines de gimnàs que aguanten esforços majors.  

Cada cinta sofreix un esforç de tracció que es transmès a la part superior de l’estructura. Al tenir 

tants punts (cintes) aquesta força està repartida homogèniament per tota la peça i l’esforç, el 

qual seria de flexió, és negligible.  

Realment, aquest esforç es transmès i suportat per les 6 potes que pateixen de flexió i 

compressió, principalment les potes posterior. No obstant, la resistència del material juntament 

amb el grossor i el diàmetre de les potes crea una base suficientment resistent. Inclús, es dedueix 

que els càlculs que s’haurien de realitzar serien per optimitzar el disseny, disminuint la quantitat 

de material.  

c. Processos de fabricació de la butaca 

Els processos de fabricació a tenir present a la butaca serien: l'estructura i la confecció dels 

teixits.  

Estructura de la butaca 

Geometria de les peces a fabricar 

 

    

Forma Tub cilíndric Tub cilíndric 2 Tub cilíndric 3 Tub cilíndric 4 

Material  Acer galvanitzat Acer galvanitzat   

Perfil 
Øext =50mm 

Øint = 47mm 

Øext= 33mm 

Øint = 28mm 

 

Øext=25mm 

Øint = 23,5mm 

 

 

Øext=25mm 

Øint = 23,5mm 

 

Llargad

a 
- 

Petits: 493mm 

Mitjans: 723mm 

Grans: 1104mm  

 

- 

 

- 

Quantita

t 
1 

2 petits, 2 mitjans 

i 2 grans.   

4 1 

Doblat Doblat amb un radi - 2 dels tubs doblats Doblat amb un 
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de 282,73mm amb un radi de 

150,73mm i els 

altres 2 amb un 

radi de  165,7mm 

radi de 62,6mm 

 

 

- 

  

Taula 94. Geometria de les peces a fabricar. 

Procés de fabricació dels tubs 

El procés per fabricar els tubs d'acer inoxidable amb les dimensions que es volen, seria el 

mateix que s'ha fet servir en l'estructura de la taula, per laminació en calent (punt X).  

Per tal d'aconseguir la curvatura, el laminat s'ajustaria al tub de l'acer amb l'angle desitjat, 

exercint una pressió per doblegar el tub al radi que es vol aconseguir.  

El procés en fred és el més freqüent i el més accessible, mitjançant tres rodets o cilindres 

deformats controlats hidràulicament, els diferents tipus de perfils es sotmeten a un procés de 

deformació controlat que evita les tensions excessives en les cares sotmeses a tracció i 

comprimides del perfil.  

 

Figura 195. Rodets doblegant un perfil d'acer inoxidable. 

Fundes  

Confecció dels teixits 

La base de confecció de totes les fundes és la mateixa. Per a cadascuna es dibuixa un patró amb 

les formes i mides corresponents per a que s’adaptin a la butaca. 

El procés que s’ha seguit per determinar els patrons correctes ha estat a traves de dues proves, 

una virtual amb el programa Marvelous Design, del qual s’ha aconseguit el patró de la funda 

general i una real amb una maqueta a escala, d’on ha sorgit el patró de la funda del coixí puff. 

Un cop queden definits, es procedeix a tallar la roba deixant un marge per les costures.   

El tipus de costura utilitzat és el de costura plana ja que proporciona un acabat perfecte i 

resistent al ús i al rentat freqüent 
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1 Es col·loca el revers d’ambdues teles en contacte,  es 

subjecta amb agulles i s’embasta al llarg de la línia de la 

costura. Es passa aquesta línia per la màquina de cosir. 

Seguidament, es planxen els extrems cap a un mateix costat.  

 

 

2 Es doblega de forma uniforme l’extrem superior per sota 

del que ha estat retallat i es subjecta el doblec amb agulles. 

 

3 Es cus a maquina per sobre de l’extrem doblegat cap 

endins. Finalment per un millor acabat es torna a planxar. 

Taula 95. Procés de la costura plana. 

 

Figura 196. Patronatge de la funda de l'estructura. 

Farcit de la funda de l’estructura 

En el cas de la funda general, es decideix embuatar la part que esta en contacte amb l’interior de 

la butaca. Per això, cal tallar dos cops totes les peces del patró que coincideixen amb les parts 

interiors i abans de fer les costures s’han de col·locar 3 capes de guata tallades amb la mateixa 

forma entre mig i despres cosir-ho amb la costura la esmentada. 
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Figura 197. Exemple de col•locació de la guata. 

Sistema de subjecció a la butaca 

Tot i que en un principi a la proposta funcional s’havia proposat  fer un tancament per un lateral 

per posar i treure la funda [Taula 73, Manteniment dels elements de la butaca], s’ha vist 

necessari no aplicar aquesta opció i cosir-ho tot ja que d’aquesta manera queda ajustada a la 

butaca i no es mou ni rellisca. 

 

Figura 198. Representació gràfica de la obertura que s’ha descartat. 

Fundes del coixí puff 

El coixí puff té dues fundes una interior i una exterior. Ambdues tenen el mateix patró però la 

interior un 5% menor, per a que es puguin inserir una dins l’altre.  

Sistema de tancament 

En la funda interior es cus una cremallera normal a la part superior per on s’inserirà l’espuma; a 

la funda exterior, per tal que els residents no ho puguin obrir amb facilitat, es col·loca una 

cremallera invisible de dalt a baix de la part posterior. 

Sistema de subjecció a la funda de l’estructura 

Per últim, per unir el coixí puff amb la funda de l’estructura a totes les costures de la funda de 

l’estructura i de la exterior del coixí puff,  que coincideixen amb la barra de l’estructura de la 

butaca, Se li insereix dins la costura plana una cinta magnètica. Aquesta, dóna la possibilitat 

d’unir les dues fundes de forma ràpida, segura i senzilla.  

 

Figura 199. Cintes magnètiques CM-1 i el format escollit. 
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d. Muntatge de la butaca 

Part del muntatge ha sigut explicat durant el procés de fabricació de cada component. A 

continuació es recullen (tenint present que les fundes estan cosides) i s’organitzen en seqüència 

acompanyats amb una representació gràfica pel seu millor enteniment:  

Estructura 

Extrem pota + tac 

(explosionat) 

Estructura + tacs Es cargola un tac a cada pota. 

Estructura + tires  

        

 
Cosit extrem 

inferior 

Les tires es col·loquen des de fàbrica o 

d’un taller. Primerament, es tallen les 

tires amb les mesures adequades, 

definides a la Taula 86. El segon pas és 

col·locar-les de manera que formin un 

nus al voltant de l’estructura ovalada 

externa, aquest assegura que la tira no 

es desplaci pel tub. Per últim, els 

extrems oposats es passen per 

l’estructura ovalada interna i es cusen 

entre ells fent una costura plana amb 

una màquina de cosir de mà. 

Taula 96. Muntatge de l'estructura. 

Estrucutra + funda  La funda de l’estrucutra es col·loca a 

pressió. 

Taula 97, Muntatge de l'estructura. 

Coixí puff 

Funda interior oberta + 

 

Funda interior 

plena 

Amb la funda interior oberta, 

s’introdueix en ella el picat de goma 

espuma i es forma el coixí puff.  

Funda exterior oberta + Funda 

interior plena  

Tancament de la 

cremallera 

Seguidament, s’introdueix el coixí puff 

dins de la funda exterior per protecció i 

per definir la forma final.  

Finalment, es tanca la cremallera.  

Taula 98. Muntatge del coixí puff. 

Conjunt total 

Estructura + coixí puff acabat Es col·loca adequadament el coixí puff sobre 

l’estructura, fent coincidint els imants.  

Taula 99. Muntatge del conjunt total. 
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2.2.7 Proposta final de la butaca 

 

Figura 200, Proposta butaca final 

La butaca d’exterior amb un disseny exclusiu i innovador està enfocada a un ampli sector 

d’usuaris, inclosos aquells que tenen discapacitats físiques i mentals.  

La base es composa d’una estructura resistent d’acer inoxidable i unes tires semi elàstiques que 

s’ajusten a l’ergonomia de l’usuari quan s’assenta. Aquesta es protegeix amb una funda 

embuatada de tela impermeable i de fàcil manteniment. Per tal de que la comoditat sigui òptima, 

se li afegeix un coixí puff (del mateix teixit que la funda), que s’adapta al cos i permet mantenir 

la postura correcta.  

 

Figura 201, Seqüència d’imatges dels components de la butaca final 

 

Gràcies a que la funda i el coixí puff tenen un sistema d’imams per mantenir-se units, també es 

contempla la possibilitat de separar-lo i fer-lo servir en espais interiors. 
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Figura 202, Coixí puff 

2.2.8 Pla econòmic 

Pressupost de disseny i d'enginyeria  

Tenint present el primer gràfic localitza al pla econòmic de les taules (Gràfic 1) s'extreuen les 

hores de treball per la butaca, sent 269 hores. Com també s'ha vist anteriorment, es distribueixen 

les propostes del disseny en tant per cents segons el grau de temps treballat en cada part:   

 

Gràfic 4. Tant per cent d'hores aplicades en les propostes per realitzar la butaca 

Preu becari (€) = hores treballades dels estudiants x 7,27€/h 

Preu professional (€) = hores treballades dels estudiants/2 x 20€/h 

Concepte Software 
Temps treballat 

(hores) 
Preu becari 

Preu 

professional (€) 

Proposta 

conceptual 

Microsoft  Word 

2013 i Pack Adobe 

CS6. 

86 625,22 860 

Proposta 

funcional 

Microsoft  Word 

2013 i Pack Adobe 

Cs6. 

16 116,32 160 

Proposta formal 
Microsoft  Word 

2013, Solidworks 
75 545,25 750 

32% 

6% 28% 

34% 

Proposta 
conceptual 

Proposta 
funcional 

Proposta formal 

Proposta tècnica 
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2014 i 3Ds Max 

2012. 

Proposta 

tècnica 

Microsoft  Word, 

Pack Adobe CS6, 

Solidworks 2014 i 

3Ds Max 2012. 

91 661,57 910 

    2690 

Taula 100. Preu del disseny de la buitaca.. 

Cost dels components comercialitzats 

Els elements d’unió i el sistema de seguretat són complements comercialitzats, no obstant, 

l’empresa AYCAsensio21, l'igual que la gran majoria dels complements de la taula principal, 

dóna el pressupost incorporant aquests elements.  

Peça Empresa Referència Cost (€) 

Tac ISC 00301200441 2,76 x 4 

Tires 
Confort 

International Co 
webbing 0,7354 €/m x 43,4 m 

   43,04  

Taula 101, Cost dels components comercialitzats. 

Cost dels components a fabricar  

Peça Material Procés de fabricació Empresa Pressupost (€) 

Estructura 

soldada 

Acer 

galvanitzat 

Laminació i doblegat Curvados 

Urduliz 
171,5 

Soldadura 

Fundes  

Estructura 

Tela outdoor  

Guata 

Poliacril 

Polièster 

Tall i confecció 

Telas.es 

La casa de 

las fundas 

Teles 99,36 

Confecció 110 

Coixí-puff 

Tela outdoor  

Scuba Jersey 

Poliacril 

Polièster + 

elastan 

Teles 85,14 

Confecció 65 

Espuma, Goma 

espuma picada 

(2kg) 

Polièster Picat 
Espuma en 

casa.es 
5,66* 

*Compra mínima de 20 Kg. 536,66 

Taula 102, Cost dels components a fabricar 

Cost unitari de fabricació de la butaca = 536,66 € 

Cost de fabricació de la butaca per una demanda de 100 unitats= 536,66 € - 25% = 402,495 € 

2.2.9 Conclusions 

La butaca dissenyada és l’element de la gamma que trenca més amb el disseny del moble de 

referència, la butaca actual de la residència.  
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Tot i que, és un producte prou definit s’hauria de comprovar la validesa de segons que elements, 

com els imants i l’estabilitat i la millor manera és produint un prototip a escala real, pel qual no 

s’ha disposat de suficient fons econòmic per dur-ho a terme.  

A més, abans de fer aquest prototip seria necessari millorar el patronatge de la funda del coixí 

puff. Tot i haver confeccionat maquetes, no s’assegura haver arribat al disseny idoni degut a: 

 Falta de coneixements en el camp de la confecció. 

 Dificultat afegida degut al seu doble funcionament, ja que s’ha d’adaptar a l’estructura 

i a l’usuari i ha de tenir certa estabilitat al ser utilitzat sobre una superfície plana, el 

terra.  

Per altra banda, igual que s’ha comentat amb l’estructura de la taula principal, l’estructura de la 

butaca es veu afectada per el nombre de soldadures a efectuar. Així doncs, es proposa una nova 

forma: 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Abarateix el cost de producció.  

Forma més fidel a l’estètica de la 

gamma de mobiliari dissenyada. 

Al perdre la part central, no es garanteix la 

comoditat del usuari.  

Taula 103, Avantatges - Inconvenients de la nova forma 

2.3 Cadira 

2.3.1 Introducció  

La cadira  és el moble que requereix més modificacions i millores  a curt termini, a partir d’uns 

requisits establerts i explicats en la investigació prèvia. Aquesta sèrie de requisits limiten i 

compliquen el desenvolupament del disseny.  

Punts diferenciadors de la cadira en la metodologia: 

Proposta conceptual: Aquest procés és el més influent pel desenvolupament del disseny de la 

cadira i se li ha atorgat certa rellevància. A més, durant les propostes conceptual van sorgir nous 

requisits a partir de revisions valorades també per treballadors de la residència. 

Proposta funcional: les funcions principals han estat definides prèviament a l’evolució de la 

proposta conceptual final, de tal manera que els gràfics, representats amb una de les propostes 

conceptuals, són solament orientatius. 

Proposta formal: L’ús continu de la cadira per part dels residents incrementa la importància de 

l’ergonomia valorada en aquest apartat. A més, es contempla una evolució formal de tots els 

elements de la cadira que s’han anat adaptant a nous requisits i especificacions. 

Proposta tècnica:  

o Components de la cadira: Es diferencien la cadira base i els complements addicionals, 

com productes diferents però complementaris. Per tant, en aquest apartat existeixen 

taules de components independents per cada producte.  
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o Selecció de materials: Seguint el mateix criteri d’optimització de materials, s’escullen 

els mateixos que s’han estudiat prèviament, si presenten requisits similars. La resta de 

materials segueix la mateixa metodologia de selecció emprada anteriorment.  

o Mecanismes: Cada complement consta d’un mecanisme propi per poder adaptar-se 

segons l’usuari. La majoria de mecanismes existeixen i estan aplicats en productes 

similars i, en aquest apartat, s’explica l’adaptació per obtindré els resultats desitjats. 

o Elasticitat i resistència de materials: La complexitat de l’estructura i dels mecanismes 

dificulta la seva verificació de resistència als esforços sotmesos, per aquest motiu s’han 

estimat les conseqüències d’aquests.  

o Processos de fabricació: Pràcticament tots els processos han sigut explicats 

anteriorment, tot i que són necessàries algunes modificacions. El procés de fabricació a 

destacar de la cadira és la injecció de polipropilè degut a la forma del seient. 

Pla econòmic: Seguint l’estructura del pla econòmic utilitzada anteriorment es calcula el cost de 

disseny i s’estima el cost de fabricació de la cadira base. 

Conclusió: Degut a la complicitat dels requisits a aplicar alguns d’ells no han sigut resolts de la 

manera més òptima i en aquest apartat és comenten diferents vies per millorar i optimitzar el 

disseny de la cadira.  
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2.3.2 Proposta conceptual 

El primer pas per realitzar la proposta conceptual és un estudi de precedents (situats a la 

investigació prèvia). Els que més s’ajusten als requisits queden recollits en la taula següent. No 

obstant, aquests productes són incomplets, no cobreixen totes necessitats de l’usuari. Per aquest 

motiu, és comença tot el procés de disseny. 

Denominació Caracteristques a destacar Imatge de preferència 

Cadira de fusta de la 

residència. 

Problemàtica: Poca resistència de 

l’estructura i poca ergonomia pel 

resident. 

Complements resolts d’una manera 

molt arcaica.   

 

Cadira de plàstic de 

la residència (més 

actual). 

Problemàtica: idem respecte 

l’anterior, tot i que, l’estètica està 

millorada.  

 

Cadira 

multifuncional 

Problemàtica: Preu excessiu que 

impossibilita cobrir tota la 

demanda de la residència. A més, 

té una estètica massa robusta i 

ortopèdica (la qual es vol evitar). 

 

Taula 104 Situació actual de la cadira 
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A partir d'un estudi de referents es comença a pensar propostes de disseny, per tal d'agafar idees, 

formes i sistemes de funcionament que puguin ajudar a crear primers conceptes de cadira per a 

la Fundació.  

a. Estudi de referents  

Denominació Característica a destacar Imatge de referència 

Seient de 

muntar 

Forma que impedeix el 

lliscament de la cadira en el 

seient. 

 

Cadira de nen Reposa peus regulable 

 

Camilla per 

lesionats 

esportius 

Estan reforçades amb un 

material més tou solament  

aquelles zones del cos que 

tenen contacte amb ell. 

 

Cadira de 

rodes esportiva 

La forma del seient  abraça 

l’esquena de l’usuari. 

 

Cadira 24 h 

Forma ergonòmica i embuatat 

especial per mantenir la 

posició correcta. 

 
Taula 105  Estudi de referents 
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Cadires modernes 

Respatller corbat que 

s’adapta a l’esquena. 

Estructura de les potes 

per a que no s’obrin. 

 

Carro de la compra 
La manera d’apilar-se 

per darrere. 

 
Taula 106, Estudi de referents 

b.  Evolució del disseny  

A partir dels requisits enumerats (al punt 1.6) i les enquestes, s’ha observat que les funcions 

necessàries poden ser cobertes per diferents mètodes, a partir de:  

 El disseny base de la cadira genèrica. Amb l’objectiu de crear un disseny per a tots, 

còmode pels pacients i pels treballadors, ja que eviten fer esforços afegit. 

 Mecanismes regulables. Aquests permeten una adaptació a cada pacient segons la seva 

antropometria.  

 Complements addicionals. Creant així, la possibilitat de personalitzar la cadira per a 

cada pacient segons les seves necessitats.  

A partir d’aquí s’analitza cada element o funció a incorporar, segons la seva freqüència dins de 

la Fundació i la viabilitat de cada idea sorgida. Moltes de les idees són originades gràcies a 

l’Estudi de mercat i l’Estudi de referents. 

Forma de les potes 

Primerament s’estudia diverses formes per a les potes, ja que això delimita el disseny de la resta 

d’elements a incorporar. 

El principal propòsit que ha de complir el disseny de les potes desitjades, és aconseguir  la 

màxima resistència d’aquestes – com a suport de la cadira – per evitar el problema actual, 

d’obertura de les potes, i que permetin alhora l’apilament de les cadires.  

Les propostes primàries de quatre potes que s’han trobat són: 
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1. Potes individuals unides a 

la part superior per barres 

intermitges 

2. Estructura rectangular 

als laterals 
3. Estructura piramidal 

   

Problemàtica: continuen 

tenint el mateix problema de 

resistència. 

 

 

Problemàtica: la 

incorporació d’elements 

com el “reposa-peus” i 

l”antibalanceig”, si fos fixe, 

la cadira deixa de ser 

apilable. 

 

Problemàtica: la forma 

piramidal pot provocar 

deformacions però sí que permet 

que les cadires siguin apilables.   

Taula 107 Evolució de les potes 

Reposa-peus 

El reposa-peus va destinat a tots aquells residents que no els hi arriben els peus a terra quan 

estan asseguts. Com tots els que pateixen aquest problema no tenen la mateixa alçada, el reposa-

peus es regular en altura. 

1.Reposa-peus actual. Es caracteritza per dues guies cargolades a les potes, per les quals es 

travessa un panell de fusta rectangular que llisca endavant i endarrere. 

  
 

Figura 203 Model del reposa-peus actual Figura 204, Representació gràfica del model actual 
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Per garantir que sigui regulable, s’han tingut en compte diversos mecanismes: 

2. Reposa-peus fix. Consisteix amb un sistema de guies a les potes davanteres i una clau 

d’ajust permet que el reposa-peus es pugui regular en alçada i inclinació. Com es pot observar 

en les Fig. X i  Fig. X. 

 
Figura 205 , Representació gràfica del reposa-peus  

 
Figura 206  Representació gràfica del reposa-peus2 

Problemàtica: El fet d’incorporar les guies en les mateixes potes pot ser perillós i poc 

higiènic. 

 

3. Reposa-peus extraïble 1. Són dues subjeccions cilíndriques que envolten les potes 

davanteres i es fixen amb una rosca inferior. Permet el moviment en sentit vertical. 

 

 
Figura 207 Representació gràfica del reposa-peus 3       

Problemàtica: El mecanisme s’incorpora per la part inferior de les potes, però s’ha d’aixecar la 

cadira per col·locar-lo. Això pot comportar un inconvenient de temps i de manipulació que és 

favorable evitar. 

 

4. Reposa-peus extraïble 2 amb ancoratge a partir de pinces. La fixació de la pinça es fa 

mitjançant el sistema d’imants al qual els auxiliars poden accedir.  
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Figura 208  Representació gràfica del reposa-peus 1 

Problemàtica: dependència d’una tercera peça.  

 

Antibalanceig 

Actualment, no totes les cadires de la Fundació en porten però a la llarga pot ser un complement 

que es necessiti aplicar. Per aquest motiu, es decideix afegir-ho des d’un primer moment per tal 

de donar seguretat i rigidesa a la cadira.    

1. Forma de les potes 

posteriors en forma de “L” 

inclinada. 

2. Incorporat als 

extrems de les potes 

posteriors. 

3. Complement addicional 

 

 

 

Problemàtica: Les potes 

posteriors perden molta 

resistència.  

 

Problemàtica: 

Delimitació del disseny 

per possibilitar 

l’apilament de la cadira. 

Problemàtica: Acció addicional 

pels treballadors de la fundació. 

Taula 108 Evolució antibalandeig 

Reposa-braços 

Els resultats de les enquestes, vist en el punt X, s’extreu que tots els treballadors PAD demanen 

que les cadires tinguin reposa-braços. Aquests ajuden al resident a aixecar-se, a asseure’s i a 

estar còmodes. De reposa-braços però hi ha de molt tipus i s’ha d’estudiar si es vol mòbil, fixe, 

més ample, més prim, etc. S’estudien diverses possibilitats:  
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1. Fixes 2. Fixes i integrat al seient 

base (un peça) 

3. Regulable en altura 

 
 

 

Problemàtica: no s’adapta 

adequadament a tots els 

residents. 

Problemàtica: ítem anterior. Problemàtica: efecte 

guillotina, el qual és perillós 

pels dits dels pacients.  

   

4. Plegablei regulable en amplada 5. Plegable 

 

 
 

Problemàtica: poc factible la regulació de 

l’amplada.   

Problemàtica: incorporar una acció addicional 

als auxiliars, quan ja s’ha esmentat que 

finalment tots els residents acabaran 

necessitant-ne.  

Taula 109   Evolució reposa-braços 

Anti-lliscament  

Com ja s’ha comentat, hi ha residents que no tenen gaire control sobre el seu propi cos, ni en 

moments estàtics, en el quals no es mouen, com quan estan asseguts. En aquest apartat, 

s’estudia possibles mètodes d’antilliscament pel seient: 

1. Incorporat a la forma del 

seient 

2. Complement regulable 3. Complement addicional 

 
  

Taula 110 Evolució tac abductor 

 

 

PUSH 

1

1  
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Problemàtica: si es fa molt 

pronunciat pot ser una 

molèstia per aquells que no 

ho necessiten. En el cas de fer 

la forma lleugerament 

sobresortida, és inútil i no es 

soluciona el problema 

esmentat. 

Problemàtica: queda un 

mecanisme a la vista, al qual 

se li ha d’aplicar algun 

sistema de seguretat.  

Tot i això, incrementa el cost 

final de la cadira. 

Problemàtica: com en 

l’anterior cas, ha de tenir un 

sistema de seguretat una 

vegada fixat. 

Taula 111, Evolució tac abductor 

Respatller 

El respatller de les cadires actuals fa el seu ús correctament, no obstant, manca d’elements 

addicionals per donar estabilitat als residents. A continuació s’han ideat algunes possibles 

solucions per diferents problemes, alguns d’ells poden presentar-se en un mateix disseny i altres 

són incompatibles:  

1. Forma lleugerament 

ovalada i, per tant, més 

ergonòmica 

2. Forma similar a algunes 

butaques estudiades 

anteriorment. 

(Tenen un reposa-cap) 

3. Braços regulables en 

altura i amplada, per alçar 

l’esquena del resident 

  

 

Problemàtica: respatller 

actual, el qual és poc eficaç.  

Problemàtica: no soluciona 

els problemes esmentats.  

Problemàtica: s’ha 

d’investigar mecanismes, i 

incorporar el més segur i fàcil 

d’utilitzar.  

Taula 112, Evolució respatller 

 

  

BRAÇOS 
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4. Embuatament per 

aportar comoditat i un 

tacte suau 

5. Material o estructura flexible  

que facilita l’adaptació de la forma 

del respatller al cos 

6. Respatller regulable 

en altura 

 
 

 

Problemàtica: Poc 

higiènic, tenint present, 

que l’embuatat és d’un 

teixit. 

Problemàtica: difícil manteniment, 

principalment pel mal ús per part dels 

residents.  

Problemàtica: pèrdua de 

resistència al respatller.  

Taula 113, Evolució respatller 

c. Primera proposta 

Un cop analitzades totes les possibilitats per cobrir els requisits establerts, es decideix 

incorporar a la cadira els següents: 

 

Figura 209, Primera proposta conceptual  

GUÍES 
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Característiques generals 

 Lleugera 

 Segura, amb cantonades arrodonides.   

 Reposa-peus adaptable a cada usuari.  

 Respatller regulable segons l’alçada de cada usuari permetent recollir i adaptar millor 

l’usuari.  

 Fàcil de netejar gràcies a l’ús d’un sol material base.  

 Antibalanceig regulable, també segons la necessitat de cada usuari.  

 Dimensions 90-90-90 garantint una posició activa del resident.  

 Apilable, gràcies a les formes obertes dels reposa-braços i de les potes.  

Característiques destacables 

 Potes amb estructura rectangular, permetent així major resistència alhora de possibles 

obertures. S’afegeix com a complement, doncs sinó és impossible apilar la cadira, els 

reposa-peus i l’antibalanceig. Aquests estan fixats pels treballadors segons les 

característiques o necessitats que necessita cada resident, es personifica. 

 Reposa-braços estàndard per a tots els usuaris realitzant la funció principal, sostenir els 

braços. Amb un angle d’obertura permetent així que es pugui apilar i amb acabats 

arrodonits oferint seguretat l’usuari.  

 Seient base accentuat amb un plec donant seguretat l’usuari perquè no es pugui lliscar 

de la cadira. 

 Forma d’una sola peça garantint seguretat, estabilitat, simplicitat, facilitat de neteja i 

funcionalitat i reduint la quantitat de material.  

 Respatller que s’ha diferenciat en dues parts: el respatller base i el respatller regulable 

amb un braç. El respatller base és el que manté l’esquena a 90º graus permetent tenir 

una posició activa. El respatller regulable amb un braç és el que s’adapta al cos de cada 

resident, garantint estabilitat i seguretat.  

 

Revisió de la primera proposta  

Es presentà la proposta del primer disseny de cadira a la Fundació Ave Maria i es comentaren 

certs aspectes a modificar i millorar:  

 Possibilitat de tenir una postura cap endavant. No només que sigui de 90º sino amb 

la possibilitat de crear un angle més petit  pels moments dels àpats. Així els obliga a 

estar rectes i fixes però més pròxims al plat.  

 Posar tacs a les cadires però a la vegada tenint facilitat per traslladar el resident 

assentat. Els treballadors moltes vegades traslladen el resident assentat i els tacs actuals 

que tenen dificulta el moviment de la cadira i crea una sobrecàrrega al treballador. A 

més, molts d’ells es fan malbé, es perden i provoquen malperfectes al terra i generació 

de soroll molest.  

 Respatller fins el coll. Assegurant una postura recta i activa.  

 Sistemes de retenció. Tenir present sistemes com per exemple, les armilles, per tenir 

els pacients assegurats i alçats.   
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d. Segona proposta 

 

 

 

Figura 210, Segona proposta conceptual 

Característiques destacables 

 En la Fig. X es troba la base de la cadira on les formes del respatller i del seient tenen 

formes ergonòmiques que s’adapten a l’antropometria dels pacients.  

 Apilable. S’apila com els carros de la compra, per darrere (Fig. X). 

 El respatller està independent al seient per possibilitar la seva inclinació. 

 L’antibalanceig està incorporat a la cadira base, és un complement fixe que a més 

reforça l’estructura de les potes.  

 Posició activa (articulacions a 90º.90º). 

 Es posen tacs allargats a les barres de la part inferior de la cadira per impedir que hi 

hagi lliscament.  

 

  
Figura 211, Respatller inclinable 
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Complements  

 

Reposa-braços 

 

 Teixit higiènic. 

 Fàcil de rentar. 

 Fàcil d’extreure i fixar gràcies a unes 

cintes imantades. 

 

Tac abductor 

 

 Forma arrodonida i tacte tou.  

 Fixació per imantació. 

 Teixit higiènic. 

 

Reposa-peus  

 

 Prisma de plàstic amb una textura 

anti-lliscament on es recolzen els 

peus.   

 Regulable en altura, pels forats a les 

potes.  

 Subjecció amb el sistema utilitzat als 

rellotges. Dues barres internes i un 

ressort que permet l’enfonsament 

d’elles dins de la carcassa.  

 Fàcil d’extreure i de col·locar.  

 

Braços: 

 

 Regulable en altura per una guia que 

hi ha a la part posterior del respatller. 

 Regulable en amplada mitjançant una 

rosca i un sistema de cremalleres.  

 Forma ovalada per ajustar-se millor al 

cos del pacient.  

Figura 212, Complements de la cadira conceptual 

Revisió de la segona proposta 

Tot i estar aquesta revisió a la proposta conceptual s’ha fet un estudi teòric de: mecanismes, 

resistència i elasticitat de materials per poder descartar les propostes anteriors. En aquest últim 

cas es va veure que no era viable pels següents punts:  

 La fixació del respatller en un punt mòbil crea inestabilitat. A més, el mecanisme que 

fes possible la seva inclinació surt car per la seva complexitat i propietats mecàniques 

que requereix.  

 L’antilliscament possiblement  al llarg del temps es despendria per la debilitat de la 

fixació. 
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 La morfologia de les potes té un alt grau de deformació a causa del balanceig que 

molts residents fan quan estan alterats. Per tant es descarta la unió inferior de les potes 

possibilitant així també la col·locació de tacs.  

 La fixació del reposa-peus és dèbil. 

 No és necessària que la cadira sigui apilable, ja que cada resident personalitza la seva 

cadira i aquesta no s'apila. Així per tant, s'elimina aquest requisit, guanyant estabilitat i 

seguretat en tots els components de la cadira base. Canviant les potes també, es pot 

aconseguir fixar millor els tacs perquè aquestes no llisquin. 

Per tots aquests motius, es decideix tornar enrere i començar de nou el procés de disseny per 

poder arribar a una proposta conceptual final més òptima segons els requisits demanats. 

Proposta final 

D’aquesta manera, la proposta final és la següent. Tenint present que continuarà havent model 

de cadira base i model de cadira amb complements, amb l’objectiu de poder personalitzar la 

cadira segons les necessitats de l’usuari (resident). 

 
 

 

Figura 213. Proposta conceptual 

3. 

Figura 214. Proposta conceptual 4 amb tots els 

complements. 

Finalment, s’uneixen el seient i els reposa-braços en una sola peça. Malgrat que no s’apilin 

d’aquesta manera s'aconsegueix una estètica continua i harmònica. Posteriorment, es decideix 

fer un buidat per definir els reposa-braços i incloure dins l’estructura (Figura X) per aportar més 

resistència al conjunt.  
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Figura 215. Proposta conceptual final de la 

cadira base. 

Figura 216. Proposta conceptual de com 

és l’estructura. 

 

A més, s’ha afegit un complement opcional, una funda embuatada per aportar comoditat a 

l’usuari i dissimular l’estructura de la cadira. Aquest ha de ser: fàcil de netejar, d’un teixit 

hipoal·lergènic. 

 

Figura 217, Complement opcional 

Com s’ha mencionat, s’ha hagut de proposar un altre mecanisme més estable per poder fixar el 

reposa-peus. Aquest consisteix en cargolar els extrems del reposa-peus a les potes, tot i que es 

recomana no canviar-lo de posició contínuament.  

 

Figura 218, Estabilitat del reposa-peus 
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Característiques finals:  

 Tant el respatller com el seient tenen formes ergonòmiques per adaptar als residents.  

 Lleugera. 

 Estructura resistent que uneix les dues parts de la cadira. 

o Potes del davant rectes i les del darrera amb una certa inclinació per tal de 

guanyar estabilitat.   

 Respatller independent del seient per poder inclinar-lo.  

 Antibalanceig incorporat.  

 Posició activa (90º-90º-90º) 

 Fàcil de netejar.  

 Tac a les potes frontals. 

2.3.3 Proposta funcional 

a. Funcions 

Funció directa 

La funció principal d’aquest objecte és permetre que una persona s’assegui en posició activa a 

una certa alçada del terra podent recolzar l’esquena. 

Funcions derivades 

- Recolzar els peus si l’usuari no arriba a tocar el terra. 

- Recolzar els braços per tenir més estabilitat i comoditat. 

- Mantenir la postura correcta i activa. 

- Evitar que l’usuari bolqui de la cadira. 

- No permet que l’usuari llisqui de la cadira. 

Funció de llenguatge 

Es defineix com seure correctament a partir de la forma ergonòmica de la cadira i dels 

complements addicionals. 

El muntatge i la regulació dels complements són intuïtius de posar i treure.  

Funcions estètiques 

- Ergonòmic, amb formes arrodonides. 

- Homogeneïtat del seient per evitar el disseny ortopèdic com el del mercat actual. 

- És part d’una mateixa gamma de mobiliari.  

Funcions tècniques 

- Personalitzada mitjançant complements opcionals. 

- Adaptable a l’antropometria de cada usuari. 

- Fàcil de transportar. 

- Seguretat. 

b. Anàlisis d’ús i d’usabilitat 

La cadira-estructura base és un element de mobiliari igual per a tots els residents. Ara bé, 

gràcies als seus complements: reposa-braços, reposa-peus, antilliscant, regulació suport 

d'esquena i braços, la cadira es personalitza i passa a ser un objecte propi, adaptant-se i resolent 

les necessitats de cada resident.   
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Els treballadors instal·laran comptades vegades l'antilliscant, el reposa-peus i la funda 

embuatada doncs són complements que un cop posats ja es queden per aquell resident que ho 

necessiti.  

La cadira amb complements va dirigit l'ús exclusiu pels residents. Per aquells treballadors que 

vulguin fer-la servir o familiars, visitants, es té la cadira base (sense complements).  

Usuari/Mobiliari 

Assegut a la cadira base  

 

  
Figura 219, Usuari assegut a la cadira base 

Assegut amb el reposa-peus.  

 

  

El PAD fixa a l'altura adient el reposa-peus per tal de 

que el resident pugui recolzar els peus.  

El resident ja està còmodament 

assegut i a la seva alçada. 

Figura 220, usuari asegut amb el reposa-peus 
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Assegut amb l’antibalanceig.  

 

 
Antibalanceig incorporat per a tots els 

residents. Impedeix que puguin bolcar.  

Figura 221, Usuari assegut amb l'antibalanceig 

Com es fan servir els complements opcionals 

Reposa peus 

 

 

 

 

Els peus del pacient no 

arriben a tocar el terra. 

El treballador col·loca el complement del 

reposa- peus a 'altura desitjada. 

El pacient ja té l'alçada 

corresponent. 

Taula 114, Ús del reposa-peus 

  



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

256 

 

Regulació suport d’esquenes 

   

El resident es queda en posició 

activa però no s'apropa al 

menjar. El PAD l'inclina el 

respatller cap endavant. 

El resident té la postura 

adient i còmoda per poder 

menjar. 

Acabat els àpats el PAD 

escull de posar al resident en 

posició activa o relaxada. 

Taula 115, Regulació del respatller 

Laterals 

  

El resident es bolca dreta-esquerra de la 

cadira.  

El PAD introdueix els braços al respatller i 

gradua l'alçada corresponent del resident.  

  
El PAD ajusta l'obertura dels braços per tal 

que asseguri bé al resident.  

El resident ja està correctament assentat i 

assegurat de possibles bolcades.  

Taula 116, Ús dels laterals 
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Reposa-braços  

 
 

El resident està incòmode al recolzar 

els braços. 

El PAD col·loca els reposa-braços embuatats a la 

cadira. 

 

 

El residentt ja està còmode. Es poden extreure per rentar. 

Taula 117, Ús del reposa-braços 

Antilliscament 

 

 

 

 Resident llisca per a la 

cadira. 

El PAD col·loca l'antilliscament a la 

base de la cadira. 
El resident ja no llisca. 

Taula 118, Antilliscament 
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2.3.4 Proposta formal 

a. Anàlisi antropomètric de la cadira 

Estudi antropomètric de l’usuari en la cadira  

Abans de realitzar la proposta tècnica i els primers dissenys s’ha de tenir present sempre l’estudi 

antropomètric, les mesures del cos, per tal d’establir els rangs pel qual es treballa. Per fer-ho 

s’ha guiat l’estudi mitjançant el llibre: Las dimensiones humanas en los espacios interiores.  

Les mesures físiques de les persones discapacitades de la Fundació es poden classificar dins de 

l’estudi d’home i de dona adults amb discapacitats físiques amb mobilitat o sense mobilitat. Els 

de sense mobilitat, tal i com s’ha comentat en l’estudi de l’usuari, depenen sempre de la seva 

cadira de rodes. Però els de la discapacitat amb mobilitat, la gran majoria són autònoms i no 

depenen dels elements com crosses, caminadors o bastó. Poden caminar per ells sols i assentar-

se i aixecar-se però amb l’ajuda del PAD.  

Els residents de la fundació comprenen una edat entre 18 fins els 80 anys (vist en el punt 2.3.1. 

Estudi d’usuari), amb una altura mínima d'1,20 m i una màxima d'1,80 m, amb un pes mínim de 

30 kg i un màxim de 90 kg. El fet de que siguin joves no significa que el seu cos sigui com a tal. 

La seva ment es queda en la d’un infant, l'igual que el seu cos, podent realitzar les accions com 

a molt d’un infant entre 6 i 8 anys. Per aquest motiu, els percentils estudiants són els d’un home 

i els d’una dona adults, amb els percentils P5 i el P95 per tenir present el màxim nombre 

d’usuaris (90%) però no obstant, sense tenir present aquells que van amb cadires de rodes i que 

per tant fan servir la seva pròpia cadira. Dels 61 pacients totals que hi ha a la Fundació,  52 fan 

ús del mateix material.D’aquests, 52 són els que s’ha centrat l’estudi antropomètric i ergonòmic 

de continuació.  

2.4 Estudi antropomètric del seient 

El seient, a pesar del seu ús i milers de dissenys, continua sent uns dels elements pitjors 

dissenyats en l’espai interior. Neils Diffrient, dissenyador industrial diu “dissenyar una cadira és 

la prova de foc de tot dissenyador”. Una de les majors dificultats és que es pensa la cadira com 

una activitat estàtica, quan realment és dinàmica. Una cadira antropomètrica correcta no té 

perquè ser còmode visualment i el disseny que no estigui en funció de les dimensions i de la 

dimensió del cos humà serà infal·liblement molest.  

Un aspecte molt important que s’ha de tenir present en tot disseny de cadira és l’eix de 

recolzament d’un tors assentat, línia situada en un pla coronal que passa per la projecció del 

punt inferior de les tuberositats isquiàtiques que descansen en la superfície del seient.  

 

Taula 119, Tuberositats isquàtiques vistes en la secció d’una figura humana. 
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En posició sedent, a prop del 75% del pes total del cos és suportat únicament per 26 cm 

d’aquestes tuberositats. Es tracta d’una càrrega elevada que es distribueix en una superfície 

petita, en comprensions considerables en les natges, que Tichauer valorar entre 6 i 7 kg/cm. 

Aquestes pressions ocasionen fatiga i incomoditat i es tradueix en canvis de postura per alleujar 

la molèstia.  

Les tuberositats són un sistema de recolzament de dos punts que, en si mateix, ja és inestable. 

L’amplada i profunditat de la superfície d’un seient no és suficient per aconseguir una estabilitat 

correcte. En teoria, aquesta s’aconsegueix gràcies a la intervenció de cames, peus i esquena, 

pressuposant que el centre de gravetat es troba exactament a sobre de les tuberositats. El centre 

de gravetat del tronc d’un cos assentat es troba aproximadament a 2,5 cm per davant del melic.   

Pel dissenyador, té gran importància la localització de les superfícies on recolzar l’esquena, cap 

i braços, l’igual que la seva dimensió i forma, doncs aquests són els elements que actuen com 

estabilitzadors. Si el seient no proporciona el suficient equilibri, és a càrrec de l’usuari fer-ho, 

assumint diferents postures, acció que requereix un consum addicional d’energia, per l’esforç 

muscular i major incomoditat. Els residents de la fundació Ave Maria molts d’ells tenen poca 

estabilitat i ràpidament recolzen el seu cos cap a una banda, carregant així tot el pes al reposa-

braços i agafant una mala postura. A la vegada, rellisquen de la cadira per falta d’equilibri. Per 

aquests motius, la Fundació ha tingut que idear els seus propis enginys per intentar solucionar 

aquests fets, tal i com es mostra en l’apartat d’ Introducció de la Fundació Ave Maria . 

2.4.1 Dimensions fonamentals del seient 

a. Altura  

L’altura en la que es troba la part superior de la superfície del seient respecte del sòl és un dels 

punts bàsics en aquest disseny. Es produeix una comprensió en la cara inferior de les cuixes, 

amb la conseqüència sensació d’incomoditat i pertorbació de la circulació sanguínia. Un 

contacte insuficient entre la planta del peu i el sòl afecta directament a l’estabilitat del cos. Si el 

seient és massa baix, les cames poden entendres cap endavant i les cames queden privades de 

tota estabilitat. L’altura poplítia, és la mesura adequada per definir l’alçada del seient.  

b. Profunditat  

Si és excessiva, la bora o aresta frontal del seient comprimirà la zona posterior dels genolls i 

entorpirà el risc sanguini de les cames i dels peus.  

Un altre gran perill és la formació de coàguls de sang o tromboflebitis quan l’usuari no canvia 

de postura. Per alleujar el malestar en les cames, l’usuari desplaçarà cap endavant, amb el que 

l’esquena li faltarà recolzament, es disminuirà l’estabilitat corporal i, en compensació, 

s’intensificarà l’esforç muscular. El resultat final és doncs cansament, incomoditat i dolor de 

l’esquena. Una profunditat de seient massa petita impedeix tenir una suficient superfície de 

recolzament. La longitud nalda-popliti, comentada anteriorment, és la que garanteix la 

profunditat del seient idònia.   

c. Forma i angle  

El seient ha de ser ferm i estar anivellat. Un seient enfonsat provocarà que l’usuari es senti de 

manera asimètrica fent que les cuixes i els genolls s’empenyin. Provocant un excés de pressió i 

fregament.  
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Quan es manté una bona postura, l’angle del maluc és fonamental ja que determina l’estabilitat 

de la pelvis. Es considera que l’angle de 90º és el més adequat per les activitats quotidianes. La 

millor forma d’aconseguir aquest angle és utilitzant un embuatat adaptat a la forma humana, 

més baix per darrera per acomodar la forma de les natges.      

d. Respatller  

Encara que la dimensió, configuració i col·locació del respatller és una de les consideracions 

més rellevants, amb objecte d’assegurar perfectament l’acoblament usuari-seient, també és el 

component de dimensions més dificultós, conforme les dades antropomètriques. Malgrat 

l’accessibilitat que tenen aquestes mesures del cos, domina la penúria de dades sobre la regió 

lumbar i la curvatura espinal provocant a prendre orientacions i generalitzacions. La 

configuració que rep el respatller busca recollir el perfil espinal, singularment a la zona lumbar. 

Evitant que l’acoblament sigui tan complet com per impedir canviar la posició del cos.  

Per sobre de la zona lumbar, l’altura del respatller depèn de les necessitats o preferències 

particulars de l’usuari. En lesions medul·lars quant més alta sigui la lesió més alt haurà de ser el 

respatller per suportar el tronc. També es recomana que sigui així per donar seguretat l’usuari. 

Quant la discapacitat no és tan severa, el respatller podrà ser més baix, oferint major llibertat de 

moviment del tronc.  

e. Forma del respatller i angle 

Es sentirà comoditat amb un respatller que doni suport a la regió lumbar, comentat 

anteriorment. La forma, juntament amb l’angle d’inclinació adequat, proporcionant recolzament 

i equilibri a la part superior del cos. El respatller ha d’estar lleugerament reclinat perquè la força 

de gravetat recaigui sobre el pit de l’usuari ajudant-se a mantenir estable en la cadira (centre de 

gravetat a 2,5 cm per davant del melic).  

f. Suport pels peus 

Comentat anteriorment que l’angle del maluc ha de ser de 90º, es tindrà comoditat si els genolls 

es troben també en un angle de 90º. Aquest mateix angle s’ha de mantenir també en els turmells. 

Per tant, des del punt de vista ergonòmic, els reposa-peus han de ser de 90º.  

L’altura a la que estiguin col·locades les plataformes també és important. Si estan massa baixes 

o el seient massa alt, els genolls de l’usuari estarà més baix que els seus malucs. D’aquesta 

manera l’usuari es lliscarà en el seient, augmentant el fregament en les natges.  Si el reposa-peus 

està massa alt o el seient massa baix, els genolls estaran més alts que els malucs, augmentant la 

pressió sobre les natges.  

g. Reposa-braços 

Fan diverses funcions: carregar amb el pes del braç i ajudar l’usuari a assentar-se o aixecar-se. 

El dimensionat i situació d’aquests components depenen de diferents factors. L’altura està 

supeditada pel que tingui el colze en repòs, mesura que es té que prendre la distància que separa 

la punta del colze de la superfície del seient.  

Entre les mesures transversals i les verticals no existeix relació, i així, es recomana que els 

reposa-braços s’acomodin a l’altura del colze més elevat. Aquells usuaris que tinguin la mesura 

del colze més reduïda faran ús d’aquests components mitjançant l’abducció de braços o elevació 

d’espatlles. En canvi, un excés d’atura obliga a que l’usuari forci o tregui el tronc cap enfora i 

giri les espatlles, amb la conseqüent fatiga i incomoditat que origina aquesta activitat muscular.  



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

261 

 

h. Embuatat 

On la funció principal és distribuir la pressió que exerceix el pes del cos en una superfície. El 

dissenyador cau en la temptació de quant més gruix i tou sigui, aquest crearà proporcionalment 

el benestar. Realment, no és així. La proximitat de l’estructura òssia a la pell fa que aquella 

experimenti els més elevats índex d’incomoditat a causa de la compressió que pateixen els 

teixits del cos. El disseny incorrecte d’aquest element condueix a que les forces de compressió 

es mitiguin a expenses de l’estabilitat corporal.  

L’anàlisi del confort és objectiu, depenent de qui faci servir el seient, no obstant, es pot esbossar 

algunes línies orientatives. Diffrient suggereix els següents espessors per un seient de tipus mig: 

3,5 cm d’espuma sobre una base rígida de 13 cm, amb un total de 5,10 cm i una compressió 

admissible màxima de 3,8 cm que corresponen a una càrrega de 78kg pels homes. Per cada 13,6 

kg de més o de menys s’aplica un increment o decrement de 6,4 cm. Croney aconsella una 

depressió de 13 mm. Damon i col·laboradors diuen que de 2,5 a 5,1 cm de comprensió és 

suficient.  

2.4.2 Conclusions  

En aquest informe la cadira en qüestió no té un disseny específic encara. Però el que sí que es 

sap és que és una cadira base per a tothom qui es vulguis asseure però es personalitza per cada 

resident segons els complements que es posin, adaptant-se així a les necessitats de cada un.  

Vist les dades més importants ha tenir present, per tal de dissenyar una correcta cadira, els 

valors antropomètrics que s'extreuen son els següents: 

Dimensions 

HOME 

(cm) 
DONA (cm) 

 

P5 P95 P5 P95 

A. Altura 

poplítia 
39,4 49,0 35,6 44,5 

B. Llargada 

natja – 

popliti 

43,9 54,9 43,2 53,3 

C. Altura 

colze 

repòs 

18,8 29,5 18,0 27,9 

D. Altura 

espatlla 
53,3 63,5 45,7 63,5 

E. Altura 

assentat, 

normal 

80,3 93,0 75,2 88,1 

F. Amplada 

colze-

colze 

34,8 50,5 31,2 49,0 

G. Amplada 

malucs 
31,0 40,4 31,2 43,4 

H. Amplada 

espatlles 
43,2 48,3 33,0 48,3 

Taula 120, Conclusions estudi antropomètric de la cadira 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

262 

 

Dels quals s'escull finalment i es compara amb la normativa ISO 9241 (enfocada a la qualitat en 

usabilitat i ergonomia) i BS 5940 (normativa de mobiliari) per dissenyar la cadira:  

Dimensions ISO 9241 (cm) BS 5940 (cm) 
DIMENSIONS 

FINALS 

Altura seient 42 - 53 42 - 50 44 

Amplada seient 43 - 49 43 - 50 49 

Longitud del seient 40 - 43 Màx. 43 40 

Embuatat 20 - 30 - 5 

Costats arrodonits Sí - Sí 

Inclinació respatller -2º - 4º - 3º 

Altura respatller 450 - 510 500 500 

Amplada respatller >42 - 49 

Angle seient-respatller 95º - 110º 105º 10º 

Amplada reposa-

braços 
6 - 6 

Longitud útil reposa-

braços 
46-50 - 35  

Altura reposa-braços 

sobre el seient 
18-20 - 18 

Distància reposa-

braços sobre el seient 
> 100 Mín. 100 - 

Altura reposa-braços 

sobre el terra 
66 - 62 

Longitud útil reposa-

peus 
- - 49 

Altura reposa-peus des 

del terra 
- - Cada 5 cm 

Amplada útil reposa-

peus 
- - 20 

Longitud laterals - - - 

Distància laterals des 

del terra 
- - - 

Taula 121, Dimensionat de la cadira final 
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Figura 222, Dimensions de la cadira final, 

a. Aspectes formals de la cadira 

Tenint present l’estudi realitzat anteriorment i les propostes conceptuals anteriors de les quals 

s’han extret els avantatges i inconvenients de cadascuna, es procedeix a definir la forma final de 

la cadira. 

 
      

Cadira base Cadira amb reposa-peus 

Figura 223, Cadira base i cadira amb complements 

  



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

264 

 

Evolució de forma de la cadira base 

Estructura 

Proposta formal final 
Visualització en el 

conjunt 

 
 

 

Justificació de la forma 

 

Potes davanteres rectes i posteriors amb un angle d'inclinació per donar estabilitat i seguretat. 

La fixació per sota es reforça igual que amb la del respatller. 

Aquesta inclou el perfil corbat de l'antibalanceig, tancant així la part posterior de l'estructura de 

la cadira.   

El reposa-braços està incorporat en la forma dels tubs. 

Taula 122, Proposta formal final de l'estructura de la cadira 

 

Per a tindre un punt de vista més professional, s’ha consultat a un expert en gestió de la 

producció la viabilitat de la forma, la resistència i els processos.  D’aquesta consulta com s’ha 

extret una forma optimitzada més resistent i segura, tot seguint les funcions i requisits, ja 

esmentats anteriorment. Consta de dos tubs doblegats amb certs radis, fet que disminuirà el cost 

de producció. A continuació es mostra la proposta formal optimitzada.  
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Proposta formal final optimitzada 

Conjunt estructura TUB 1 

 

 

 

Justificació de la forma 

Tub doblega de 4 potes i les mataeixes característiques que 

l’anterior. Conté la forma dels reposa-braços i antibalanceig.  

 

Com s’observa a la imatge, el reposa-braços 

té una inclinació que afavoreix al 

recolzament, doncs el colze ha d’estar més 

baix que la mà; i a part és una ajuda per 

aixecar-se de la cadira. 

 

L’antibalanceig és una prolongació del 

mateix tub que impedeix que la cadira 

bolqui. Fa una forma de rectangle arrodonit 

per crear una continuïtat i donar-li un punt 

més estètic. 

 

TUB2 

 
 

Justificació de la forma 

Doblegat, comparteix també la forma dels reposa-baraços i 

es la unió amb el respatller. Per a que encaixin les dues 

estructures, s’ha doblegat el tub, realitzant una L. A part, 

s’ha tornat a doblegar en L per poder situar el respatller a 

la mesura justa que coincideix amb l’estudi 

d’antropometria 

Taula 123, Proposta formal final optimitzada de l'estructura de la cadira 
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Visualització de l’estructura optimitzada en el conjunt. 

 

  

 

 

Figura 224, Estructura optimitzada de la cadira base 

Totes les imatges següents ja presenten la nova estructura; alguns dels elements han continuat la 

seva evolució per tal d’adaptar-se a aquesta. 

Seient 

Proposta formal final Visualització en el conjunt Justificació de la forma 

 

                 

 
 

 

Estructura que recull el 

reposa-braços i el propi 

seient de la cadira. Tot ell 

arrodonit.  

 

*Tot i que s’ha canviat la 

forma de l’estructura, el 

seient és el mateix, només 

varien canviant les 

dimensions. 

Taula 124, Proposta formal final del seient 
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Respatller 

Proposta formal final Visualització en el conjunt Justificació de la forma 

              
 

  

El respatller es caracteritza 

per estar arrodonit arreu i 

flexionat en dos punts ( tal i 

com es veu a les imatges). 

Això proporciona una 

comoditat extra i la 

possibilitat d’adoptar una 

postura més correcta. 

 

Amb maneta per poder-la 

traslladar millor. 

Taula 125, Proposta formal final del respatller 

Complements 

Els complements que hi apareixen en aquest apartat són aquells que no venen predeterminats i 

s’han de dissenyar pel seu bon funcionament i per a que siguin agradables estèticament. 

Reposa-peus 

Com l’estructura ha canviat, el mecanisme que permet el moviment i l’ancoratge del reposa-

peus també es veu afectat, de la mateixa manera que la forma en si del reposa-peus doncs 

s’haurà d’adaptar al nou mecanisme.  

Abans 
Proposta formal 

final 
Visualització en el conjunt Justificació de la forma 

 

 

 

 

 

Es pot observar que la forma 

d’abans i l’actual 

comparteixen les mateixes 

característiques generals. 

El reposa-peus, al ser un 

element que sobresurt de la 

cadira quan se li dóna ús, 

necessita aquestes formes 

arrodonides per evitar cops 

lleus.  

L’amplada és suficient per 

recollir les plantes dels peus. 

Té uns detalls en relleu que 

eviten que rellisquin els peus. 

Per assegurar la resistència a 

flexió s’han afegit uns nervis 

a la part inferior. 

Taula 126, Proposta formal final del reposa-peus 
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Contorn de goma 

Proposta formal final Visualització en el conjunt Justificació de la forma 

 

 

 

 

La goma s’adapta al contorn del 

respatller de la cadira. Parteix del 

mateix concepte que les gomes que 

s’han utilitzat a les taules però canvia 

el perfil, que ha de ser adient per al 

respatller. 

 

 

Taula 127, Proposta formal final del contorn 

Coixí 

Proposta formal final Justificació de la forma 

Coixí bàsic Coixí amb tac  

Hi ha dos tipus de coixins: 

- Bàsic  amb la mateixa forma 

del seient, el recobreix sencer. 

- Amb Tac  també té la mateixa 

forma del seient i el recobreix 

però incorpora un tac abductor al 

exterm. 

 

 

  

Taula 128, Propostes formals finals dels coixins 

b. Aplicació de textures i colors 

La residència veu molt important, de cara als residents que cada vegada tenen  més problemes 

de vista, la possibilitat d'afegir un contorn al voltant de la cadira. D'aquesta manera, els residents 

només tocant la cadira saben quina és la seva. A més, aquest contorn al ser elastomèric té un 

tacte més agradable i còmode per si els residents es repengen o fins i tot, per si es donen cops.   

El seient se li posa una funda embuatada per tal de donar més comoditat. Els residents passen 

llargues hores assentats, ja sigui per fer activitats, dinar o passar l’estona. 

S'escull el color verd - blau, l'igual que el contorn de les taules, doncs és un dels colors més 

visibles per a la gent amb problemes de visió.  

   

Figura 225, Color escollit pel respatller i seient de la cadira 
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c. Resultat final de la proposta formal 

Cadira base Cadira base amb reposa-peus 

  
Figura 226, Resultat final de la proposta formal de la cadiraira 

2.4.3 Proposta técnica  

a. Components de la cadira  

Cadira base 

 

 
Figura 227, Components de la cadira 
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Nú

m 
3D 

Núm

. de 

peces 

Denominació Funció Material 

1 

 

 

1 Estructura  

Peça resistent que suporta el seient, 

el respatller i el reposa-peus.  

Consta de dos tubs cilíndric 

doblegats units amb cargols que 

estan posicionats per donar-li una 

forma a la cadira.  

Metall 

2 

 

1 Seient 

Suportar el pes del usuari per la 

natja. De tal manera que li sigui 

còmode i agafi una bona posició. 

Polímer 

3 

 

1 Respatller 

Suportar el pes del usuari per 

l’esquena. De tal manera que li 

sigui còmode i agafi una bona 

posició. 

Polímer 

4 
 

4 Tacs 
Protegir el terra de possibles 

ratllades 

Metall + 

Polímer 

5 

 

1 Contorn 

Delimitar la posició de la cadira en 

l’espai. Evitar que els usuaris es 

facin mal quan recolzen el cap 

sobre l’extrem del respatller 

Polímer 

 

CARGOLS 

4 

Cargols 

d’unió 

Estructura 

Unir els dos tubs que conformen 

l’estructura 
Metall 

 4 

Cargols 

d’unió 

Estructura- 

Seient 

Unir el seient de plàstic i 

l’estructura metàl·lica 
Metall 

Taula 129, Components de la cadira 

Cadira base amb el respatller inclinable 

Per tal d’aconseguir el respatller inclinable, es presenta una variant de la cadira base on s’ha 

modificat el tub 2 de l’estructura i s’hi ha afegit un mecanisme. 
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2.4.4 Respatller inclinable 

 

 

 
Figura 228, Components del respatller inclinable 

Núm. 3D 

Núm. 

de 

peces 

Denominació Funció Material 

1 
 

 

 

2 Frankoflex 

Permetre realitzar 

diferents graus per 

crear una posicio super 

activa de menys de 90º 

Metall 

2 

 

2 
Tub 2 

Estructura 

És la mateixa 

estructura que la cadira 

base, però s’ha allargat 

per a permetre unir el 

Frankoflex amb 

l’estructura. 

Metall 

3 

 

2 Perfil auxiliar 

Permet unir el 

Frankoflex amb el 

respatller. S’ha mo 

 

Taula 130, Components del respatller inclinable 
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4 

 

 

1 
Respatller 

modificat 

La forma que afavoria la 

unió entre el respatller i 

l’estructura canvia per 

adaptar-se al perfil 

auxiliar. 

 

5 

 

 

Cargols 

allen 

avellanats 

Unió entre tots els 

elements 
 

Taula 131, Components del respatller inclinable 

Complements de la cadira  

2.4.5 Reposa-peus 

 

 
 

Figura 229, Components del reposa-peus 
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Núm. 3D 
Núm.de 

peces 
Denominació Funció Material 

1 

 

 

2 
Frankoflex 

tubular 

Subjectar el reposa-peus a 

l’estructura de la cadira, 

tot creant un reforç. 

Permetre el gir de 90 

graus, mitjançant el seu 

propi mecanisme. 

Metall 

2 

 

1 Base 
Permetre reposar-hi els 

peus 
Polímer 

 

 
3 

Perfils 

auxiliars 

Subjectar la base al 

Frankoflex. 

Aportar més resistència a 

tot el conjunt 

Metall 

3 

 

2 Cargols Allen 
Unir tots els elements 

entre si. 
Metall 

Taula 132, Components del reposa-peus 

 

2.4.6 Coixí normal i coixí tac 

Núm. 3D 
Núm. de 

peces 
Denominació Funció Material 

1 

 

 

1 Funda 

Protegir la cadira i 

l’embuatat. 

De tacte agradable i 

higièniques 

Teixit 

polimèric 

2 1 Embuatat 
Aportar el punt tou que no té 

la cadira base. 
Espuma 

3  2 
Sistema de 

tancament 

Subjectar la funda a la cadira 

per a qeu no es mogui ni es 

tregui accidentalment 

Metall 

Taula 133, Coixí normal i coixí tac 

a. Selecció de materials 

Seguint el mateix patró s’ha dividit en grups els diferents elements segons la família de 

materials determinada. Posteriorment, per cada apartat s’han definit els requisits comuns que 

han de complir aquests elements i així facilitar la selecció del material més adequat, s’intentarà 

agafar la mínima diversitat de materials per facilitar el desmuntatge i el reciclatge.  

Tots aquells materials que hagin estat estudiats i definits anteriorment se’ls nomenarà amb una 

referència al apartat al qual han està descrits. 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

 

274 

 

Metalls 

Estructura i perfils auxiliars 

L’estructura de la cadira ha de compartir unes propietats similars a les de les taules i la butaca. 

Aquestes són les següents: 

 

 
 

 

 Bones propietats mecàniques per suportar als esforços 

als quals estan sotmesos 

 Ductilitat relativa que comporti un cost baix a l’hora de 

deformar-ho per obtenir les formes desitjades. 

 Fàcil de mantenir i de netejar.  

 Viable econòmicament. 

 Reciclable.  

 Soldables sense que les propietats del materials variïn 

molt.  

Figura 230, Estructura i perfils auxiliars de la cadira 

Els metalls que compleixen aquests requisits ja han estat estudiats en el apartat X (conclusions 

processos de fabricació de les taules). Per això, es decideix utilitzar el mateix material usat en 

l’estructura de les taules i de la butaca, que després de l’estudi de processos de fabricació, es 

confirma que és l’acer galvanitzat. 

Polímers  

Termoplàstics 

Seient cadira, respatller i carcassa reposa-peus 

Tots tres elements han de complir amb els següents requisits. 

 

 
 

 Flexibilitat  

 Lleuger 

 Fàcil de netejar 

 Resistència a canvis atmosfèrics 

 Formes corbada amb diferents 

textures i relleus.  

 Acabat pulit 

 Apte per pigmentar  

 

Figura 231, Polímers termoplàstics en els components de la la cadira 
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L’estudi comença amb una recerca dels tipus de termoplàstics usats en el mercat de cadires 

d’injecció.  

Polipropilè Policarbonat Abs 

   

És el més utilitzat en 

mobiliari, especialment en 

cadires.  

Te millors propietats 

mecàniques que els polímers 

més bàsics i barats.  

L’ ABS es fort, tenaç i permet 

obtenir motllures detallades. 

Avantatges 

- Barat  

- Lleuger 

- Dúctil 

- Resistència al impacte 

controlable 

- Tenaç a fractura 

- Estabilitat a aigua salada 

- Opac 

- Aplicable una amplia 

gamma de colors 

- Tenacitat  

- Resistència als impactes. 

- Resistència a la fatiga. 

 

- Tenaç  

- Molt alta resistència als 

cops. 

- Opac 

- Motllures detallades 

- No és tòxic  

 

Desavantatges 

- Baixa resistència 

- Alt cost 

- Dur i rígid 

- Transparència òptica 

- Pesat 

- Fort i rígid 

- Pesat 

Taula 134, Taula comparativa de polímers per a la cadira 

Propietats PP PC ABS 

Densitat [kg/m^3] 890 - 910 1.14e3 - 1.21e3 1.01e3  - 1.21e3 

Preu [EUR/kg ]  1.53 - 1.76 3.26 - 3.59 2.26 - 2.49 

Mòdul de Young [GPa] 0.896 - 1.55 2 - 2.44  1.1 - 2.9 

Resistència a la fatiga [MPa] 11 - 16.6 22.1 - 30.8 11 – 22.1 

Tenacitat a fractura 

[MPa.m^0.5] 
3 – 4.5 2.1 – 4.6 1.19 – 4.29 

Elongació [%] 100 – 600 70 - 150 1.5 - 100 

Procesabilitat    

Emmotllat 4 - 5 4 - 5 4 - 5 

Ecopropietats    

Reciclable True True True 

Taula 135, Propietats dels polímers termoplàstics estudiats 

Finalment, un cop descrits els avantatges i desavantatges de cadascun d’ells, el polipropilè, tot i 

tenir propietats mecàniques inferiors, és el que compleix els requisits demandats. 
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b. Teixits polimèrics 

De la mateixa manera que els metalls, els teixits polimèrics també han estat estudiats amb 

antelació al apartat X (materials butaca), per aquest motiu, es fa la mateixa elecció. 

Coixí, tac abductor i laterals 

Funda  

Tela Outdoor 2 

 

Propietats 

- Resistent al aigua, impermeable  

- Resistent als olis i la brutícia 

- Fàcil de netejar i de mantenir 

- Agradable al tacte 

- Resistent a ser esquinçat 

 

Material Ample Pes g/m Ús Manteniment 

100% Poliacril        160 cm 335 

Decoració i 

tapisseria per a 

mobles  
 

Taula 136, Propietats Tela Outdoor2 

c. Escuma 

 

 

- Adaptabilitat a altres volums. 

- Bona elasticitat i gran poder esmorteint, fet que tingui la 

possibilitat de recuperar la forma després de la seva deformació. 

- Resistent al envelliment, als fongs i les bactèries de putrefacció. 

- Densitat intermèdia de 25 Kg m
3
 

Taula 137, Propietats escuma 

Per al cas de la butaca ja s’han estudiat les espumes que hi ha al mercat. En aquest cas, les 

propietats són diferents, però de la mateixa empresa (espumaencasa.com) d’on s’ha extret la 

espuma picada, es fa una recerca d’altres tipus. 

Tenint present la densitat desitjada, les planxes d’espuma de poliuretà de 25 Kg/m
3
són la opció 

més fàcil, útil i econòmica. Es poden tallar a mida, però amb un màxim de 200 x 100 cm i deu 

grossors diferents. No obstant, el coixí de la cadira ha de prestar més propietats, com adaptació 

ergonòmica i recuperació ràpida de forma. Aquest efecte s’aconsegueix afegint una espuma 

viscoelàstica que complementi a la primera. 

  

Figura 232, Efecte de l'espuma viscoelàstica 
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Per al coixí que incorpora el tac abductor és necessària una escuma de poliuretà amb una 

densitat més elevada, de 40 Kg/m
3
, per a que faci la funció de fre quan un resident rellisca del 

seient. 

 

Figura 233, Escuma de poliuretà 

d. Mecanismes 

Inclinació del respatller  

Per tal d’aconseguir la inclinació del respatller en una cadira bàsica, s’ha hagut de recórrer a una 

empresa especialitzada en crea mecanismes de regulació de mobles anomenada “Hettich”. De 

la seva oferta de productes, hi ha uns especialitzats en regular braços i respatllers de sofàs i 

butaques.  Per aquest motiu, s’ha escollit el Frankoflex.  

 

 

El Frankoflex és un mecanisme que consta de dues parts 

que roten entre sí des de un mateix punt.  Una de les dues 

parts va sempre fixa i l’altre és la que gira. 

La seva morfologia interna li permet controlar els graus de 

gir i el nombre de posicions segons desitgi el client. En la 

figura representada a l’esquerra inferior, s’observa que la 

posició inicial és de 180º i té set posicions equidistants fins 

arribar al punt de retorn. 

En el cas del respatller de la cadira, és necessari que la 

posició inicial sigui  la mateixa que la del exemple ( 180º) i 

com a màxim tingui 5 posicions que arribin fins als 45º. 

Com a característica a destacar de part del fabricant, és la 

possibilitat de muntatge sobre peces tubulars. 

 
 

Taula 138, Mecanismes del FrankoFlex 

Com s’ha mencionat a la taula de components, per a la correcta col·locació i posterior eficiència 

d’aquest mecanisme, és necessari variar la geometria de l’estructura tubular 2 de la cadira. Ja 

que el seu ancoratge ha d’estar per sota de la línia del seient. 
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Figura 234, Posició del Frankoflex en l'estructura i en el respatller 

Per la unió de la part mòbil al respatller, s’usa un perfil en forma d’L que permet la unió 

perpendicular. Per a aquesta acció, el respatller ha de tindre dues superfícies planes que 

concordin amb el perfil. Per això es contempla la possibilitat de fer un motlle complex amb 

aquesta part mòbil, que es pugui anar alternant, segons si el respatller és per la cadira base o per 

la cadira inclinable.  

 

Figura 235, Unió part mòbil al respatller 

Seguidament es presenta la seqüència de moviment en 4 posicions la 0 i tres més. 
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Figura 236, Posicions del Frankoflex 

Reposa-peus 

En un principi el reposa-peus era un element fix que s’ancorava a les potes a l’alçada que 

necessitava el pacient i ja no s’havia de tornar a manipular, a no ser que necessités manteniment. 

No obstant, a la última visita a la residència, es va puntualitzar que el reposa-peus havia de 

poder girar-se o amagar-se per tal que els residents poguessin baixar de la cadira amb seguretat. 

Per aquest motiu, s’ha investigat el mecanisme més adient per a realitzar aquesta funció.  

De varies idees sense èxit ni mecànic ni resistent, s’ha optat per tornar a investigar les 

possibilitats que ofereix l’empresa “Hettich”, de la qual s’han extret els mecanismes per al 

faristol de la taula principal i per al respatller inclinable de la cadira.  

Finalment, s’ha decidit utilitzar una variant del Frankoflex on la part fixa és igual, però la part 

mòbil és un tub massís acabat en rosca. 

 

Aquest mecanisme permet tindre el reposa-peus paral·lel al terra i 

donant un gir de 180º poder amagar-lo sota el seient. A part, mitjançant 

una sèrie de forats situats a la pota de l’estructura, es pot fixar a 

diferents altures depenent del resident. 

  

Taula 139, Adaptació del Frankoflex en el reposa-peus 

Per a la unió amb el reposa-peus són necessaris 3 perfils, dos d’iguals que van inserits al tub 

massís del Frankoflex i assegurats amb una femella , i un més llarg en forma de U que uneix als 

dos anteriors i és on es cargola el reposa-peus.  

 

 

Figura 237, Mecanisme del reposa-peus amb e Frankoflex 
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Un cop definits els elements, es procedeix a la verificació del moviment del reposa-peus 

respecte la cadira. 

 

Figura 238, Seqüència del plegat del reposa-peus 

e. Elasticitat i resistència de materials 

En aquest apartat, només es poden analitzar teòricament (sense càlculs ni simulacions) aquells 

mecanismes o components que estan finalment definits mitjançant una representació en tres 

dimensions (3D) o per plànols, pel fet que aquest procés és per detectar errors concrets en el 

component i si aquest no està definit no pot ser analitzat correctament. La taula on es 

representen les peces resistents varia respecte els apartats anteriors (2.1 i 2.2), doncs en aquesta, 

es justifica perquè cada component esmenat resistirà a les sol·licitacions. 
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Peces resistents de la cadira base 

Imatge Nom Tipus d’esforç Justificació 

 

Estructura 

Tensions axials 

sobre les potes 

 

Flexió a les barres 

centrals en sentit 

perpendicular al 

terra 

 

Flexió i torsió a 

les barres que 

conformen el 

respatller 

L’estructura s’ha de preveure per a que 

resisteixi una força de 981 N, i no es 

deformi al llarg del temps.  

Essent dos tubs continus d’acer de   

20mm doblegats, les tensions es   

reparteixen uniformement sense que 

pateixin deformacions fora del camp 

elàstic, a de més el fet de que en algun 

tram hi hagi doble tub, s’assegura que les 

potes resistiran al pas del temps sense 

obrir-se.  

 

Seient 
Flexió en el 

centre  

Amb el seient s’ha de presentar el mateix 

cas que l’estructura, resistir 900 N a la 

zona central, que és la que sofreix més. 

Per evitar aquesta flexió i possiblement 

deformació s’ha de tindre en compte 

l’espessor, que en aquest cas és de 6mm, 

uns mm superiors a les cadires que es 

troben en el mercat. 

A part es reforça la superfície inferior 

amb nervis col·locats 

perpendicularment. 

 

Respatller 
Flexió al extrem 

superior 

El gruix de 6mm és un factor clau per 

assegurar que el respatller resisteix a les 

sol·licitacions a les que està sotmès. Un 

altre factor es la forma ergonòmica ja que 

ajuda a que les tensions es propaguin en 

diferents direccions sense concentrar-se 

en un sol punt.  

A de més, està reforçat per l’estructura a 

la qual està subjectat. 

Taula 140, Peces resistents de la cadira base 

 

Frankoflex 

del 

respatller 

Fatiga 

 

Segons el fabricant, el Frankoflex suporta 

una tensió de 220 Nm. Aquesta és més 

que suficient per a suportar el les 

sol·licitacions que es donen en el 

respatller.  

No obstant, la resistència a fatiga es 

desconeix, i si a la llarga el mecanisme 

fallés, s’ha de tenir present el seu 

manteniment i recanvi. 

Taula 141, Peça resistent de la cadira base 
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Peces resistents del reposa-peus 

Imatge Nom Tipus d’esforç Justificació 

 

Frankoflex 

tubular 

massís 

Flexió i torsió en 

el tub 

Com s’ha dit anteriorment el Frankoflex 

suporta 220 Nm fet que dóna seguretat en 

tot el conjunt. No obstant, el tub massís 

de 12mm de diàmetre pateix dues 

sol·licitacions que haurien de ser 

calculades, tot i que per la seva geometria 

hauria de ser capaç de suportar-les. 

 

Perfils 

auxiliars 

Flexió en el punt 

mig i torsió als 

extrems 

La geometria i el material del conjunt de 

perfils assegura que són resistents.  

 

Reposa-

peus 
Flexió als extrems 

De la mateixa manera que el seient, el 

reposa-peus, de 6mm d’espessor, està 

reforçat amb nervis a les parts externes, 

de tal manera que la flexió no afectarà 

negativament. 

Taula 142, Peces resistents del reposa-peus 

f. Processos de fabricació 

Els elements de la cadira a fabricar són:  

Cadira base Complements 

1. Estructura (2 tubs) 

2. Respatller 

3. Base del seient 

1. Reposa-peus 

2. Coixí 

Taula 143, Elements de la cadira 

 Estructura  

Els dos tubs que conformen l’estructura es conformen de la mateixa manera que les butaques i 

les taules, a partir de la laminació en calent.  

Forma 

 
Tub cilíndric 

Material Acer galvanitzat 

Perfil 
Øext= 20mm 

Øint = 47mm 

Quantitat 2 

Mecanitzat 
Un dels tubs s’ha d’unir formant una 

superfície contínua amb una soldadura 

Taula 144, Tubs de l'estructura de la cadira 
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Un cop s’han obtingut els tubs, es dobleguen amb els radis requerits qie mai són inferiors a 

30mm. Per últim es mecanitzen els forats a totes aquelles parts que posteriorment aniran amb 

cargols.  

Peces polimèriques 

Tant el respatller, el reposa-peus i el seient  s’han de conformar per injecció. Aquest procés és el 

més utilitzat amb els materials polimèrics degut a l’obtenció de geometries complicades d’un 

sol cop, el procés és totalment automatitzat i les peces acabades són de gran qualitat.  

El cicle d'injecció es divideix en diverses etapes 

  

1 Tancament del motlle, es rep la injecció del 

material fos. En aquesta etapa s'aplica la força 

de tancament, que és aquella que fa que la 

màquina mantingui el motlle tancat durant la 

injecció.  

2 Injecció, primerament amb la fase 

d'omplert i després la fase de manteniment. 

En la fase d'omplert s'inicia la fase d'omplert 

del motlle en el qual hi ha una pressió molt 

elevada(injecció). La duració d'aquesta etapa 

pot ser segons, depenent però sempre de la 

quantitat de material a injectar. Un cop 

s’injecta, comença el refredament i el material 

es contrau dins del motlle. Quan la pressió ha 

caigut fins el valor de l'entorn, es pot donar 

per finalitzada la fase de manteniment.  

Taula 145, Procés de fabricació de la base de la cadira per injecció 

  

Plastificació o dosificació i refredament. El 

material es trasllada a la càmera d'injecció, 

aquesta etapa es realitza paral·lelament a la 

del refredament, accelerant així el temps total 

del cicle. La contrapressió té com funció 

principal, garantir l'adequada plastificació i 

homogeneïtzació del material.  

Plastificació o dosificació i refredament. El 

material es trasllada a la càmera d'injecció, 

aquesta etapa es realitza paral·lelament a la 

del refredament, accelerant així el temps total 

del cicle. La contrapressió té com funció 

principal, garantir l'adequada plastificació i 

homogeneïtzació del material.  

Taula 146, Procés de fabricació de la base de la cadira per injecció 

El que realment defineix les formes del respatller, el seient i el reposa-peus és el motlle. Aquest 

ha d’estar dissenyat de manera que la peça final es pugui desmotllar fàcil i eficientment. No 

obstant, mentre que el seient i el reposa-peus si que compleixen aquesta condició, el respatller 

no, ja que la part que uneix el respatller amb l’estructura varia segons si és la cadira base o la 

cadira amb el respatller inclinable. Per aquest motiu, és necessari crear un motlle per parts, les 

quals s’aniran substituint per crear els dos models esmentats.  

Els motlles d’aquestes característiques tindrien un cost aproximat de 80.000€, que es 

contemplarien com a costos fixes a amortitzar. Per tant, el cost de fabricació incrementaria, no 

obstant, depenent de la demanda  de cadires, aquest es veura disminuït al llarg del temps.  
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Coixí 

Els coixins es confeccionen de la mateixa manera que la butaca. El que es diferencia d’aquesta 

és el farciment, ja que tal i com s’ha esmentat a la selecció de materials, s’usen diferents tipus. 

El coixí bàsic consta: 

- Una planxa d’escuma de poliuretà de 25 Kg/m
3
 de 3 cm d’espessor i mesures per a 

recobrir el seient i el reposa-braços. 

- Una planxa d’escuma viscoelàstica de 2 cm d’espessor i mesures per a recobrir el 

seient. 

El coixí amb el tac abductor consta: 

- Una planxa d’escuma de poliuretà de 25 Kg/m
3
 de 3 cm d’espessor i mesures per a 

recobrir el seient i el reposa-braços. 

- Una planxa d’escuma viscoelàstica de 2 cm d’espessor i mesures per a recobrir el 

seient. 

- Una peça extra en forma de tac abductor, d’escuma de poliuretà de 40 Kg/m
3
. 

2.4.7 Proposta final de la cadira 

 

Figura 239, Proposta final de la cadira base 

La cadira és l’element de la gama de mobiliari més personalitzable, podent-se adaptar a les 

necessitats del usuari. Es parteix d’un cadira base composta per l’estructura d’acer i el seient i el 

respatller de polipropilè. Aquest material ha permès crear formes ergonòmiques que milloren la 

comoditat.  

El fet de que sigui personalitzable depèn dels complements que se li incorporin. Aquests són: 
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- Respatller inclinable, és un complement fix compost per un mecanisme que es col·loca 

en el mateix muntatge i permet la inclinació del respatller uns graus cap endavant. Està 

destinat per a persones amb dificultats mentals i de mobilitat que no tenen la capacitat 

d’apropar-se a la taula per si mateixos.   

 

Figura 240, Respatller inclinable 

- Reposa-peus,  mecanisme destinat a aquelles persones que no reposen els peus al terra 

quan estan assegudes. Aquest es pot regular en altura ja que l’estrucura té els orificis 

d’ancoratge al llarg de les seves potes davanteres.  

 

Figura 241, Reposa-peus 

 

- Coixins. per proporcionar una comoditat extra s’hi col·loca un coixi de doble escuma 

(poliestirè i viscoelàstica). A de més, per aquelles persones que llisquen o no poden 

restar ben assegudes, hi ha una altra modalitat de coixi que incorpora un tac abductor 

amb una escuma de poliestirè de més densitat. 
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Figura 242 Coixí amb tac abductor 

 

- Contorn de goma, proporciona un contorn suau que protegeix de donar-se cops lleus i 

de fer-se mal si es dóna la ocasió de que algú hi repengi el cap. 

 

Figura 243, Contorn de goma que envolta la cadira 

2.4.8 Pla econòmic 

Pressupost de disseny i d'enginyeria  

Tenint present el primer gràfic de l'informe (Gràfic. X) s'extreuen les hores de treball per la 

cadira, sent 672 hores. Com també s'ha vist anteriorment, es distribueixen les propostes del 

disseny en tant per cents segons el grau de temps treballat en cada part:   

 

Gràfic 5, Tant per cent d'hores aplicades en les propostes per realitzar les taules 

. 

20% 

8% 

17% 
55% 

Proposta conceptual 

Proposta funcional 

Proposta formal 

Proposta tècnica 
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Concepte Software 
Temps treballat 

(hores) 
Preu becari 

Preu 

professional (€) 

Proposta 

conceptual 

Microsoft  Word 

2013 i Pack Adobe 

CS6. 

134 964,8 1340 

Proposta 

funcional 

Microsoft  Word 

2013 i Pack Adobe 

Cs6. 

53 381,6 530 

Proposta formal 

Microsoft  Word 

2013, Solidworks 

2014 i 3Ds Max 

2012. 

114 820,8 1140 

Proposta 

tècnica 

Microsoft  Word, 

Pack Adobe CS6, 

Solidworks 2014 i 

3Ds Max 2012. 

369 2656,8 3690 

    6700 

Taula 147, Pressupost del projecte 

Cost de fabricació dels elements dissenyats de la cadira base 

Per a calcular els costos de fabricació, s’ha optat per analitzar solament els elements que formen 

part de la cadira base, ja que és la que competirà més en el mercat. 

 

Peça Material Procés de fabricació Empresa Pressupost (€) 

Estructura 
Acer 

Galvanitzat 
Laminat i doblat 

Curvados 

Urdúliz 
83 € 

Seient Polipropilè Injecció Plástico llorens 8 €  

Respatller Polipropilè Injecció Plástico llorens 5 € 

Taula 148, Cost de fabricació dels elements dissenyats de la cadira base 

Cost de fabricació de la cadira =  96 € 

2.4.9 Conclusions 

La cadira ha estat l’element més complex de dissenyar ja que havia de concentrar una llarga 

llista de requisits per tal de que cobrís totes les necessitats. No obstant, s’ha valorat dissenyar-la 

de manera que hi hagi una cadira base a la qual se li poden afegir els altres complements, que 

són: el coixí, normal i amb tac abductor, el reposa-peus, el respatller inclinable i el contorn de 

goma.  

Encara que la cadira tingui aquestes característiques, a partir d’aquest punt final es valoren 

millores que podrien ser incorporades si el projecte continués. Aquestes són:  

- Millorar l’ergonomia 

- Desenvolupar els braços laterals que s’han presentat en els requisits i en les propostes 

conceptual i funcional, però que finalment, per la seva complexitat s’han descartat. 

- Realitzar una metodologia AMFE per millorar i optimitzar tots els documents  

- Aconseguir trobar o dissenyar els mecanismes per a que sigui regulable i resistent 
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- Assegurar els mecanismes, que funcionin i siguin resistents ja que si no s’hauria de 

canviar el concepte 

- Morfologia dels components, estructura i components polimèrics per a que la seva 

fabricació sigui més econòmica 

 

 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

288 

 

 

 

 

 

 

BLOC 3: VIABILITAT ECONÒMICA



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

289 

 

3.1 Introducció 

En aquest bloc l’objectiu principal és definir una estratègia de màrqueting per intentar portar la 

gamma a una màxima rendible i valorar la seva viabilitat econòmica. Una part del pla econòmic, 

preu de disseny i costos de fabricació, s’ha realitzat en el document corresponent a cada 

producte, ja que són independents i a partir d’aquí s’estudien els aspectes comuns.  

Primerament, s’analitza l’estratègia logística més factible a partir dels recorreguts que realitza 

cada component fins arribar al producte final, per després poder escollir el emplaçament més 

òptim on emmagatzemar i des d’on transportar el moble al client. Però, a més s’han de definir 

els medis de venda per estimar l’empresa de distribució i, tanmateix, els costos de distribució 

segons el desplaçament i les dimensions de cada producte. 

Seguidament, es determina l’estratègia del mobiliari la qual comença assignant un preu a cada 

moble (influenciat principalment pels costos de fabricació)  i, així, es defineixen els clients 

potencials, ja que el preu estableix la posició del producte dins del seu mercat.  Per arribar als 

clients es dur a terme una estratègia de promoció, on s’inclou la imatge corporativa de la 

gamma.   

Finalment, s’efectua l’anàlisi econòmic per determinar el punt d’equilibri de cada producte i 

observar si aquest està dins dels tres anys des del llançament, per valorar la seva viabilitat 

econòmica com a producte independent. Tanmateix, s’analitza la seva viabilitat econòmica com 

un element de la gamma de mobiliari i es conclou deduint si la gamma de mobiliari es rentable.  
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3.2 Logística 

3.2.1 Recorregut del producte 

a. Taules 

Aproximadament totes les taules passen pels mateixos processos per tant, el recorregut és pràcticament similar: 

 

  

Figura 1. Esquema del recorregut dels components de les taules. 
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b. Butaca  

 

 

Figura 2, Esquema del recorregut dels components de la butaca 
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3.2.2 Magatzem 

Primerament, s’ha plantejat alquilar un traster proporcionat per l’empresa bluespace, l’empresa 

amb major xarxa de trasters, ja que disposen de 43 distribuïdes per tota Espanya.  

Sabent que hi ha 13 empreses per Barcelona, es selecciona com a millor opció la que està 

localitzada a l'Hospitalet de Llobregat, doncs és un barri molt ben comunicat, localitzat a una 

zona industrial i proper a Barcelona.  

 

Figura 3. Mapa de localització del magatzem bluespace de l'Hospitalet de Llobregat. 

  
Figura 4. Imatges de l'exterior i l'interior del magatzem bluespace de l'Hospitalet de Ll. 

 

El preu del lloguer varia segons la dimensió del traster que s'esculli: 

Dimensió traster (m2) Preu (€/mes) Característiques generals: 

40 o 50 495 Entrada a camió 

Vestuaris 

Oficines 

Bona connexió amb 

carreteres generals. 

100 1000 

200 2000 

1000 7500 

Taula 1. Preu del lloguer segons els m2 per Bluespace. 
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Després de demanar el pressupost, s'observa que no és tan beneficiós econòmicament com es 

pensava des d'un primer moment, ja que les dimensions mínimes requerides són 100m
2
 i 

correspon a 1000€/mes. Per aquest factor es fa una recerca de naus industrials i es troba una nau 

situada a Vilafranca del Penedès
1
 amb les següents característiques que han influenciat en la 

seva selecció: 

 Polígon industrial ven localitzat i accessible al mercat.  

 La nau compte amb dues plantes, i això beneficia, ja que es vol tenir la part 

administrativa i de muntatge separada del magatzem però a l'hora al mateix local.  

 Hi ha places d'aparcament, i això facilita el desplaçament dels treballadors de l'empresa.  

 1000€/mes per una superfície de lloguer de 535 m
2
 

 

 

Figura 5. Anunci de la nau industrial. 

 

Figura 6. Plànols de les plantes de la nau industrial. 

Dins de les instal·lacions de la nau s’ha de comptar amb factures de manteniment i 

d’instal·lacions (uns costos que en el cas del Bluespace va inclòs): 

                                                      
1
Link de l’anunci:  

http://www.interempresas.net/Naves/MercadoInmobiliario/Ofertas/Detalle.asp?R=0/175469 

http://www.interempresas.net/Naves/MercadoInmobiliario/Ofertas/Detalle.asp?R=0/175469


Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

294 

 

Serveis  Empresa  Preus  

Llums  Endesa  200€/2mesos  

Gas  Gas Natural  200€/2mesos a l’hivern  

70 €/2mesos a l’estiu  

Aigua  Cassa  75€/2mesos  

Seguretat (alarma)  SecuritasDirect  636,02€ Instal·lació  

4,72€/mes intervenció anual  

59€/any Servei addicional 

acuda  
Taula 2. Despesses de manteniment de la nau industrial. 

Els costos addicionals que comporta tenir un local amb propis empleats per organitzar-ho  

són les assegurances del mateix i la protecció dels empleats: 

Assegurances Preu (€/any)  Descripció 

Assegurança del 

local  

1200  De cara a possibles accidents al local de l’empresa (incendis, 

inundació, etc), contractem una assegurança per suplir els 

possibles desperfectes a la nostra empresa.  

Pòliça 

d’accidents  

1000  Si algun dels treballadors pateix un accident la pòliça li cobreix 

els costos de tractament.  
Taula 3. Cost de les assegurances 

a. Conclusió 

En un principi no es creu convenient llogar cap local, ja que suposa un cost fixa quan no 

s’assegura cap entrada de diners o beneficis. En canvi, en un escenari optimista a llarg temps és 

un aspecte a valorar. Cal destacar, que tot i que la nau tingui un cost de lloguer igual al traster de 

Bluespace, aquesta comporta més despeses i responsabilitats. Llavors, segons les vendes es 

valoraria quin tipus de magatzem compaginaria millor amb el negoci. 

 

3.2.3 Distribuició  

a. Decisions de distribució segons la venta 

Primerament, es valoren les vendes possibles per cercar l’empresa distribuïdora més idònia 

segons la situació. 

 Avantatges Inconvenients 

Venda directa  Tots els beneficis per 

l’empresa.  

Costa més de vendre.  

Venda a l’engròs  (futur) Despreocupació de les 

vendes.  

Si la tenda no ven, no 

cobres.  

Venda al detall  Tots els beneficis per 

l’empresa  

Molt de cost.  

Internet  Ràpida divulgació.  L’usuari no pot accedir al 

producte, és tot per imatge.  
Taula 4. Comparació entre els medis de vendes. 
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Les estratègies de venda que es troben més compatibles i factibles per la gamma dissenyada 

són: 

 Venda al detall: Tot i que, el cost i la dificultat és major respecte la resta, degut a la 

personalització de cada producte i el la falta de reconeixement en el mercat és la font de 

venta més accessible pel llançament del producte. 

 Internet: aquest medi es considera imprescindible per a qualsevol producte innovador que 

es vulgui divulgar. Actualment, hi ha molts recursos gratuïts on publicar anuncis o donar-se 

a conèixer (facebook, pàgines de disseny, blogs, entre d’altres) i, a partir d’aquí, es 

facilitaria el contacte pels clients interessats. 

A llarg termini i a partir d’un punt d’equilibri superat, la venda a l’engròs es consideraria una 

bona estratègia de venda. Prèviament, és necessari un reconeixement dins del mercat i una bona 

promoció per poder abastar a un major de tendes cooperatives en les ventes.  

b. Empreses distribuïdores 

A partir d’aquí, s’estableix un inici mitjançant ventes personalitzades i per Catalunya, raonat 

més detalladament en l’apartat d’estratègia del producte. Al fer una recerca d’empreses 

distribuïdores s’han trobat empreses que s’encarreguen alhora de l’emmagatzematge i del 

muntatge dels mobles a transportar:  

  
Nom: CEYMAR Nom: TRANSMAVA 

Localització:  Toledo Localització:  Valladolid  

Serveis: Magatzem, transport, muntatge i 

distribució. 

Serveis: Magatzem, transport, muntatge i 

distribució. 
Taula 5. Empreses distribuïdores. 

Malgrat que aquestes empreses estiguin localitzades fora de la comunitat de Catalunya, del 

mercat potencial, s’ha sol·licitat un pressupost personalitzat per tenir una orientació. És a dir, 

s’ha demanat un pressupost del trasllat del mobiliari segons un radi de 10,50 i 100km, ja que ,tot 

i que no s’hagi localitzat cap a Catalunya, es suposa l’existència de diverses empreses de 

transport per la regió, també es té present una de les empreses més reconegudes, MRW. 

No s'ha rebut cap resposta per part de les empreses, per aquest motiu es fa estimacions a partir 

de preus trobats d’empreses relacionades i, a partir d’aquí, es fan estimacions segons les 

distàncies a recórrer, les dimensions de cada mobiliari i els requeriments de muntatge per cada 

moble. 

 Les taules precisen d’un muntatge in situ. El muntatge de la taula principal i d’activitats 

es basa en cargolar l’estructura al taulell, al igual que el de la taula abatible, però a més 

aquesta s’ha de collar a la paret.  

 La butaca arriba per parts però el mateix client compte amb el manual de muntatge i no 

necessita cap eina o coneixement particular per realitzar el muntatge final.  

 La cadira es transporta muntada, com una sola peça i no requereix de muntatge i es fa 

un pressupost atenen a que la compra mitja és de 4 cadires alhora. 
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 Taula principal/ 

d’activitats 
Taula abatible Butaca 

Cadira (demanda 

de 4 unitats) 

Dimensions 

(mm)
 

750 x 1100 x 

2600 
850 x 750 x 20 

1120 x 735 x 

730 
100 x 55 x 50 

Distàncies (km) 10 50 100 10 50 100 10 50 100 10 50 100 

Pressupost 

(€/unitat) 
20 35 60 16 28 40 8 20 35 4 6 10 

Taula 6. Cost de distribució per cada producte. 

S’ha de tenir present, que en demandes que engloben més d’un producte el preu de distribució 

per unitat disminueix.  

Per altra banda, s’ha analitzat la distribució a gran escala ja que en casos de grans demandes 

s’ha de tenir present i ,alhora, serà útil si la venda de la gamma progressa adequadament. 

Per això, es contacta amb l’empresa DHL, que proporcionen camions amb una capacitat de 

0,3T/camió i tràilers amb una capacitat de 0,6T/tràiler, i es demana un pressupost per dos 

distàncies:  

 50 km 120 km 

Camió (0,3T) 140€ 225€ 

Tràiler (0,6T) 200€ 300€ 
Taula 7. Pressupost de l'empresa DHL. 

Tot i que, aquestes varien segons la destinació ja que depèn de la localització de les seus de 

l’empresa. 
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3.3 Estratègia de producte 

3.3.1 Estratègies de preu  

Per poder determinar el preu dels productes s’ha fet a partir del cost de fabricació unitari i se li 

ha afegit un 20%, on es suposa que aquests beneficis cobriran els costos fixes i la distribució del 

mateix moble.  

No obstant, en un escenari optimista, les vendes creixerien progressivament al igual que la 

producció, provocant una disminució del cost de fabricació unitari i alhora del preu final (de 

venda). Per ara, es una gamma de mobiliari que pot ser considerada artesanal i d’alta gamma, 

per la seva exclusivitat i possibilitat de personalitzar.  

a. Taula principal 

 Cost de fabricació unitari = 614,25 € 

 Preu final = 737,1 € (sense IVA) 

 Taula principal de gamma 

baixa.  

Taula principal amb 

funcions automàtiques 

Taula principal 

dissenyada 

Nom del 

producte 

i nom de 

l’empres

a 

“Bjursta” - IKEA  

(260x95 cm )

 

Taula "Vision" Grupo - 

UGARI
2
 

 
 

Preu 299€ 1.850€ 737,1€ 
Taula 8. Comparació entre la taula principal dissenyada amb taules del mercat. 

Conclusió 

La taula principal destaca per la seva qualitat i artesania, garanteix més durabilitat pels materials 

que la componen. No obstant, funcionalment competeix al mateix nivell de la gamma baixa.   

                                                      
2
 Taula "Vision" Grupo - UGARI. Extret del Bloc 1, Taula 3.  
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b. Taula d’activitats 

 Cost de fabricació unitari = 648,83 € 

 Preu final = 778,6€ (sense IVA) 

 

Taula individual 

inclinable (funció de 

faristol) 

Taula interactiva Taula d'activitats dissenyada 

Nom del 

producte 

i nom de 

l’empres

a 

Taula de dibuix 

Rocada RD175 

 

 

Activ Table- Promethean 

  

Preu 169€ 8.599€ 778,6€ 
Taula 9. Comparació entre la taula d'activitats dissenyada amb taules del mercat. 

Conclusió 

La taula d’activitats té un valor afegit que no suposa un augment considerable respecte la taula 

principal i que no es troba al mercat actual amb capacitat per 6 persones, ús compartit. Per 

aquest fet es pot considerar un producte competent dins del mercat actual.  

c. Taula abatible  

 Cost de fabricació unitari = 247,77 € 

 Preu final = 297,3 € (sense IVA INCLÒS) 

 
Taula abatible de gamma 

baixa 

Taula abatible de 

gamma alta 

Taula d'activitats del 

projecte 

Empresa i 

nom del 

producte 

Taula “Norbo” - IKEA  

 

 

 

Taula abatible de la 

dissenyadora Vera 

Lang 

 

 

Preu 29,99€ 350€ 297,3 € 
Taula 10. Comparació entre la taula abatible dissenyada amb taules abatibles del mercat 
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Conclusió 

Amb la taula abatible es dóna la mateixa situació que amb la taula principal: destaca per la seva 

qualitat, garanteix més durabilitat pels materials que la componen. No obstant, funcionalment 

competeix al mateix nivell que la gamma baixa. 

d. Butaca 

 Cost de fabricació unitari = 536,66 € 

 Preu final = 643,99 € (sense IVA) 

 
Butaca de gamma 

baixa 

Butaca de gamma 

alta 
Butaca similar Butaca del projecte 

Empres

a i nom 

del 

product

e 

Seient relax TCS1124 

– TECNUM 

 

 

Butaca Ontario 

rehagirona - 

VERMEIREN  

 

Lastika – LAGO 

 

 

 

 

Preu 260€ + IVA 725€ 361,61€ 643,99 € 
Taula 11. Comparació entre la butaca dissenyada amb  butaques del mercat 

Conclusió 

En un principi, amb la butaca s’esperava destacar en el mercat per la seva innovació però 

després d’aquesta comparació s’observa que també té un preu competitiu. 

e. Cadira 

La cadira és l’element més complicat de valorar, ja que és un producte amb la possibilitat de 

personalitzar, és a dir, els complements són productes addicionals que depenen de la necessitat 

de l’usuari. A més, no és accessible certa informació de cadires amb les mateixes 

característiques per realitzar aquesta comparació. Per aquest motiu, a partir d’aquí, s’analitzarà 

només la cadira base.  

En el preu de la cadira no només se li ha d’afegir el 20% sinó un increment addicional per cobrir 

el cost del motlle en un temps raonable (15%) 

 Cost de fabricació unitari = 96€ 

 Preu final = 129,6 € 
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 Cadira de gamma baixa Cadira de gamma alta Cadira del projecte 

Empresa i nom 

del producte 

 
  

Preu 21,50€ (sense IVA i mín 

20 unitats) 

146,41 € 129,6€ 

Taula 12. Comparació entre la cadira dissenyada amb cadires del mercat 

Conclusió 

El preu de la cadira base és superior a la majoria de cadires comuns i, tot i que, la innovació de 

l’estructura és té un desavantatge considerable respecte el mercat. 

3.3.2 Imatge corporativa de la gamma 

Per promocionar el mobiliari com a una gamma s’ha dissenyat una imatge corporativa que 

unifiqui i simbolitzi tots els mobles dissenyats.  

El nom designat per la gamma prové d’aquesta mateixa paraula, AGMA, el qual té quatre lletres 

com de productes dissenyats. 

 

Pel que fa al símbol, és una figura molt gràfica i sintetitzada que neix de la forma de l’estructura 

de la butaca.  

 

Figura 7. Logotip 

La justificació del disseny del logotip també té relació amb el concepte de gamma, primerament 

cada pota representa un producte i la franja blava de l’extremitat llarga inferior figura la taula 
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d’activitats, la qual deriva de la taula principal. Per tancar la idea, el cercle és la unió de tots ells 

i representa l’entorn.  

Pel que fa als colors, el color blau és el color que contenen els elements de la taula i la cadira i 

el negre és el color de l’estructura de la butaca, creant alhora un contrast visual favorable. 

 

Figura 8. Colors integrats al logotip. 

Finalment, s’uneixen els dos elements per formar el isologotip (denominació tècnica del logo 

format per imatge i el nom del producte o empresa)  

 

Figura 9. Imatge corporativa de la gamma. 

 

3.3.3 Promoció 

Els medis de comunicació per transmetre la promoció que s’utilitzen són gratuïts o amb uns 

costos mensuals reduïts i això provoca una limitació i una implicació major per parts dels 

enginyers. A continuació es presenta el llistat de medis escollits:   

 Internet. Tot i la seva gran amplia possibilitat de publicitat, en aquest cas les pàgines 

webs més idonis són: blogs de disseny, pàgina web pròpia, xarxes socials, pàgines webs 

dels clients. 

 Fires de mobles, per estudiar la competència i promocionar la gamma de mobiliari 

pròpia amb prototips per mostrar.  
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Denominació Localització Data 

Fira d’Artesania de 

la fusta i el moble 
Sénia 18 – 20 Octubre 

Showroom del 

moble 
Barcelona 

Gener (dates concretes per 

establir) 

7ª Edició de la Fira 

del Moble de la 

Garriga 

Barcelona 
Març (dates concretes per 

establir) 

4º Fira del moble Zaragoza 24,25,26 Gener 

53º Edició Fira del 

moble “YECLA” 
Murcia 24-27 Setembre 

Fira Hàbitat 

València 
Valencia 9 – 13 Febrer 

21ª Fira del moble 

i la Decoració 
Badajoz 3-6 Abril 

Taula 13 Dates i localitzacions de les fires de mobles 

 Conferències a Residències i Centres de dies de Catalunya. Aquest tipus de 

divulgació requereix més dedicació per part dels enginyers i ,degut a la situació actual i 

el preu dels productes, no s’esperen resultats molt optimistes.  

 Administració pública. Les demandes per l’Administració pública venen donades per 

previs concursos, on el preu es un gran factor per guanyar i la debilitat de la gamma de 

productes dissenyats.  

 Escoles privades. Aprofitant la importància que li donen a la innovació per destacar i 

donar una imatge moderna, es considera que pot ser un mercat interessant on donar-se a 

conèixer. A més, tot i que el preu sempre és un aspecte valorat, en aquests centres és un 

limitador de segon nivell. 

En el cas de veure necessari una divulgació més ràpida i amplia es realitzaria una publicitat en 

medis amb un rang d’abastiment major, però en aquest cas es necessita una inversió econòmica 

la qual ara no es possible.    

3.4 Pla econòmic financer 

3.4.1 Previsions de vendes 

En aquestes taules es troba la previsió de vendes dels 3 primers anys per cada productes donant 

el total dels ingressos al cap de l’any. 

Com s’ha dit aquest projecte és una demanda de la Fundació Ave María, però no s’assegura la 

remuneració ni la compra de tal. No obstant, s’ha fet les estimacions de les ventes com si la 

Fundació acceptés integrar el mobiliari en la residència estudiada.  

Taula principal  

 1r any 2n any 3r any 

Residència de Sitges 12 - 2 

Domèstic 5 7 14 

Administració 

pública 
8 10 19 

Entitats privades 10 18 30 

Vendes totals 35 35 65 

Ingressos totals (€) 25798,5 25798,5 47911,5 
Taula 14 Previsions de vendes de la taula principal 
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Taula d’activitats  

 1r any 2n any 3r any 

Residència de Sitges 4 - 3 

Domèstic  5 9 11 

Administració 

pública 

9 14 13 

Entitats privades 15 19 37 

Vendes totals 33 42 64 

 Ingressos totals (€) 25693,8 32701,2 49830,4 
Taula 15 Previsions de vendes de la taula d'activitats 

Taula abatible  

La venta abatible té gran competència al sector i no es tan utilitzada en espais públics o en 

entitats privades. 

 1r any 2n any 3r any 

Residènciia de 

Sitges 

24 - - 

Domèstic  9 18 24 

Administració 

pública 

0 4 10 

Entitats privades 5 10 20 

Vendes totals 38 32 54 

 Ingressos totals (€) 11297,4 9513,6 16054,2 
Taula 16 Previsions de vendes de la taula abatible 

Butaca  

Es creu que la butaca pot arribar a tenir gran impacte en el mercat degut a la seva innovació, tant 

estèticament com funcionalment. No obstant, degut al seu preu s’estima que les vendes seran 

per ús personal i domèstic, com element de mobiliari d’alta gama.  

 1r any 2n any 3r any 

Residènciia de 

Sitges 

8 - - 

Domèstic  10 36 40 

Administració 

pública 

0 5 22 

Entitats privades 4 20 28 

Vendes totals 22 61 90 

 Ingressos totals (€) 14167,78 39283,39 57959,1 
Taula 17 Previsions de vendes de la tbutaca 

Cadira base  

En el cas de les cadires, les previsions de vendes totals del primer any al segon disminueix 

degut a la demanda de la Fundació. No obstant, respecte la resta de clients s’estima una pujada 

de vendes.  

 

 



Disseny de mobiliari dels espais d'activitats i de descans de la Fundació Ave Maria 

 

304 

 

 1r any 2n any 3r any 

Residènciia de 

Sitges 

70 - - 

Domèstic  0 16 20 

Administració 

pública 

4* 10* 14* 

Entitats privades 10 38 44 

Vendes totals 84 64 74 

 Ingressos totals (€) 10836 8256 9546 
Taula 18 Previsions de vendes de la cadira base 

*Amb els complements. 

3.4.2 Punt mort o equilibri  

Per calcular el punt mort o d’equilibri, es imprescindible calcular prèviament els costos fixos i 

els costos variables per cada producte. 

a. Costos Fixos 

El cost fixe és únicament la inversió inicial que suposen els motlles i el treball de procés de 

desenvolupament fins arribar al disseny del producte. 

 Taula principal = 35% motlle contorn  + disseny = 131,4 + 2040 = 2171,4 € 

 Taula d’activitats = 35%  motlle contorn + disseny = 131,4 + 2040 = 2171,4 € 

 Taula abatible = 30% motlle contorn + disseny = 112,7 + 2632 = 2744,7 € 

 Butaca = maqueta + disseny = 30 + 2690 = 2720 €  

 Cadira = motlle seient i respatller + disseny = 35.000€+ 6700€ = 41700 € 

b. Costos Variables 

Els costos variables depenen de la venda del producte la qual està determinada pel cost de 

fabricació per unitat i la seva distribució: 

 
Taula 

principal 

Taula 

d’activitats 

Taula 

abatible 
Butaca Cadira 

Cost de 

fabricació 

(€) 

614,25 648,83 247,77 536,66 96 

Distribució 

(10km) 
20 20 16 8 4 

Distribució 

(50km) 
35 35 28 20 6 

Distribució  

(100km) 
60 60 40 35 10 

Total 649,25 683,83 275,77 556,66 102 
Taula 19. Costos variables per cada moble. 

c. Càlcul del punt mort o d’equilibri 

El punt d’equilibri indica el número d’unitats que s’han de vendre per començar a tenir 

beneficis. Aquesta estimació es calcula mitjançant la següent fórmula: 
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On: 

Q = Punt mort. 

CVu = costos variables per unitat de producte. 

CF = Costos fixes, que nomès són les aportacions inicials. 

P = Preu de venta per unitat. 

 

Taula principal 88 Primer trimestre del tercer anys 

Taula d’activitats 130  Tercer trimestre del tercer anys. 

Taula abatible 120  Tercer trimestre del primer. 

Butaca 88  Primer trimestre del tercer anys. 

Cadira base 1544 Inviable 

Taula 20. Estimació del punt d'euqilibri i el trimestre en el qual ocòrre. 

3.5 Viabilitat econòmica 

Primerament, s’ha de tenir present que aquest anàlisis és vulnerable a canvis ja que està basat en 

un conjunt d’estimacions.  

S’espera començar a tenir beneficis al tercer any en pràcticament tots els productes, excepte la 

cadira base, degut a que s’ha valorat únicament com a cadira comú la qual té un mercat 

competent. Els complements tenen una demanda baixa ja que es per un mercat reduït, així que 

tampoc influirien massa a millorar la viabilitat de la cadira. És possible que incorporant les 

millores proposades o fent una nova recerca de noves empreses i pressupostos prosperi la 

situació de la cadira. No obstant en aquest punt, s’ha de valorar si surt rendible el seu 

llançament al mercat o es descarta de la gamma de AGMA, ja que suposa un descens de la 

viabilitat econòmica global del projecte. 

Contràriament, es considera que la butaca pot impactar en el mercat i, al llarg del temps, podria 

aportar una subvenció creuada amb la cadira.  

Per concloure, es recomana aplicar les millores d’optimització del disseny de tots els productes 

abans del seu llançament al mercat.  
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BLOC 4 : INTEGRACIÓ DEL MOBILIARI A L’ENTORN 

4.1 Introducció 

Fins ara, el mobiliari dissenyat s'ha enfocat principalment per cobrir les necessitats i requisits 

demanats per la Fundació Ave Maria i ampliats aquests a partir dels diferents estudis vist al 

llarg del projecte. D'aquesta manera s'aconsegueix un mobiliari òptim i adequat a les necessitats 

a cobrir tant pels residents com pels treballadors. No obstant, s'ha de tenir present que aquests 

objectes aniran dins d'un entorn, un espai en el qual es conviu dia a dia i està present en tot 

moment. Per aquest motiu, no només és important la millora de disseny del mobiliari sino també 

l'entorn on aquest l'envolta. Disseny i entorn són conceptes que estan relacionats entre ells 

doncs dissenyar un espai es centra en l'usuari i a la vegada participa en la idea, creació i 

valoració del producte o servei ofert. L'objectiu és doncs dissenyar un espai en el que la 

residència, a més de la dedicació del servei i atenció als residents, vagi més enllà de la simple 

funcionalitat, aconseguint que l'entorn reculli i cobreixi el mobiliari i els usuaris pel qual el fan 

servir.  

Així doncs, es creu convenient realitzar un estudi de preferents per tal d'extreure'n exemples de 

casos existents i detectar aquells aspectes que podrien ajudar a la Fundació, estudiar l'actualitat 

de l'entorn de la Fundació i iniciar una proposta de millora de l'interior de les. Només de les 

llars perquè els mobiliaris dissenyats són pensats per aquests espais, els menjadors. 

Finalment, un cop tenint la proposta d'interior, s'arriba al procés final, la unificació del disseny 

creat amb l'aplicació de la nova proposta d'interior, per tal de veure un conjunt del resultat final.  

4.1.1 Estudi de preferents 

El 25 d'octubre de 2012 es realitzà una conferència Disseny i la Geltrú, a la Sala d'Actes de la 

universitat EPSEVG. Per la qual Jaume Pérez Payarols, metge i pediatre, especialista en 

oncologia pediàtrica, expert en gestió hospitalària per l'IESE i responsable d'Innovació de 

l'Hospital de Sant Joan de Déu exposà: "L'hospital per a infants està per dissenyar". En ella 

mostrava la falta de serveis destinats als infants. "Els hospitals estan dissenyats per adults, 

pensats per a ells sense tenir present la visió d'un/a nen/a." - Jaume Pérez Payarols.  

4.1.2 Hospital Sant Joan de déu 

El redisseny de l'interior de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, on la innovació és un 

dels objectius claus de l'hospital que recentment s'està posant en marxa. Els professionals que hi 

treballen no tenen el llenguatge tecnològic ni d'enginyeria. Per aquest motiu veuen fonamental 

comptar amb professionals d'aquest àmbit per detectar noves necessitats que el personal 

assistencial pot veure de primera línia.  

D'aquesta manera, l'hospital s'ha convertit en el primer centre espanyol que planteja i crea un 

procés de suport intern destinat a generar i realitzar idees entre els seus professionals. Tenint 

com objectiu, fomentar la cultura emprenedora entre el personal, i d'una altra banda, disposar 

d'una plataforma que permeti aprofitar aquestes idees innovadores, per tal que sigui una millora 

pels pacients i els propis treballadors.  

L'entorn i l'interiorisme de l'hospital ha sigut un aspecte clau ha solucionar i millorar. Molts dels 

pacients, sobretot els infants i els de tercera edat, quan entraven ho feien amb por i disgust. Les 

sales d'espera i la pròpia consulta resultava freda, fosca i hostil i això provocava un estat de 

nerviosisme i d'incomoditat pels usuaris. El redisseny del seu interior, com per exemple 

"l'amagatall per animals", on tigres, meduses, flamencs, elefants i fins a 100 animals es 
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passegen per les diferents sales ha sigut la solució proposada pels dissenyadors Rai Pinto i Dani 

Rubio, aconseguint humanitzar l'espai, adaptant-ho a les necessitats infantils gràcies als 

diferents elements arquitectònics, creant un efecte visual continuo a base de repeticions 

coloristes i jocs en diferents dimensions. "Les figures d'animals són reproduccions a escala que 

pediatritzen l'entorn, potenciant la cultura de la cura del pacient i que agafa molta importància 

quan es tracta de nens".  

 

Figura 1 Passadissos amb l'amagatall per animals de l'Hospital de Sant Joan de Déu. 

Després també hi ha altres projectes interdisciplinaris, com per exemple l'ambientació en la 

zona d'espera d'oncologia de l'hospital de Sant Joan de Déu d'Ona Harster, Nieves Serra i Arturo 

González on tenen com objectiu acompanyar al pacient durant els moments d'espera, creant un 

espai harmònic i agradable. Mitjançant una escultura-mòbil que es situa en el pati de llums de 

l'hospital i amb un sofà modular, amb una forma orgànica permeten adoptar diferents postures 

(asseure's estirar-se, per jugar).  

 

Figura 2  Propostes de redisseny del projecte interdisciplinari. 

Però els projectes no només es centren en l'interiorisme, també s'hi troba propostes de 

productes, com per exemple, Pals Joc, permetent als nens jugar com si fos un patinet, alhora que 

porten la medicació. Una idea de Guillem Puche.  
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Figura 3  Pals Jocs. 

4.1.3 Conclusió 

Vist aquest estudi de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, completament positiu i 

favorable, no només pels pacients, com s'ha comentat anteriorment, sino també pels 

treballadors, es creu convenient fer un estudi de com es podria millorar l'interior de les llars de 

la Fundació. Tal i com s'ha vist en l'exemple de l'hospital, l'arquitecte no pot tenir la mateixa 

visió i opinió que el resident o el treballador que hi passen 24 hores en les instal·lacions. Per 

això, per tal d'afavorir l'actitud, caràcter i el dia a dia dels usuaris que hi conviuen i hi treballen 

s'inicia un estudi de l'entorn.  

4.2 Estudi de l’entorn de la residència 

En el context, vist en el punt 1.3 del Bloc 1, s'estudia l'entorn en general de la Fundació 

comentant les característiques i serveis principals que cobreix. Ara, fet el disseny del mobiliari i 

iniciant el procés de millora de l'entorn, es centra aquest estudi concretament en l'espai dels 

menjadors doncs és allà on s'ha realitzat el disseny dels productes.  

Com s'ha comentat en el context, el menjador està distribuït de la següent manera:   

 

PORTA  

INTERNA 

 

 

CUINA 

Habitació 

PORTA  

JARDI 

TAULA 

TAULA 

individual 

CADIRA 

SOFÀ 

Figura 4  Representació del menjador de la llar blava 
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Es realitza però, mitjançant el programa Dialux, una representació en 3D de l'espai descrit 

anteriorment per tal d'obtenir una imatge general de tots els menjadors, ja que a cada llar hi ha 

petites modificacions i quasi bé sempre estan ocupades pels seus residents.  

El mobiliari utilitzat en aquesta imatge és representatiu perquè només es vol extreure el volum 

que ocupa i l'efecte que crea l'entorn sobre els colors i materials del mobiliari.   

 

Figura 5  Simulació Dialux d’una llar des de fora 

 

Figura 6  Simulació Dialux d’una llar des de dins 

4.2.1 Conclusió 

Vist la distribució dels menjadors de la Fundació Ave Maria, l'espai en els quals els treballadors 

i els residents passen una part important del dia: àpats, realització de certes activitats, hores 
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buides. S'extreu que la neutralitat que té l'entorn no ajuda. S’ha observat que en aquest aspecte, 

la fundació dóna importància a la funcionalitat, escollint colors neutres (com el blanc per totes 

les parets) pel fet d’evitar cap estimulació negativa o danyosa en els pacients. 

Per tant, la idea seria personalitzar i donar color al menjador de les llars. D’aquesta manera, es 

fa molt més agradable l’estància tant pels pacients com pels treballadors.  

Tenint present que les llars s’anomenen cada una amb un color diferent (verd, groc, blau i terra), 

perquè els pacients i els treballadors les sàpiguen diferenciar fàcilment, es creu convenient 

aprofitar-ho i relacionar-les a través d’una temàtica.  

4.3 Temàtiques per les llars 

4.3.1 Brainstorming 

Per identificar una temàtica que englobi quatre aspectes relacionats, cadascun amb un color, 

s’ha realitzat una pluja d’idees: 

PAISATGES NATURALESSA ESTACIONS 

Camp – Groc 

Mar – Blau 

Bosc – Verd 

Desert – Terra 

 

Sol – Groc 

Aigua – Blau 

Plantes – Verd 

Terra – Terra 

 

Estiu – Groc 

Hivern – Blau 

Primavera – Verd 

Tardor – Terra 

 

FLORS  FRUITES ANIMALS 

Girasol – Groc 

Liri – Blau  

Arbre – Verd 

Rosa – Terra (Vermell) 

 

Plàtan – Groc 

Nabiu – Blau 

Kiwi – Verd 

Fresa – Terra (Vermell) 

Periquito – Groc  

Dofí – Blau 

Reptils – Verd  

Ós, gos, mico - Terra 

Taula 1  Brainstorming de temàtiques per a les llars 

Es van presentar les 5 temàtiques a la Fundació Ave Maria, s’acceptaren amb molt positivisme 

per tal de canviar l’interior de la llar, però amb la crítica de que es tingués present que no ha de 

ser llampant ni cridanera la sanefa de l’interior de les parets sinó que seguís uns colors pastissos 

i amb poca ornamentació. Es pensà també que al ser una residència en mig de Sitges, perquè no 

seguir una temàtica popular - tradicional pel seu interior.  

Realitzant un estudi cultural, s’estudia que les tradicions i festivitats més importants i populars a 

Sitges són:  

 Festa de la Mare de Déu del Carme 

 Carnaval 

 Ral·li 

 Setmana Santa  

 Caramelles 

 Sant Jordi 

 Corpus 

 Sant Joan 

 Sant Pere 

 Campdàsens 

 Mare de Déu del Carme 

 Mare de Déu del Vinyet 
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 Festa Major 

 11 de setembre 

 La Verema 

 Santa Tecla 

 Nadal i cavalcada de Reis 

4.3.2 Conclusió 

De les festivitats i tradicions més importants de Sitges es destaquen quatre (quatre llars): 

Carnaval, Caramelles, el Ral·li i el Corpus. Es creu però que fer quatre ornamentacions diferents 

per les llars podria ser caòtic i estudiant i aconseguint opinió de vilatans de Sitges, s’obté com a 

proposta de disseny, fer l’ornamentació de les quatre llars amb quatre  Corpus, amb una sanefa i 

tonalitat diversa segons la llar (blava, groga, verda i vermella). El Corpus, és una de les festes 

més arrelades a Sitges i una de les que atrau més visitants a la vila. El concurs d’ornamentació 

floral de façanes i de carrers és el més llampant d’aquesta celebració.  

4.3.3 Primera proposta  

 
 

Figura 7 Proposta llar verda 

 
 

Figura 8  Proposta llar vermella 

 
 

Figura 9  Proposta llar groga 
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Figura 10   Proposta ller blava 

a. Conclusió de la primera proposta 

Presentat el grafisme a la Fundació, s'accepta amb molt positivisme i s'opina que es podria 

implantar la sanefa, mitjançant un vinil, a la part superior de les parets de les llars. Com a 

crítica, s'opina també que en els dissenys els hi falta el toc floral que tan caracteritza el Corpus. 

D'aquesta manera, tenint les bases de la sanefa, es canvia el seu interior afegint el traç floral.  

4.3.4 Segona proposta  

a. Proposta llar verda 

 

 
Figura 11 Proposta final llar verda 

b. Proposta llar vermella 

 

 

Figura 12 Proposta final llar vermella 
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c. Proposta llar groga 

 

 

Figura 13 Proposta final llar groga 

d. Proposta llar blava 

 

 

 

Figura 14 Proposta final llar blava 
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4.4 Integració del mobiliari en l’entorn 

4.4.1 Accessibilitat 

S'ha de tenir present l’accessibilitat per col·locar el mobiliari adequadament, sense perjudicar en 

concret als residents en cadires de rodes.  

a. Accessibilitat en les infraestructures, urbanisme i habitatge 

En relació a l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, els canvis més 

significatius en termes generals que han afectat a la Fundació, dels quals han sigut en les últimes 

setmanes, són:  

- Canvi en el paràmetre d'amplada de pas, que  passa a ser de 1,80 m lliure d'obstacles 

(excepcionalment es pot reduir a 1,5 m en zones consolidades). 

- Canvi de pendents permesos en les voreres. Ara el pendent longitudinal no podrà 

superar el 10% si la longitud de la vorera no supera els 2 m, i si la longitud no supera 

els 2,5 m el pendent haurà de ser del 8%.  

- Les baranes de protecció seran de 90 cm o 110 cm d'alçada, depenent del desnivell 

que han de protegir.  

- En relació amb els paviments, queden prohibides les terres soltes, graves o sorra.  

- En les escales, es senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud amb una franja de 5 cm 

d'amplada enrasada amb l'alçada situada a 3 cm de la vora, que contrasti en textura i 

color amb el paviment del graó.  

- La secció del tub rodó dels passamans dels poms de les portes es delimita a un 

diàmetre d'entre 4,5 cm i 5 cm.  

- En els ascensors, s'introdueixen els següents canvis:  

 · L'amplada mínima de la porta serà de 1,00 m (fins ara el mín. era de 0,80 m). 

 · Les botoneres es col·locaran a una alçada entre 0,70 m i 1,20 m.  

 · A l'exterior, a les portes es col·locarà en nº de planta en braille.  

 · La cabina disposarà d'indicador sonor i visual de parada, i de nombre de 

 planta. 

- En els serveis higiènics s'especifica que hi haurà 1 unitat accessible per a cada 10 

unitats. 

b. Accessibilitat en el menjador de les llars 

El menjador és la part de les vivendes on els pacients passen més temps. És necessari, per tant, 

tenir present els problemes d’accessibilitat que impedeix tenir  una estància agradable. Moltes 

de les adaptacions que hi ha que fer passen per modificar o canviar el mobiliari, la seva 

disposició o ambdues en l’espai de l’estància.  

Aspectes en un menjador que s’han de tenir present:  

- Espais de pas i gir: en una vivenda d’una persona amb mobilitat reduïda, l’amplada 

mínima recomanable de qualsevol espai de pas ha de ser igual o major de 80 cm. És 

recomanable que existeixi un espai lliure mínim de 90 cm amb llocs de gir de 1,50 m de 

diàmetre, amb màxima cada 10 m, necessari per poder girar una cadira de rodes amb 

mobilitat.  

- Proteccions en les cantonades, col·locar cantoneres en les cantonades dels mobles, per 

evitar fer cops o caigudes, especialment en la taula, butaques i cadires. En qualsevol cas 

és millor disposar de mobiliari sense arestes ni cantonades vives.  
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- Desplaçaments de mobles, col·locar discos lliscants de filtre o tefló en la base de les 

potes de mobles com les cadires, butaques, etc. Facilitant així el seu desplaçament sense 

esforç.  

- Altura de les taules de menjador, haurà de ser major o igual a 70 cm, estant entre 75 i 

80 cm.  

- Senyalització, pictogrames o altres tipus de llenguatges que permeten als usuaris amb 

discapacitat intel·lectual saber per a que serveix cada comandament a distància, cada 

connector, etc.  

4.4.2 Elecció de la llar i determinació dels residents  

Per fer la integració del mobiliari s’escull una Llar on convivint residents amb més diversitat de 

problemes amb el mobiliari i amb jardí, per poder veure el resultat final amb tots els 

components dissenyats durant el treball realitzat.  

S’escull la planta baixa de la Llar Blava on conviuen 8 residents. 

Resident Problemes a resoldre amb el mobiliari Característica o complement a afegir 

1 

Llisca per la cadira  Tac abductor 

Problemes d'esquena, degut a l’escoliosi Laterals 

Es balanceja assegut a la cadira. Anti-balanceig 

2 

3 

Problemes de visió. Contorns diferenciadors de les taules 

Edat adulta que provoca una disminució 

significant de la destresa.  

Reposa-braços  

Desplaça la cadira, allunyant-la de la taula.  Cinturons 

Llisca per la cadira Tac abductor 

Altura disminuïda.  Reposa-peus 

3 Posició incorrecta al seure’s.  Ergonomia de la nova proposta de 

cadira i butaca. 

4 Cifosis, necessita un seient embuatat. Funda embuatada de la cadira i coixí 

puff embuatat de la butaca. 

5 No té cap problema significant amb el 

mobiliari.   

- 

Capaç d’utilitzar jocs simples.  Faristol de la taula d’activitats 

6 Utilitza una cadira de rodes Altura de les taules aptes per cadires de 

rodes.  

7 Altura disminuïda.  Reposa-peus 

8 Posició incorrecta al seure’s. Ergonomia de la nova proposta de 

cadira i butaca. 

Taula 2 Característiques dels residents de la llar blava 

 

4.4.3 Resultat de la proposta final del menjador de la llar blava 

En aquest últim apartat s’explica i es representa pas per pas com s’ha arribat a la integració del 

mobiliari en el menjador de la Llar Blava, a partir de la distribució actual del mobiliari de la 

fundació i la normativa d’accessibilitat en un menjador estudiada prèviament.  

 Primerament, es demana el plànol de la llar de la fundació amb les dimensions generals.  
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Figura 15 Plànol llar blava 

 

A partir d’aquí, a les imatges següents, s’integren els elements dissenyats al entorn descrits: 

 
Figura 16. Senefa blava 
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Figura 17 Vista aèria de la distribució de les taules i les cadires al menjador de la llar 

 

Figura 18 Entrada al menjador pel jardí 
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Figura 19 Interior del menjador amb la sanefa blava 
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CONCLUSIONS 

Objectius 

Un cop finalitzat aquest treball es fa un anàlisis sobre si s’han assolit els objectius principals. 

Que són:  

 Verificar les necessitats dels usuaris segons els requisits demanats per la Fundació 

Ave Maria. 

 Estudi dels diferents espais de la Fundació per tal d'aconseguir una millor fluïdesa 

tant pel que fa als pacients com al personal del centre.  

 Dissenyar conceptualment  els mobles de les llars. Aquests són: la tauleta de nit i el 

llit del dormitori i la taula principal, la individual i la cadira del menjador. 

 

Objectius assolits i aportacions addicionals 

Tots ells han estat assolits,  tot i que durant la investigació prèvia, on estan compresos els dos 

primers objectius principals, s’ha vist propici substituir el disseny de la tauleta de nit i el llit per 

la butaca de jardí. Doncs el llit, és un element de mobiliari molt estudiat i el mercat ja presenta 

bones solucions. En canvi, de la butaca han sorgit problemes que calen ser resolts. Per aquest 

motiu, s’ha redireccionat el treball dissenyant els elements dels espais comuns, deixant apart les 

àrees de descans. 

 

Degut a que tots els elements de mobiliari es centren en un mateix espai s’ha donat un valor 

afegit al treball realitzat, creant una gamma de mobiliari i aportant una visió global de tot el 

conjunt,  integrant-ho en l’entorn de la residència. 

 

A més, s’ha ampliat el treball desenvolupant la investigació tècnica per a cada producte i en 

algun d’ells s’ha arribat al punt final per fabricar-ho a curt termini, com és el cas de les taules, 

tot i que, es recomana fer les millores esmentades.  

  

Per altra banda, hi ha aspectes menys desenvolupats respecte la resta de treball, presents 

principalment en el procés de disseny de la butaca i de la cadira, on les causes principals són: 

 S’han hagut de revisar nous coneixements fora del nostre camp.  

 Tenir un client exigent amb les idees sense definir, provocant un canvi constant 

d’algunes especificacions durant el transcurs del treball. 

 Falta d’informació necessària per part de la fundació i d’empreses especialitzades en 

mobiliari i/o producció.  

 Al llarg del temps els residents pateixen noves limitacions lligades a les seves malalties 

i la vellesa, fent que apareguin noves necessitats a resoldre.  
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Conclusions a nivell personal 

En aquest projecte de disseny, amb quatre components, s’han aportat diferents punts de vista 

que han anat complementant-se per arribar fins a la solució. 

S’ha comprovat que un enginyer  de disseny industrial té coneixements generals de diversos 

aspectes. Fet que possibilita desenvolupar un disseny viable des de la idea fins la seva venta. No 

obstant, amb un punt de visió més tècnic, en concret d’algú que hagi estudiat enginyeria 

mecànica, hagués facilitat la verificació i càlculs dels mecanismes i estructures. 

A més, s’ha après a organitzar en equip un treball de disseny de quatre productes diferents 

relacionats entre si, de manera que resulta una estructura i un redactat homogeni, el qual s’ha 

acompanyat amb representacions gràfiques per facilitar l’enteniment del contingut. 

Aquesta organització s’ha realitzat mitjançant una metodologia definida prèviament però, que 

ha anat modificant-se al llarg de l’execució del treball per a què el temps dedicat resulti més 

eficient.  

Per concloure, és evident que s’han adquirit nous coneixements i alhora s’han detectat les 

debilitats que encara s’han de treballar.   
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