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Resum 

El projecte que es desenvolupa a continuació es basa en l’estudi, disseny i posterior 

implantació de la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification Devices), en una 

empresa que es dedica a la producció de prefabricats de formigó.  

El principal objectiu del projecte és el de proporcionar a l’empresa un sistema de 

control i seguiment desassistit  de totes les línies de producció, de manera que s’integrin 

en el flux d’informació electrònica de l’empresa les dades que permetin la gestió, control i 

posterior localització de les peces a través de totes les zones i sectors de la fàbrica.  

La RFID presenta nombrosos avantatges respecte a d’altres sistemes 

d’identificació, principalment degut al fet que no necessita una visió directa entre les 

antenes i els objectes a identificar, que permet obtenir lectures a distància i que és capaç 

de reconèixer múltiples objectes de manera simultània. La incorporació d’etiquetes 

electròniques i lectors de radiofreqüència en l’àmbit de la logística pot aportar nombrosos 

beneficis en costos i temps, fet que genera un valor afegit en la gestió dels actius. 

L’ús d’aquesta tecnologia permetrà a l’empresa disposar d’un sistema de 

traçabilitat, que a la vegada servirà com a sistema de control de la producció i permetrà 

conèixer la ubicació real de les peces inventariades. 

Una de les principals motivacions que ha despertat la realització d’aquest projecte 

ha estat el fet que el tipus de radiofreqüència que es farà servir és relativament nou (EPC 

Gen-2). Aquest tipus de tecnologia, en l’actualitat, es troba en l’etapa d’investigació i 

desenvolupament cosa que ofereix al projecte un caràcter innovador. D’altra banda, el fet 

que a l’empresa hi hagi gran quantitat de materials que poden alterar el funcionament 

dels equips com són els metalls i el formigó, afegeix un cert grau de complexitat al treball. 

L’abast d’aquest projecte inclou des de la recollida automàtica de dades, fins a la 

comunicació d’aquestes a una base de dades que gestioni la informació obtinguda. Per 

tant, es realitzarà l’elecció, la localització i la mecanització de tots els equips a instal·lar, 

així com l’elecció de la millor manera de realitzar el seguiment automatitzat de 

l’emmagatzematge. També es definiran les especificacions del software de gestió de les 

dades obtingudes. 

Un cop conclòs el  projecte ha quedat palesa la viabilitat tècnica de la implantació 

de la RFID treballant en la banda de freqüències UHF per a la solució del problema, tot i 

que a priori l’entorn presentava nombroses dificultats que no es sabia si es podrien 

superar. 
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1. Prefaci 

A l’actualitat el mercat ha evolucionat de tal manera que la traçabilitat ha pres una 

importància notable. Sectors com l’automoció, l’alimentació o la sanitat exigeixen un control 

exhaustiu al llarg de tota la cadena de subministrament. A més, l’aparició de la filosofia Just 

in Time comporta el control de les operacions en temps real. Degut a la necessitat 

d’optimitzar els recursos disponibles es requereix d’un sistema que permeti la lectura i 

l’emmagatzematge de la informació de manera senzilla. 

El sistema d’identificació d’objectes més utilitzat fins ara ha estat el codi de barres, però 

cada cop resulta més limitat a causa de l’increment continu de la competitivitat del mercat. 

La RFID (Radio Frequency Identification Devices) o identificació per ràdiofreqüència sorgeix 

de la necessitat de suplir les mancances derivades de la ineficiència del codi de barres en 

certs entorns.  

La RFID presenta diversos avantatges respecte als altres sistemes degut a que permet 

identificar múltiples objectes simultàniament i no cal una visió directe directe entre els 

components per a poder dur a terme la identificació, disminuint així el personal i el temps 

necessari per a la realització d’inventaris. A més, les etiquetes que fa servir són més 

resistents que un codi de barres, fet que les fa aptes a entorns hostils de treball.  

La incorporació de tag’s (etiquetes electròniques) i lectors en l’àmbit de la logística pot 

aportar una sèrie de beneficis concrets en termes de costs i temps en els processos de 

captura, transmissió, emmagatzematge i administració de les dades, fet que genera un 

valor afegit a la gestió d’actius. A mode d’exemple, la presència d’un tag en un palet pot 

facilitar tota la informació relacionada amb el contingut del mateix, el que implica un 

increment en la velocitat d’adquisició de dades i una disminució d’errors en aquesta part del 

procés.  

L’estudi que es presenta a continuació pot resultar interessant tant a aquelles persones 

o estudiants d’enginyeria que mai hagin tingut relació amb la tecnologia i vulguin tenir una 

primera presa de contacte amb la RFID, com a aquelles que encara que tinguin 

coneixement d’aquesta tecnologia estiguin interessades en conèixer una aplicació en un 

entorn real, ja que aquest projecte té com a finalitat la implantació de la tecnologia en un 

ambient industrial. En el mateix, es presenten els punts forts i les mancances que presenta 

la tecnologia, així com les dificultats trobades durant la mecanització dels diferents equips. 

Aquest fet també el fa interessant per a aquelles persones que tinguin un negoci i vulguin 

incorporar la RFID, utilitzant el projecte com a referència i font d’informació. 
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2. Introducció 

L’automatització de processos productius és, avui en dia, una realitat en el sector 
industrial. Un dels punts que cada cop està prenent més rellevància és la traçabilitat dels 
productes. Per aquest motiu, cada cop són més necessaris  nous sistemes automàtics 
d’identificació que ofereixin múltiples possibilitats per a millorar la gestió dels recursos i 
automatitzar processos. Això comporta un augment de l’eficiència i de la fiabilitat en 
l’administració de dades, així com un important estalvi en els costs. 

Al mercat es poden trobar diversos sistemes d’identificació automàtics, com poden ser 

el codi de barres, les targes intel·ligents (Smart Cards), el sistema OCR (Optical Character 

Recognition) de reconeixement òptics de caràcters, identificació per radiofreqüència (RFID) 

i diversos procediments biomètrics. L’estat actual de la tecnologia sembla indicar que el 

major creixement vindrà associat als sistemes de radiofreqüència, si bé les inversions 

necessàries fan difícil justificar el retorn financer de la inversió degut a que es tracta d’una 

tecnologia que encara es troba en  fase de recerca i desenvolupament. 

Per tant, la implantació d’un sistema d’identificació automàtica per radiofreqüència 

integra en el flux d’informació electrònica de l’empresa els productes identificats, permetent 

la seva gestió, control i posterior localització. 

Contràriament al que pugui semblar, la RFID s’ha anat utilitzant des de fa molts anys 

en diferents sectors de la indústria, però és ara quan es troba en plena actualitat, 

principalment impulsada per la seva utilització en elements quotidians i el seu possible ús 

massiu en la cadena de subministrament. 

 

2.1. Objectius del projecte 

El projecte es basa en l’estudi, el disseny i la posterior implantació de la tecnologia 

RFID utilitzada a la banda de freqüències UHF en una empresa que es dedica a la 

producció de prefabricats de formigó. 

Aquesta empresa actualment utilitza un sistema de seguiment de les peces que 

presenta nombroses mancances. El principal problema és que, en el moment de localitzar 

les peces que s’han de carregar a un camió, aquestes no es troben en el lloc que 

determina el sistema actual, o bé, ni tan sols consten com a peces emmagatzemades. El 

projecte que es desenvolupa a continuació neix de la necessitat de corregir les 

insuficiències del sistema actual per tal de reduir els temps perduts en localitzar les peces, 
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tant en el procés productiu com en l’emmagatzematge, optimitzant així el funcionament de 

la fàbrica. 

El principal objectiu d’aquest projecte és el control i seguiment de totes les línies de 

productes (bigues, pilars, parets...) a través de totes les zones i sectors de la fàbrica, 

incloent-hi les zones per a l’emmagatzematge. 

Aquesta tecnologia ha de permetre a l’empresa disposar d’un sistema de traçabilitat, 

que al mateix temps faciliti un control desassistit de la producció, així com conèixer en 

temps real la ubicació de les peces inventariades. 

 

2.2. Emplaçament i abast del projecte 

El projecte es durà a terme a “Hormigones prefabricados de España, S.A.” 

(Hormipresa). Fundada al maig de 1972, Hormipresa centra la seva activitat en la fabricació 

de prefabricats de formigó per a la construcció, tant residencial com industrial i 

d’equipaments[1]. 

Hormipresa és una empresa pionera a Espanya, amb més de 25 anys d’experiència, ja 

que ha sabut créixer i adaptar-se a les necessitats dels seus clients sense perdre la filosofia 

de qualitat.  

A mida que van passant els anys, amb l’elevació dels costos de mà d’obra en la 

construcció tradicional, Hormipresa va esdevenint més competitiva en el mercat de la 

construcció degut a que la seva direcció aposta per mantenir un esperit innovador 

incorporant les noves tecnologies als seus processos productius. 

L’empresa disposa de tres centres de producció, dos d’ells ubicats a la província de 

Tarragona (a Santa Coloma de Queralt1 i al Pla de Santa Maria) i un tercer a la localitat 

alcarrenya de Torija. Aquest projecte però, es centra només en l’estudi del centre de Santa 

Coloma de Queralt ja que és l’únic que es dedica a la producció de tots els productes que 

fabrica l’empresa; a més,  fer l’estudi de tots els centres resultaria laboriós i repetitiu.  

 

 

 

1 Consultar l’annex G on es mostren els plànols de  l’emplaçament (C – 01) i la distribució en planta de la planta de Santa 

Coloma de Queralt (C – 02.)  
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Figura 2.1 Planta d’Hormipresa a Sta. Coloma de Queralt 

Aquest projecte es centra en la recollida automàtica de dades i la comunicació 

d’aquestes fins a un ordinador central que les gestioni. Es realitzarà l’elecció dels equips a 

instal·lar, la localització i la mecanització d’aquests per tal de controlar la producció. També 

s’haurà de decidir com fer un seguiment desassistit de l’emmagatzematge i el disseny del 

suport material on es coloraran les etiquetes electròniques.  

Degut a que es vol fer un seguiment de tot el procés, des de la producció fins al 

moment en que la peça surt de les instal·lacions, es fa necessària la divisió dels processos 

pels quals passa la peça.  

Serà necessari definir l’arquitectura de la xarxa de comunicacions que haurà de fer 

possible que un ordinador central rebi totes les dades provenint dels equips distribuïts per  

tota la planta. La manera de gestionar aquestes dades i com es mostraran a l’usuari 

queden fora de l’abast del projecte ja que un informàtic especialitzat s’encarregarà 

d’implementar un software específic per a l’aplicació. 
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3. Proposta d’implantació 

En aquest capítol es pretén descriure la implantació de la tecnologia RFID que 

permetrà conèixer la ubicació física en temps real dels productes acabats i semielaborats 

d’Hormipresa a la planta situada a Santa Coloma de Queralt. 

 

3.1. Descripció dels processos 

La fàbrica on es centra l’activitat ocupa aproximadament una superfície de 150.000 m2, 

dels quals una tercera part es dedica al procés productiu. Els dos terços restants estan 

destinats a l’emmagatzematge del producte elaborat i a les zones d’oficines, vestidors, 

magatzems de manteniment ... 

La planta té una producció diària d’unes 120 peces aproximadament, que anualment 

es tradueix en unes 25.000 peces. Gran part d’aquesta producció va destinada a la 

construcció d’edificacions industrials, aparcaments, graderies per a estadis... tot i que, 

també es dediquen a la  fabricació de cases prefabricades i xalets.  

 

3.1.1. Descripció de l’activitat 

A la planta de Santa Coloma de Queralt es produeixen gran varietat de productes, que, 

a grans trets, es classifiquen com: pilars, jàsseres, bigues, plaques alveolars, parets i 

complements. 

El procés de fabricació de totes les peces segueix una metodologia similar. En primer 

lloc, s’elabora l’armadura amb filferros o cordons d’acer corrugat. Seguidament es col·loca 

en un motlle i s’omple amb formigó.  

Un cop les peces estan assecades es procedeix al desemmotllament. En aquest punt i 

abans de l’emmagatzematge, les peces s’han de sotmetre a diversos acabats com poden 

ser rentat, pintura o retocs.  

Les matèries primeres requerides són, principalment, l’acer corrugat i el formigó. L’acer 

és subministrat per un proveïdor en diferents formats, diferents diàmetres i longituds, en 

funció dels esforços previstos que hagi de suportar la peça. En canvi, el formigó es fabrica 

en una central automàtica que gestiona les dosificacions dels diferents components: aigua, 



Pàg. 14  Memòria 

 

grava, sorra, àrids i ciments. Aquesta central incorpora una pastadora de règim forçat i 

porta un sistema electrònic de mesura de la impedància de la mescla per tal de definir el 

grau de consistència dels àrids.  

Hormipresa també ha de disposar d’altres matèries primeres com graves especials per 

a realitzar l’acabat superficial de les parets, gomes per evitar els fregaments entre peces, 

fustes per l’emmagatzematge, etiquetes i coles per a la identificació de peces... 

Els diferents estats pels quals passa una peça defineixen les següents etapes: 

• Fabricació de l’armadura: es considera el naixement d’una peça un cop s’ha 

finalitzat la confecció de la seva armadura. És en aquest moment quan se li afegeix 

mitjançant un filferro una etiqueta impresa per a la seva identificació. 

• Ompliment dels motlles de formigó:  aquesta etapa comença quan l’armadura es 

col·loca dins del motlle en el que es vessarà la quantitat de formigó necessària i 

finalitza un cop la peça s’ha assecat i desemmotllat.  

• Acabat de les peces:  algunes peces requereixen d’accions addicionals com poden 

ser operacions de rentat, pintura, revestiment superficial, tallat...  

• Control de qualitat: Abans de poder donar per finalitzat el procés de fabricació, les 

peces han de superar un control de qualitat. En cas que el resultat no sigui 

satisfactori aquestes seran reparades o bé rebutjades en funció de la magnitud dels 

defectes. 

• Emmagatzematge: Durant el període comprés entre l’aprovació de la peça per part 

del departament de qualitat i el moment de càrrega de camions, les peces 

s’emmagatzemen a l’exterior de les naus.  

• Càrrega dels camions: En aquest punt finalitza el control de la peça i aquesta es 

dóna de baixa del sistema. 

Al llarg del procés descrit anteriorment es van generant una sèrie de residus que cal 

analitzar i tractar segons la seva naturalesa. Entre aquests residus es troba principalment 

l’aigua amb sediments, que prové de diferents etapes de la producció: rentat de peces i 

restes de la pastadora. A més, s’hi pot trobar gran quantitat de runa d’obra i puntes de 

ferralla, conseqüència de la trituració de peces defectuoses i de retalls de peces llargues. 

En menor quantitat, també es generen altres residus de caire general com poden ser 

embolcalls, fustes, gomes i coles. 
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Per tal de minimitzar l’impacte dels residus i optimitzar els recursos disponibles, 

Hormipresa, gestiona aquests residus de manera independent: 

• Aigua amb sediments:  aquest és el residu generat en major quantitat. Per aquest 

motiu, l’empresa disposa d’un sistema de depuració propi basat en la decantació, 

filtrat i evaporació de l’aigua. Degut a les dimensions de la planta, l’aigua es diposita 

en diverses basses repartides estratègicament que, a través d’un sistema de 

canalitzacions es enviada a la depuradora.  

• Runa d’obra:  prové principalment de la trituració de peces defectuoses i de retalls 

de peces llargues. El principal problema del residu és que es troben barrejats el 

formigó i l’acer de la ferralla. Per tant, el primer pas consisteix en la separació 

d’aquests dos elements. Un cop s’han aïllat es vénen a empreses que els utilitzaran 

com a matèries primeres. 

• Residus generals:  tota la brossa restant es llença a varis contenidors que 

l’empresa bc3 ecològics s’encarrega de recollir i gestionar periòdicament. 

A la Figura 3.1 es mostra un esquema de l’activitat destacant entrades i sortides del 

sistema. 

 

Figura 3.1 Diagrama descripció de l’activitat 
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3.1.2. Línies de productes 

Malgrat la gran varietat de peces i mides que s’elaboren, aquests es poden classificar 

en cinc línies de productes tenint en compte la funció a la qual aniran destinades. A l’annex 

G, plànol G – 01: Descripció de les línies de producció, estan representades les rutes que 

segueixen les diferents línies de producció a la fàbrica i les zones de les naus on es 

produeixen entrades i sortides. 

• A – Pilars: són elements verticals de suport de les estructures, per tant, els 

responsables màxims de l’estabilitat de les mateixes. Les dimensions són variables 

en funció de l’edificació i la longitud es troba compresa d’1 a 20 metres. 

• B – Bigues: són peces, generalment prismàtiques, molt més llargues que amples i 

disposades horitzontalment. Serveixen per a suportar les càrregues que no graviten 

directament sobre una paret o un pilar. 

• C – Jàsseres de forjats: són les bigues mestres que serveixen de suport per a 

d’altres bigues. Poden portar armadura d’espera per a formigonar el cap superior. 

Poden ser de sèrie lleugera o pesada i tenir un ala de 15 o 20 cm. 

• D – Plaques alveolars: són plafons de tancament plans amb alvèols per alleugerir 

el pes. L’amplada estàndard de les plaques és de 120 cm i el cantell, en funció de la 

longitud, està comprès entre 12 i 40 cm. 

• E – Parets i complements de xalets: aquesta línia la formen els tancaments dels 

edificis, ja siguin interiors o exteriors, i els diferents elements necessaris per al 

muntatge dels xalets (juntes entre panells, cantoneres, escales...) 

A la Figura 3.2 es mostra un exemple de cadascuna de les línies de producció. 

 
Figura 3.2 Peces de les diferents línies de producció. 
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3.1.3. Manutenció 

S’entén per manutenció el conjunt d’operacions no productives de maneig, transport 

interior i emmagatzematge de material dins del recinte industrial.  

Les matèries primeres arriben des de l’exterior a través de camions que són 

descarregats directament o mitjançant un carretó elevador, pont grua o remolc. Aquests 

són els encarregats de transportar les matèries fins al punt de la línia de producció on són 

necessàries. 

Un cop iniciat el procés de fabricació d’un peça, el transport interior per les naus es 

realitza mitjançant els ponts grua instal·lats. En el cas que el transport s’hagi de realitzar 

travessant zones que no disposin d’aquests elements, el transport es realitzaria amb 

remolcs o petits camions que circulen per l’interior de la fàbrica. 

En el moment en el que les peces hagin sortit del procés de fabricació i hagin superat 

els controls de qualitat corresponents es procedirà al seu emmagatzematge, o bé, es 

carregaran al camió que les porti a la seva destinació final. Les tasques 

d’emmagatzematge les poden realitzar cinc carretons elevadors i dos movilitfs depenent de 

la longitud i forma de la peça a transportar. Per a carregar les peces als camions es poden 

utilitzar els vehicles citats anteriorment, o bé, fer servir els ponts grua. 

 

3.1.4. Sistema d’identificació de peces actual 

Per a la identificació de les peces a l’interior de la fàbrica, Hormipresa utilitza un 

sistema basat en el codi de barres. En el moment de la creació de l’armadura s’assigna un 

codi a la peça i es col·loca una etiqueta impresa per duplicat. Durant tot el procés de 

fabricació aquestes dues etiquetes acompanyen la peça per tot l’itinerari que segueix i, no 

és fins el moment en el que s’emmagatzema, quan se n’arrenca una, en la qual s’apunta la 

ubicació. Al llarg de tota la jornada laboral, cadascun dels operaris encarregats de 

l’emmagatzematge de les peces va acumulant totes les etiquetes amb les ubicacions de les 

peces que ha manipulat. Al final del dia, les porta a l’oficina central on un operari introdueix 

les dades a l’ordinador. 

Aquest sistema d’identificació presenta diversos punts febles que en molts casos 

desemboquen en la pèrdua de la peça, provocant que un operari hagi d’emprar una part del 

seu temps en la recerca d’aquesta.  
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 El motiu de la pèrdua de les peces pot provenir de diverses causes com poden ser 

errades humanes, moviment de les peces després de ser enviada l’etiqueta o per 

degradació del codi imprès. 

 

3.2. Descripció de la solució proposada 

Com s’ha citat en apartats anteriors, l’objectiu principal d’aquest projecte és aconseguir 

un control desassistit de totes les peces que es trobin a l’interior del recinte, tant de les que 

es trobin en el procés productiu, com d’aquelles que es trobin als magatzems a l’espera de 

ser lliurades als clients. Es pretén conèixer la ubicació i l’estat en el que es trobi una peça 

en un moment determinat. Tots aquests motius fan pensar que la implantació d’un sistema 

basat en la tecnologia RFID podria cobrir les exigències requerides [2]. 

Les solucions basades en RFID optimitzen la gestió d’inventari en magatzems, xarxes 

de distribució o àrees designades específiques. El seu entorn natural de treball són les 

indústries o establiments amb gran rotació d’inventari, que permetin l’automatització del 

procés logístic des de la recepció del material fins al seu enviament final.  

El sistemes RFID permeten centenars de lectures per segon de forma contínua i 

totalment desassistida a distàncies de fins a 10m. No necessiten visibilitat directa amb les 

etiquetes. Entre l’ampli ventall d’avantatges que presenten, es poden destacar l’estalvi de 

temps, la reducció d’errors humans en la manipulació tant de mercaderies com de dades i 

la monitorització activa dels inventaris que permet optimitzar la seva previsió. 

 

3.2.1. Elements d’un sistema RFID 

Un sistema RFID es compon bàsicament de quatre elements, tot i que se n’afegeixen 

més, principalment eines informàtiques, per emmagatzemar o gestionar la informació 

obtinguda.  

Aquest sistema es basa en la comunicació bidireccional entre el lector i l’etiqueta 

mitjançant ones de radiofreqüència. Els lectors porten connectades unes antenes que 

generen un camp magnètic que serveix com a suport per a la transmissió de dades. A 

continuació (a la Figura 3.3) es mostren les parts principals que composen un sistema 

RFID: 
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Figura. 3.3 Elements d’un sistema RFID 

El lector, a través de les antenes, envia una sèrie d’ones de radiofreqüència a l’etiqueta 

electrònica, que són captades per la microantena d’aquesta. Aquestes ones activen el 

microxip que transmet al lector la informació emmagatzemada a la seva memòria. 

Finalment, el lector rep la informació continguda en el tag i l’envia a una base de dades, en 

la qual, prèviament s’han enregistrat les característiques del producte. L’Annex A – 

Fonaments de la tecnologia RFID conté característiques, tipologies i principis de 

funcionament d’aquesta tecnologia. 

En els propers apartats es procedeix a la descripció de la solució proposada per a la 

implantació global de la tecnologia RFID a Hormipresa. Degut a la naturalesa dels 

processos pels quals passa una peça s’ha procedit a agrupar les diferents etapes en dos 

grans grups que es tractaran de manera independent. L’anàlisi del primer grup, anomenat 

control de la producció, comprèn les etapes de la fabricació de l’armadura, ompliment dels 

motlles amb formigó, acabat de les peces i control de qualitat. L’anàlisi del segon, control 

de l’emmagatzematge, avarca l’emmagatzematge i la càrrega de camions. 

La solució que s’implantarà consisteix, a grans trets, en la instal·lació d’una sèrie de 

punts fixos de control que detectin el pas de totes les peces que els travessin per al control 

de la producció. I en la mecanització de tots els elements de transport, que mitjançant la 

seva localització, permetin conèixer tots els desplaçaments que puguin patir les peces en 

les zones d’emmagatzematge. Es necessari, per tant, que totes les peces portin adherida 

una etiqueta electrònica que pugui ser identificada pels equips instal·lats. 

  Les distàncies de lectura a les quals pot arribar un sistema de RFID varien, 

principalment, degut a les condicions de l’entorn de treball i al material al qual s’adhereixen 

les etiquetes. Hormipresa conté elevades quantitats de materials que poden dificultar la 

capacitat de funcionament dels equips, reduint les distàncies de lectura, com és el cas del 
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formigó i l’acer. És per aquest motiu que es va realitzar una anàlisi de les respostes dels 

equips  sota les condicions d’aquest entorn de treball. Les proves realitzades i els resultats 

obtinguts es poden consultar a l’Annex B – Anàlisi d’antecedents i viabilitat. 

 

3.2.2. Control de la producció 

Les operacions realitzades per Hormipresa a la planta de Santa Coloma de Queralt, 

són molt diverses. L’amplia gamma de productes, el nombre de punts d’accessos a les 

naus, les dimensions de les portes d’entrada o sortida, els diferents processos de fabricació 

i les diferents mides de les peces... afegeixen un nivell de complexitat superior, per 

exemple, al que es pot trobar en una implantació estàndard de molls de càrrega d’un centre 

de distribució.  

La següent proposta descriu l’estratègia d’implantació dels equips de manera que es 

pugui controlar la totalitat de les etapes per les que passa una peça al llarg del procés 

productiu. Degut a que es pretenen controlar les peces de manera individual, en el moment 

de l’elaboració de l’armadura es col·locarà una etiqueta electrònica que l’acompanyarà fins 

el moment en que abandoni les instal·lacions. Aquesta etiqueta contindrà un codi 

identificatiu únic que permetrà diferenciar-la unívocament.  

Per tal d’obtenir la traçabilitat de les peces dins del procés productiu s’ha decidit 

col·locar una sèrie de punts de control fixos distribuïts estratègicament al llarg de tota la 

zona de producció de la fàbrica.  

 

Punt de control 

El pas previ al disseny d’un prototipus d’un punt de control fix, és el de conèixer en 

quines condicions (distàncies, alçades...) hauran de funcionar els equips en el entorn de 

treball. L’estudi d’aquestes condicions es pot consultar a l’apartat 3.2.1: Determinació de 

l’abast de lectura d’una antena de l’Annex B - Anàlisi d’antecedents i viabilitat. 

Un cop s’ha determinat la distància màxima a la qual és possible obtenir lectures amb 

el equips de RF, s’ha de determinar la ubicació concreta dels punts de control a instal·lar al 

llarg del procés productiu. El criteri que s’ha seguit per a la distribució dels punts ha estat el 

de maximitzar la quantitat d’informació obtinguda en cada punt minimitzant el nombre 

d’equips a instal·lar, basant-se en l’estudi de les línies de producció. El procés que s’ha 

seguit per tal de realitzar l’elecció dels punts de control es mostra al l’apartat 3.2.2: 

Prototipus i proves d’un punt fix de l’Annex B.  
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En total, s’implementaran 20 punts de control (Figura 3.4) repartits de manera que es 

pugui determinar la nau en la que es troba cadascuna de les peces en un moment 

determinat. A cada un d’aquests punts de control s’instal·laran lectors i antenes de 

radiofreqüència que permetin la detecció de les etiquetes electròniques en el moments de 

travessar-los. 

 

Figura 3.4 Distribució en planta i descripció dels processos 

 

Tipus de punts de  control 

En funció de les dimensions dels portals i degut a les limitacions en les distàncies de 

lectura dels equips (aproximadament 7 m) s’ha procedit al disseny de dos tipus de punts de 

control de característiques diferents. 

El primer tipus de punt de control el componen aquelles zones de pas que tenen una 

amplada inferior a 9,5 m i es correspon amb la instal·lació d’un portal que hauran de 

travessar les peces en el moment d’entrada i sortida de les naus. S’instal·laran 4 antenes (2 

a cada costat) connectades a un únic lector. En la Figura 3.5 es mostra un esquema 

representatiu de la mecanització de les antenes i la seva zona de cobertura.  
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Figura 3.5 Esquema de la mecanització de les antenes i de la zona de cobertura 

El punt de control numero 18 s’ha triat com a punt representatiu d’aquest grup i la 

fotografia de la seva mecanització definitiva es pot observar a la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Fotografia de la Implementació del punt de control fix 18 
 

 Degut a que la distància màxima de lectura aconseguida en les proves no supera els 

set metres i que a mida que s’incrementa la longitud de cable de radiofreqüència 

augmenten les pèrdues disminuint així la capacitat de lectura dels equips, s’ha dissenyat un 

segon tipus de control en aquelles naus en les que l’amplada excedeix els nou metres i 

mig.   

Aquests punts consisteixen en dues antenes connectades a un lector en un dels 

costats de la nau. En el moment en el que s’hagi de traslladar una peça d’una nau a una 

altra l’operari haurà d’aproximar-la suficientment com per a ser detectada. Per tal de facilitar 
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aquesta tasca s’ha col·locat un avisador lluminós i un avisador acústic en la caixa que conté 

el lector que s’activen quan aquest comença a detectar la peça. En la Figura 3.7 es mostra 

l’esquema representatiu d’un punt de control lateral. 

 

 

Figura 3.7 Esquema de la mecanització de les antenes i de la zona de cobertura 

El punt de control numero 5 s’ha triat com a punt representatiu d’aquest grup i la 

fotografia de la seva mecanització definitiva es pot observar a la Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.8 Fotografia de la Implementació del punt de control fix 18 
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Equips a instal·lar 

Tal i com es mostra a l’apartat 3.2.1 Elements d’un sistema RFID, els components 

bàsics del sistema el composen un lector i les antenes. Els lectors s’han instal·lat a l’interior 

d’una caixa metàl·lica estanca IP65 per tal que quedin protegits enfront dels efectes de 

l’entorn que els puguin malmetre. Aquesta caixa també alberga altres accessoris 

necessaris per al correcte funcionament dels sistema com són: 

• Un interruptor magnetotèrmic per tal protegir  la instal·lació elèctrica de possibles 

intensitats excessives produïdes per curt circuits o sobrecàrregues..  

• Un transformador  que adeqüi  el corrent elèctric provinent de la xarxa elèctrica 

de la que s’alimenta el lector (24 V CC). 

•  Dos leds  que indiquin si existeix algun tipus de fallida en el sistema (color 

vermell)o, si contràriament, aquest funciona de manera correcta (color verd).  

• Una placa de control  que activa el lector i els leds en el moment que sigui 

necessari.  

Per tal de reduir el consum d’energia elèctrica i d’evitar el sobreescalfament dels 

equips s’ha decidit col·locar al costat de cadascuna de les caixes un sensor de presencia 

que enviï un senyal a la placa de control cada cop que aquest detecti una peça. Aquesta 

activarà el lector durant un temps de pas estimat per aquesta acció. La Figura 3.9 mostra 

una fotografia de l’interior d’una de les caixes instal·lades. 

 

 

Figura 3.9 Interior de una caixa instal·lada als punts de control fixos  
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3.2.3. Control de l’emmagatzematge 

Amb la implementació dels punts de control fixos, és possible mantenir un seguiment 

de la peça durant la totalitat dels procés de fabricació a l’interior de les naus. La 

metodologia descrita anteriorment no és factible en el moment en el que la peça hagi de 

ser emmagatzemada als patis exteriors degut a que les peces són traslladades 

mitjançant vehicles i no segueixen cap mena d’itinerari predefinit. 

El control de l’stock es durà a terme mitjançant la detecció de cadascun dels 

moviments als que és sotmesa una peça, ja sigui l’emmagatzematge d’un producte que 

acaba de ser fabricat, la seva reubicació dins de la fàbrica o bé la seva càrrega als 

camions per tal de procedir a la seva distribució.  

Per a poder determinar el moviment de les peces i el lloc on seran dipositades, 

caldrà conèixer dos aspectes claus: 

• Peça transportada:   es podrà determinar el número identificatiu de la peça que 

es transporta en cada moment dotant als vehicles encarregats de realitzar els 

transport amb els equips de radiofreqüència necessaris per a dur a terme les 

lectures.  

• Localització del vehicle:  mitjançant l’ús d’un sistema de localització en temps 

real (Real Time Location System, RTLS) serà possible el posicionament del 

vehicle, i conseqüentment, de la peça que transporta en aquell instant. 

 

Mecanització dels equips de RF als elements de tran sport 

Els vehicles encarregats de transportar les peces són carretons elevadors i els 

movilifts.  Per tal de poder determinar la viabilitat d’instal·lar els equips en un mitjà de 

transport, aquests es van instal·lar de manera provisional als diferents tipus de vehicles. 

En primer lloc, es van mecanitzar a un dels carretons elevadors que desplacen les peces 

fins a les zones de magatzem i, en segon lloc, a un dels dos movilifts que s’encarreguen 

de transportar les peces més grans per l’interior de la planta. Les conclusions i detalls 

d’aquestes proves s’especifiquen dins l’Annex B, concretament als apartats 3.3.1 Carretó 

elevador i 3.3.2 Movilift. 

La primera decisió que es va haver de prendre va ser la de triar la posició de l’etiqueta 

electrònica respecte les peces. En un primer moment es van plantejar dues possibilitats: 

col·locació de l’etiqueta a l’extrem de les bigues o col·locació al centre. Després de realitzar 

un brainstorming és va decidir col·locar l’etiqueta al centre de les peces per diversos 

motius: 
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• El centre de les bigues és l’únic punt que es manté constant entre la peça i 

qualsevol de les parts de subjecció dels elements de transport.  

• Si es col·loqués l’etiqueta a un extrem de la biga s’haurien de mecanitzar tots dos 

costats del vehicle degut a que si no es fes d’aquesta manera, en un moment donat, 

l’etiqueta podria quedar en la banda no mecanitzada. 

• L’existència de peces de més de 12 m de llargària faria que si l’etiqueta es 

col·loqués a un extrem d’aquesta hi hagués moments en els quals no es podria 

garantir l’obtenció de lectures.  

• La col·locació de l’etiqueta al centre de les peces fa que si s’orienten diverses 

antenes cap aquest mateix punt s’incrementi la probabilitat de lectura degut al 

solapament de les àrees de cobertura d’ambdues antenes. 

Per tots aquests motius es va decidir col·locar l’etiqueta electrònica al centre de les 

peces ja que presenta més avantatges respecte la col·locació a l’extrem. 

Un altre decisió important a prendre es l’elecció d’un lloc on col·locar els equips.  S’han 

de tenir en compte una sèrie d’especificacions que prenen gran importància per tal 

d’aconseguir un funcionament correcte de tot el sistema: 

• Trobar un lloc on la zona de cobertura de les antenes que cobreixi totes les 

posicions possibles de l’etiqueta electrònica 

• Interferir el menys possible en la zona de visibilitat del conductor 

• Trobar una zona on es protegeixi el màxim possible la integritat dels equips 

• Que sigui una zona de fàcil accés per tal de facilitar el manteniment del sistema 

• Minimitzar la distància entre el lector i les antenes  

• Fàcil connexió de l’electricitat provinent de la bateria del vehicle 

De l’anàlisi de l’estructura de totes les parts del carretó es va determinar la ubicació 

dels diferents equips que acomplís les especificacions requerides. La instal·lació definitiva 

en el carretó elevador es basa en un parell d’antenes solidàries al porta “forquilles” que es 

desplaça juntament amb la plataforma de càrrega i d’una caixa que conté la resta 

d’elements necessaris per al funcionament del sistema com són: el lector, la placa de 
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control, un ordinador industrial...  La Figura 3.10 mostra un esquema de la configuració 

definitiva dels equips a un carretó elevador. 

 

Figura 3.10 Esquema de la zona de cobertura de les antenes al carretó elevador  

A la Figura 3.11 es mostra la mecanització dels equips de radiofreqüència a un carretó 

elevador. 

 

   

Figura 3.11 Vistes de la localització d’un vehicle de transport 
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De la mateixa manera que s’ha procedit amb el carretó elevador, el primer pas que es 

segueix per tal de trobar la posició òptima dels equips al movilift és la definició de la zona 

de moviment de les peces. 

Una vegada estudiats tots els moviments possibles que pot realitzar el movilift i les 

posicions extremes de les peces s’ha definit la zona de posicionament d’un tag, que es 

mostra a la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Esquema de la zona de cobertura de les antenes al movilift 

Tal i com es pot observar a l’esquema anterior s’ha optat per la col·locació de 4 

antenes a la mateixa banda del xassís del vehicle, ja que, les dimensions del movilift són 

considerables i no és possible la col·locació d’antenes fent servir un únic lector.  

La zona d’abast de les antenes és més que suficient com per obtenir lectures amb 

aquesta configuració degut a que la distància màxima existent entre el tag i l’antena és de 5 

m i la distància màxima de lectura de l’antena es troba al voltant dels 7 m. 

La caixa que conté la resta d’elements necessaris per al funcionament del sistema, 

també s´ha col·locat solidària al xassís, de tal manera que la distància entre les connexions, 

la caixa i les antenes sigui constant i la mínima possible. A la Figura 3.13 es pot veure una 

fotografia de la mecanització dels equips de RF al movilift. 
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ANTENES

CAIXA

 

Figura 3.13 Imatges de la mecanització dels equips RF al  movilift. 

 

Localització dels vehicles 

Per a poder localitzar els vehicles dins de qualsevol zona de magatzems és necessari 

un sistema de localització en temps real que determini la posició dels elements de transport 

en el moment concret de desar una peça a una de les zones destinades a 

l’emmagatzematge.  

El sistema triat haurà de ser capaç de localitzar els elements mòbils amb una precisió 

suficient com per a que no es confonguin les zones i subzones delimitades dins del 

magatzem exterior. A l’Annex G, plànol G – 03: Zones d’emmagatzematge, es poden 

consultar les dimensions i la ubicació física de cadascuna d’aquestes zones. Es 

considerarà que un sistema és suficientment vàlid si és capaç de donar la posició amb una 

precisió no superior als 2 metres en tots els casos.  

La primera solució proposada consistia en un sistema de localització basat en RFID 

passiva, que mitjançant l’ús d’etiquetes electròniques embegudes a terra (location tags) 

determinés línies de separació que permetessin identificar la zona i subzona concreta del 

magatzem on es realitzessin moviments de peces.  

Els resultats obtinguts d’aquest estudi es poden consultar a l’Annex B, apartat 3.4 

Sistema de localització basat en RFID Passiva,  però mostren que l’eficiència dels location 

tags disminueix considerablement a mida que passa el temps. Cal afegir que l’entorn de 

l’empresa és molt agressiu i que a més de les condicions meteorològiques adverses (neu, 

gelades, pluges...) dins del magatzem hi circulen camions de gran tonatge que fan malbé 

algunes de les etiquetes electròniques. 
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Per tots aquests motius, i pel fet que la inserció de les etiquetes electròniques a terra i 

el seu futur manteniment són molt costosos s’ha descartat aquesta solució basada en la 

RFID passiva com a sistema de localització dels carretons elevadors i movilifts als 

magatzems. 

Un cop descartada aquesta solució s’ha procedit a l’avaluació dels diferents sistemes 

de posicionament existents al mercat per tal d’escollir-ne el que millor s’adapti a les 

necessitats de localització d’Hormipresa.  A l’Annex C- Anàlisi d’alternatives es pot consultar 

un extens estudi dels diferents sistemes de localització. S’han repassat les prestacions que 

ofereixen els sistemes basats en xarxes inalàmbriques (Bluetooth, WiFi i Ultra Wide Band 

UWB), basats en RFID Activa i els basats en sistemes GPS (Global Positionig System). 

A la Taula 3.1, es mostra una comparativa orientativa entre els diferents sistemes de 

localització anteriors per tal de determinar aquell que millor s’adapti a les especificacions 

requerides pel sistema. En la columna del cost de la infrastructura i la instal·lació s’ha 

imputat un valor comprès entre 1 (cost més baix) i 5 (cost més elevat) per tal de poder 

valorar aquest aspecte. 

 

 Entorn 
Zona de 

cobertura Precisió  Latència  
Duració 

de  
la bateria  

Cost 
infraestr. i 
instal·lació

Bluetooth Interior/Exterior 10m/100m 2-3m 15-30s 1 setmana 3 

WiFi Interior/Exterior 75m/300m 1-5m 2-5s 3 anys* 5 

UWB Interior/Exterior 10m <1m 1-3s 4 anys* 4 

RFID Activa Interior 30m 2-3m 2-5s 3 anys* 4 

RFID Passiva  Interior 6m --- <1s No en té 5 

GPS Exterior Indefinida 3-10m 1s ** 1 

DGPS Exterior Indefinida <1m 2s ** 2 

* En funció de la taxa d’actualització 

** Alimentada amb la bateria de l’element mòbil 
 

Taula 3.1 Comparativa orientativa entre els diferents sistemes de localització 

Per tal de decidir el sistema de localització que s’implementarà en el projecte 

s’analitzarà detalladament la taula resum anterior.  

Els sistemes Bluetooth, els  WiFi i la RFID Activa encara que es puguin implementar en 

entorns exteriors han estat pensats per a cobrir les mancances que el GPS presenta en 

interiors. Aquests sistemes funcionen realitzant a priori un mapa radiològic que permet, 

comparant les dades obtingudes amb aquest mapa, determinar la posició de l’element 

mòbil. Cal tenir en compte que les peces emmagatzemades són de grans dimensions i de 

formigó, fet que provoca grans interferències i efectes multitrajectòria que poden modificar 
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les dades del mapa en funció de la seva ubicació dins el magatzem. Per tal de solucionar 

l’error provocat amb el moviment d’una peça caldria tornar a calibrar el sistema, però 

s’hauria de tornar a recalibrar en el moment que algunes peces canviessin d’ubicació. La 

fase calibració és costosa, es realitza de manera manual i en aquest projecte caldria 

realitzar-la constantment. La localització mitjançant xarxes inal·làmbriques és molt 

susceptible als canvis en l’entorn i degut al dinamisme existent dins el magatzem es 

considera inviable la seva utilització. 

L’ús de l’UWB no es veu afectat per aquest problema de reflexions del senyal. Aquest 

sistema presenta una gran precisió (de menys d’1 m) i unes prestacions molt interessants. 

El problema resideix en el fet que els diferents organismes responsables de 

l’estandardització no s’han posat d’acord a l’hora de redactar un estàndard i les tecnologies 

són propietàries dels fabricants. Aquest fet, no permet garantir l’interoperatibilitat entre 

equips de diferents empreses. A més, les regulacions de potència redueixen l’abast de 

cobertura d’una antena a 10 m (si no s’apliquessin la cobertura seria similar als punts 

d’accés WiFi, al voltant dels 300m), per tant, s’haurien de col·locar massa antenes per tal 

de cobrir tota la zona del magatzem ~ de 5.000 m2. 

El sistema DGPS (GPS Diferencial) resulta idoni en les condicions del sistema. Pensat 

per a la localització en exteriors obté resultats més que acceptables dins del magatzem 

d’Hormipresa ja que es troba en un àrea sense edificis ni obstacles que interfereixin el 

senyal emès pels satèl·lits. Amb una precisió d’1 m es garanteix que no hi hagi confusió 

entre dues zones contínues i l’alimentació a través de la bateria dels carretons elevadors i 

movilifts fa que el manteniment sigui mínim. 

El cost d’infrastructura només el composen els terminals DGPS que vagin als elements 

mòbils degut a que l’estació de referència i les dades correctores són d’accés públic 

proporcionades pel l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) [3]. Entre les diferents opcions 

existents per tal d’enviar les correccions diferencials es triarà el Sistema Rasant [4]. 

Aquesta elecció s’ha dut a terme per dos motius principals. El primer resideix en el fet que 

la utilització del  sistema CATNET-IP requereix d’un element que es connecti a Internet, 

acció que requereix un cost addicional mensual [5]. El Sistema Rasant, en canvi, no suposa 

cap increment en el cost de l’explotació del sistema. El segon motiu, és la facilitat 

d’implementació. Al mercat ja existeixen DGPS amb el mòdul de comunicació a través del 

Sistema Rasant incorporat, i per tant, no s’han de mecanitzar ni configurar elements 

externs addicionals. 

Per tant, el sistema escollit per a realitzar la localització dels carretons elevadors i 

movilifts dins del magatzem d’Hormipresa és un GPS amb correccions diferencials 

proporcionades a través del Sistema Rasant de ràdio FM del ICC. 



Pàg. 32  Memòria 

 

El receptor GPS situat al vehicle rebrà via GPRS la correcció de la posició que haurà 

d’aplicar-se en un moment determinat des d'una Estació de Referència. A la Figura 3.14 es 

mostra el funcionament dels sistema DGPS escollit per a la localització dels vehicles. 

 

 

Figura 3.14 Funcionament del sistema DGPS 

 

3.2.4. Comunicacions entre diferents elements del s istema 

Per al bon funcionament del sistema, tots els elements que el conformen hauran de 

comunicar els esdeveniments a un Centre de Processat de Dades (CPD) que caldrà ubicar 

en unes dependències adequades que hauran de complir una sèrie de requisits. El CPD 

estarà situat a la zona d’oficines 2 (consultar a l’Annex G, plànol C – 02: Distribució en 

planta) i constarà d’un servidor central acompanyat dels equips necessaris que permetin la 

comunicació entre les diferents parts del sistema. 

 En un primer moment es pretenia instal·lar un sistema de comunicació inalàmbric 

(WiFi) que permetés la comunicació entre tots els equips ja fossin fixos o mòbils. Després 

de realitzar un estudi de cobertura es va rebutjar la idea degut a la presència  materials i 

murs que feien inviables aquesta solució. Aquest fet implica que la comunicació es durà a 

terme de manera diferent independentment de que es tracti d’un punt de control fix o mòbil. 

Els estudis referents als sistemes de comunicacions es poden trobat a l’Annex C, 

concretament al capítol 2: Sistema de comunicació entre els equips. 
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Comunicació amb els punts de control fixos  

Aquesta comunicació és realitzarà mitjançant una xarxa d’àrea local (Local Area 

Network) que uneix tots els punts.  

Un cop estudiades les diverses possibilitats existents a l’hora d’implementar una 

xarxa LAN, per al projecte que es duu a terme, es proposa una estructura basada en un 

rack principal, ubicat dins el CPD, des del qual es realitzaran enllaços de fibra òptica 

monomode 9/125 fins a uns armaris secundaris distribuïts al llarg de la fàbrica. 

Des d’aquests armaris s’implementaran tirades de fibra òptica multimode 62,5/125 a la 

totalitat dels lectors distribuïts per tot el recinte. A la Figura 3.15 es pot observar l’esquema 

de la xarxa definitiva i a l’Annex G, plànol I – 02: Descripció de la xarxa de comunicacions, 

es pot consultar la ubicació física de cadascun d’aquests elements. 

 

 

Figura 3.15 Esquema de la xarxa de comunicacions per als punts de control  fixos 

Es proposa el subministrament de dos equips Allied Telesyn, concretament el AT-

9724TS amb 24 ports 10/100/1000 i quatre slots d’ampliació SFP que permetran la 

connexió amb l’electrònica distribuïda als armaris secundaris. 
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Als armaris secundaris es disposarà d’equips AT-8016F/SC amb 16 ports 100 Base FX 

i dos slots d’ampliació amb dues connexions GBIC per a la connexió redundada amb el 

CPD. Les connexions amb els lectors es realitzaran a través dels ports 100 Base FX 

disponibles. 

Els lectors tenen connexió 100 Base TX, per tant seran necessaris Convertidors de 

Medi que permetin que la connexió 100 Base TX del lector passi a ser 100 Base FX que és 

la disponible als armaris secundaris. 

 

Comunicació amb els punts de control mòbils 

Els punts mòbils hauran de transmetre dos tipus de dades. Per una banda, el 

número d’identificació de la peça que es transporta i per una altra, la localització del 

vehicle en el moment en que es disposa a desar-la.  Degut a la inviabilitat tecnològica 

d’implementar una xarxa WLAN, s’ha hagut de plantejar una solució diferent a la 

plantejada per als punts de control fixos per tal de comunicar els elements mòbils amb el 

servidor central. 

La solució consisteix en la instal·lació d’un ordinador industrial i d’un mòdem 

GSM/GPRS a cadascun dels elements mòbils que emmagatzemen les peces fabricades. 

L’ordinador industrial haurà de ser capaç de filtrar les dades provinents de les lectures dels 

sistemes RFID i la posició provinent del DGPS. Un cop filtrats els missatges haurà d’enviar-

los via GPRS (General Packet Radio Service) a través del mòdem al centre de processat 

de dades. 

 

3.2.5. Elecció i disseny de les etiquetes electròni ques 

Degut a les dificultats que presenten les lectures en materials com el formigó o l’acer 

es va realitzar un estudi basat en el disseny d’experiments factorial per tal de determinar en 

funció de l’entorn el model d’etiqueta electrònica i la posició d’aquesta a la peça. Aquest 

estudi es pot trobar a l’Annex B – Antecedents i estudi de viabilitat, concretament a l’apartat 

3: Estudi de viabilitat. D’aquesta anàlisi es pot concloure que els equips més adients a 

l’entorn de treball són: lectors, antenes i etiquetes de Symbol [6] col·locades de tal manera 

que el xip quedi per sobre del formigó tal i com es mostra a la Figura 3.16. 
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º  

Figura 3.16 Proves amb el xip per sobre del formigó 

 El suport, a més de proporcionar l’elevació del tag respecte el formigó, ha de servir per 

a protegir-lo enfront a les possibles agressions externes que pugui patir, ja siguin 

meteorològiques o provinents de l’activitat diària de l’empresa i li aporti la rigidesa 

necessària. 

El punt de partida per a l’elecció i disseny del suport de les etiquetes és la definició de 

les especificacions que haurà de complir per tal que ofereixi un òptim funcionament als 

tags: 

• Capacitat per a suportar les condicions ambientals:  ja que les peces hauran de 

romandre als magatzems durant períodes de temps que poden durar mesos i les 

condiciones del tag hauran restar inalterables front a gelades, pluges... 

• Transparència a les ones electromagnètiques:  és important que el material que 

envolti el tag no generi cap mena d’interferència que pugui afectar al rendiment de 

les lectures. 

• Flexibilitat:  en alguns casos, a l’hora d’apilar les peces, la peça de sobre doblega 

una mica el suport del tag. Aquest ha de ser capaç de recuperar la seva forma 

inicial un cop es retiri la peça que el doblega. 

• Reutilització:  degut al gran volum de peces que es gestionen a la planta, resulta 

interessant plantejar-se la possibilitat de reutilitzar els tags un cop les peces hagin 

abandonat les instal·lacions. Aquest punt resulta interessant tant per la vessant 

econòmica com per la medi ambiental. 

• De fàcil manipulació i mecanització: les mides i la forma del suport han de 

permetre als operaris manipular-lo amb facilitat. Degut a que ha de ser reutilitzable, 

s’ha de tenir en compte el sistema d’adherència al formigó. Aquest sistema ha de 

permetre recuperar el tag sense fer-lo malbé. 
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• Material econòmic:  un material excessivament car provocaria un punt crític en la 

viabilitat del projecte degut al gran volum de peces que es troben a la planta 

simultàniament.  

• Gran resistència: el suport serà manipulat per diferents operaris, i com han de ser 

reutilitzables, han suportar diversos cicles de producció. 

A partir de les especificacions anteriors es van proposar diferents materials per a 

l’elaboració del suport que haurà de contenir l’etiqueta electrònica.  

 

Material Característiques 

És un dels material més econòmics 
Avantatges 

És de fàcil manipulació 

És un material no apte per a la seva utilització en la intempèrie Espuma 
Inconvenients 

No és robust per a la seva recuperació 

Material econòmic 

Material resistent Avantatges 

Bon rendiment en la intempèrie 

No s'adhereix bé al formigó 

Plàstic 

Inconvenients 
Dificultat de trobar un plàstic amb la flexibilitat desitjada 

Durador 
Avantatges 

Resisteix satisfactòriament les condicions meteorològiques 

Per tal d'aconseguir la flexibilitat desitjada és necessari un gruix molt 
elevat 

Goma 

Inconvenients 
Preu elevat 

Bona recuperació de la posició 

Pot incorporar un sistema adhesiu de fàbrica Avantatges 

Resisteix satisfactòriament les condicions meteorològiques 
Cautxú 

Inconvenients Possible trencament per manipulació errònia 

Taula 3.2 Característiques dels diferents materials 

Un cop analitzades detingudament les característiques de tots el materials, s’ha optat 

per fer servir un suport de plastificat que consisteix en una base de paper al qual se li 

enganxa el tag i el conjunt es plastifica mitjançant fusió per transferència tèrmica. 
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El disseny definitiu del suport de les etiquetes electròniques es mostra a la Figura 3.17.  

 

Figura 3.17 Disseny del suport de les etiquetes electròniques 

El disseny del suport consisteix en una base rectangular de 200 x 120 mm. Tal i com 

es pot observar a la figura anterior, el tag es col·loca en una de les cantonades per deixar 

a un dels dos costats l’espai suficient per tal de mecanitzar un petit forat de 5 mm de 

diàmetre. La funció d’aquest forat és la de servir com a mètode de subjecció de la peça 

quan aquesta es troba en la fase d’armadura d’acer. Un cop s’hagi formigonat la peça 

l’operari haurà d’enganxar-hi el conjunt tenint en compte que la part en vermell és la que 

ha de quedar en contacte amb el formigó. Tota la part en negre és la que va per sobre de 

la peça a identificar. 

El mètode de subjecció consisteix en l’aplicació de cola de contacte sobre en 

ambdues superfícies a adherir i pressionar suaument durant uns segons. Aquesta cola la 

utilitza habitualment l’empresa per enganxar les etiquetes de paper a les peces. 

 

3.2.6. Especificacions del software 

Un punt clau en el funcionament del sistema és la determinació de la forma en la que 

es gestionen les dades obtingudes de tots els punts controlats. Per això s’haurà de 

dissenyar un software específic que contempli tots i cadascun dels esdeveniments que li 

poden ocórrer a una peça.  
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Moltes empreses com IBM, Oracle o Sun microsystems, que es dediquen a la 

implementació de software tenen mòduls RFID específics. Aquestes aplicacions funcionen 

com a nexe entre el lector i el sistema de gestió de les dades de l’empresa i són coneguts 

amb el nom de middlewares. La funció principal d’un middleware és la de processar i filtrar 

totes les dades que els lectors poden estar recollint abans d’enviar-les al sistema de gestió 

de l’empresa.  

S’ha adquirit el middleware de l’empresa Oracle al servidor central que es troba al 

Centre de Processat de Dades. Aquest software no és suficient per gestionar les dades de 

manera que mostri la informació desitjada. Per aquest motiu és necessari el disseny d’un 

software específic que compleixi amb les necessitats d’Hormipresa. 

Aquest software haurà de ser capaç de distingir els següents esdeveniments i 

emmagatzemar-los a una base de dades que es podrà monitoritzar: 

• Nova peça:  aquest event correspon amb el moment en que es dóna d’alta una 

peça en el circuit. S’assigna un número identificatiu a una peça en concret abans 

que aquesta iniciï el seu procés de fabricació. 

• Entrada d’una peça a la secció X:  aquest esdeveniment només succeeix en peces 

que passin per diferents naus al llarg de la seva elaboració. Coincideix amb el 

moment en que els lectors situats a l’entrada d’una secció detecten l’etiqueta 

electrònica de la peça que s’està traslladant. 

• Sortida d’una peça de la secció X: succeeix cada cop que una peça travessa la 

zona de sortida d’una secció. En funció de la secció que sigui, el sistema serà capaç 

de decidir si es tracta d’una armadura acabada, d’un producte fabricat, d’un 

producte en reparació... 

• Peça emmagatzemada a la zona Y:  aquest esdeveniment correspon amb la 

informació que envien els elements de transport mòbils al servidor. Els vehicles 

hauran d’incorporar un sistema de filtratge que determini quines de les etiquetes 

que s’estan llegint correspon amb la de la peça transportada. Aquest filtratge és 

necessari degut a que durant el moviment dels vehicles poden obtenir-se lectures 

aïllades de peces emmagatzemades. Juntament amb aquestes dades es 

transmetrà la localització del vehicle en el moment en el que s’emmagatzemi la 

peça. 

• Sortida de la peça del sistema:  en el moment en el que un peça sigui carregada 

en un camió per a ser transportada al seu destí es recuperarà l’etiqueta de la peça i 

es donarà de baixa del sistema. 
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Cadascun dels events anteriors haurà d’incloure la següent informació: 

• Data en la quan ha tingut lloc l’esdeveniment 

• Hora en la que s’ha efectuat el moviment 

• ID (número identificatiu) de l’etiqueta electrònica corresponent a la peça que està 

sent traslladada. 

• Identificació de la zona del magatzem on s’ha dipositat una peça o bé el sector de la 

nau on es troba dita peça. 

• En cas que es tracti d’un moviment de magatzem, identificació del vehicle que ha 

efectuat el moviment. Si es tracta de moviments en la zona de producció, número 

del punt de control que ha enviat la informació 

L’elaboració d’aquest software queda fora de l’abast del projecte, per aquest motiu s’ha 

encarregat a una empresa externa especialitzada la seva implementació tenint en compte 

les especificacions que s’han definit anteriorment.  

 

3.2.7. Descripció dels equips de radiofreqüència a instal·lar 

Fins aquest moment el projecte s’ha centrat en descriure la solució proposada sense 

detallar en profunditat  les característiques principals dels equips que s’han d’instal·lar. 

Aquestes característiques es poden trobar a l’Annex D – Plec de condicions, concretament 

al capítol 2 Especificacions dels materials i equips. A continuació es mostra un resum de les 

característiques més importants dels equips radiofreqüència instal·lats: 

• Lector Symbol XR480:  es un lector de tipus industrial que incorpora vuit entrades 

per a donar suport a vuit punts de lectura. Està basat en el sistema operatiu 

Windows CE. Disposa d’interfícies USB, sortida tipus Ethernet i sortides de control 

I/O per a l’administració de dispositius com poden ser sensors de moviment, 

targetes de memòria, pantalles... a la Figura 3.18 es pot veure una fotografia del 

lector. 

 
Figura 3.18 Lector Symbol XR480 
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• Antenes Symbol High-performance Area:  antena rectangular d’alt rendiment amb 

gran velocitat de lectura, està composada per dos “parches” polaritzats 

circularment. Fabricada d’alumini i policarbonat està dissenyada especialment per a 

entorns industrials. Disposa de dos connectors femella tipus “N”.  La imatge es 

mostra a la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Antena Symbol High-performance Area 

 

• Gen 2 RFX6000 Series 94x94 mm Read/Write Inlays:  Etiqueta electrònica de 

classe 1 generació 2, passiva de lectura/escriptura que incorpora un dipol dual 

(polarització circular) que li confereix la independència d’orientació respecte a 

l’antena. Permet obtenir en condicions ideals lectures fins a una distància de 9,14 

m.  A la Figura 3.20 apareix una imatge de l’etiqueta electrònica utilitzada. 

 

Figura 3.20 Etiqueta amb doble dipol de Symbol  

 

Tots els equips instal·lats pertanyen al mateix fabricant, però tenint en compte la 

velocitat d’evolució d’aquest mercat s’ha de poder garantir la interoperabilitat entre els 

equips dels diferents fabricants integradors en cas que es volgués ampliar o substituir algun 

dels elements del sistema actual.  
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Els equips proposats es basen en els estàndards de: 

• Freqüència (ETSI i FCC) 

• Codi: EPC 

• Protocol de comunicació entre lector i etiqueta en la bans UHF Gen-2 
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4. Implantació del projecte 

Un cop establerta la solució per al problema plantejat per Hormipresa és important 

definir un pla d’acció per tal de dur a terme la implantació del projecte. En aquest capítol es 

definiran el diferents passos a realitzar per tal de poder completar satisfactòriament la 

implantació de la tecnologia RFID a la planta productiva de Sta. Coloma de Queralt. 

 

4.1. Planificació del projecte 

Per al correcte desenvolupament del projecte, és important no afrontar-lo de manera 

global ja que segons l’abast d’aquest aquesta podria ser una tasca molt ferragosa. 

Una estratègia que facilita el desenvolupament dels projectes consisteix en dividir-lo  

en diferents fases que poden a la vegada subdividir-se en petites activitats i tasques que 

han de definir-se minuciosament. 

L’esquema de la Figura 4.1 mostra les fases principals i algunes subfases en les que 

s’ha dividit el projecte. 

 

 

Figura 4.1 Fases del projecte 
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Fase I:  Contractació i obertura del projecte  

• Recepció de la comanda: coincideix amb el moment d’inici del projecte i comprèn 

l’elaboració d’una oferta estimativa. 

• Estudi de viabilitat tecnològica: realització de proves inicials per tal de determinar si 

la solució via RFID s’adapta satisfactòriament a les necessitats definides al punt 

anterior. 

• Definició del Bussines Case: proposta dels equips de treball i definició de les línies 

generals de la solució i plànol d’implementació i posada en marxa. 

 

Fase II:  Seguiment del projecte 

• Desenvolupament de la solució: desenvolupament de cadascun dels conjunts que 

inclou la solució, definició i desenvolupament del software, implementació i 

configuració dels equips. 

• Replanificació i millora del sistema: feedback dels usuaris sobre el funcionament del 

sistema, revisió del compliment dels requisits inicials i proves de rendiment.  

 

Fase III:  Tancament del projecte   

• Serveis de continuïtat i manteniment: formació i servei post-venda, presentació, 

estudi i incorporació de noves possibilitats sobre la solució inicial. 

 

4.1.1. Estratègia d’implantació 

El pla de treball presentat a continuació garanteix la definició, la validació, el control i el 

seguiment del projecte necessaris per al compliment dels termes establerts en quant a 

terminis i qualitat. L’estructura de control i el seguiment del projecte estaran conformats per 

un director de projecte que exercirà les següents responsabilitats: 

• Fer d’interlocutor amb l’empresa durant tot el desenvolupament del projecte. 



Traçabilitat i control automatitzat d’actius mitjançant Autoidentificació per Radiofreqüència (RFID). Pàg. 45 

 

• Compliment dels requisits tècnics i concordança amb les especificacions tècniques 

plantejades al projecte. 

• Ser responsable del lliurament de la documentació necessària per al màxim 

aprofitament del sistema. 

• Direcció i liderat en la implantació i desenvolupament del projecte i de les diferents 

proves. 

La planificació exhaustiva dels procediments necessaris per a la implementació del 

projecte serà consensuada entre el director facultatiu de l’empresa i el responsable del 

projecte. En aquesta planificació apareixeran: 

• Convocatòria de reunions 

• Fases i fites per al seguiment del projecte 

• Arbitratge de possibles discrepàncies 

• La substitució, per alguna de les parts, dels seus representants oficials 

• La preparació de les actes de reunió 

Les reunions inicials, les de progrés i les de tancament del projecte, així com les 

principals fites seran acordades durant la fase inicial del projecte. A més de les reunions i 

punts de control en forma de fites, es defineixen les principals tasques a desenvolupar per 

a la execució del projecte. A continuació es mostra la descripció de cadascuna d’aquestes 

tasques de treball: 

• Anàlisi i estudi de la viabilitat tecnològica del p rojecte: aquest paquet de treball 

neix de la necessitat de realitzar un seguit de proves per tal de determinar la 

viabilitat de fer servir la RFID com a solució del problema plantejat per l’empresa.  

• Avaluació de la planta de producció : es realitzarà una anàlisi exhaustiva de 

l’estructura de la planta així com dels seus processos. En aquesta fase s’hauran de 

definir els punts d’alimentació disponibles, els requisits mecànics específics, la 

configuració dels punts de controls fixos, o la ubicació del servidor, entre altres. 

• Preinstal·lació mecànica: consisteix en la preparació de cada punt de control per a 

la posterior instal·lació dels components informàtics i d’autoidentificació per 

radiofreqüència. En aquest procés s’instal·laran tots els components mecànics, com 

per exemple suports per a les antenes, lector, components inal·làmbrics, o servidor, 

entre altres. 
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• Instal·lació elèctrica:  en aquest paquet es realitzarà la instal·lació elèctrica 

necessària per tal de fer arribar l’electricitat als punts de control, tant als fixos (a 

partir de la instal·lació elèctrica de la fàbrica), com als mòbils ( a partir de la bateria 

del vehicle). 

• Implantació de la xarxa de comunicacions:  consisteix en cablejar tots els punts 

de control fixos amb fibra òptica seguint les indicacions tècniques. També s’inclou 

dins aquest apartat la instal·lació i posta en marxa del mòdem GPRS dels elements 

mòbils. 

• Instal·lació dels components RFID:  consisteix en la instal·lació dels lectors i de les 

antenes, incloent la connexió entre ells mitjançant cables de radiofreqüència de 

baixes pèrdues.  

• Instal·lació del CPD (Centre de Processat de Dades) : consisteix en instal·lar i 

configurar el servidor local que gestionarà les dades generades pels dispositius 

RFID i pel DGPS. La instal·lació inclou la configuració de l’equip juntament amb la 

parametrització del software de gestió de dades. 

• Parametrització dels lectors:  consisteix en la configuració dels lectors. Aquesta 

configuració inclou els nivells de potència, sincronització de lectures, assignació 

d’antenes i lectors als punts de control, per tal de poder identificar el punt de control 

que està enviant les dades sense cap tipus d’ambigüitats. 

• Implementació del software de control:  aquesta tasca consisteix en definir les 

especificacions que haurà de complir el software de gestió i implementació d’aquest. 

També comprèn la seva instal·lació al servidor. 

• Proves funcionals:  es realitzaran proves de lectura en cadascun dels lectors, 

juntament amb els sistemes d’informació associats, gestionant el sistema des del 

servidor local. 

La instal·lació satisfactòria dels components RFID requereix d’experiència i un elevat 

coneixement de la tecnologia. Per tant, la instal·lació dels equips invertirà més temps en els 

primers punts de control aprofitant la corba d’aprenentatge en posteriors instal·lacions, 

sense renunciar en cap moment als estàndards de qualitat. 
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4.1.2. Pla de treball 

Els terminis i seqüència d’implantació, hauran de ser aprovats pel director facultatiu de 

l’empresa. 

 

Estructura de treball detallada (ETD) i definició d els paquets de treball (PT)  

A continuació es presenta el detall de l’estructura de treball necessària per tal de 

realitzar un seguiment i control que garanteixin la consecució reeixida del projecte. 

L’estructura de treball detallada (ETD), identifica totes les tasques necessàries per al 

compliment dels requisits del projecte. Les fases i subfases que formen l’ETD, estan 

composades pels paquets de treball, activitats i tasques que es descriuen a continuació: 

• Paquets de treball (PT): són treballs assignats a un únic responsable amb 

objectius i prerequisits clarament definits.  

• Activitats:  treball pluripersonal dedicat a la revisió d’especificacions tècniques, o 

revisió de requisits detallats en el plec de condicions. 

• Tasques:  format per un grup de paquets de treball i/o activitats. 

La implementació, desenvolupament, control i seguiment del projecte requereix la 

realització dels següents paquets de treball. 

• PT- 1: Gestió del projecte  

• PT- 2: Anàlisi i estudi de la viabilitat tecnològica del projecte 

• PT- 3: Avaluació de la planta de producció 

• PT- 4: Instal·lació elèctrica 

• PT- 5: Implantació de la xarxa de comunicacions 

• PT- 6: Preinstal·lació mecànica 

• PT- 7: Instal·lació dels components RFID als punts de control fixos 

• PT- 8: Instal·lació dels components RFID als punts de control mòbils 

• PT- 9: Definició de les zones d’emmagatzematge 
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• PT- 10: Parametrització dels lectors 

• PT- 11: Instal·lació del CPD (Centre de Processat de Dades) 

• PT- 12: Implementació del software de control 

• PT- 13: Proves funcionals  

• PT- 14: Acceptació del sistema  

 

Descripció dels paquets de treball  

A continuació es descriu el contingut principal de cadascun dels paquets de treball 

descrits anteriorment. S’inclou una descripció dels requisits previs a l’inici de les activitats i/o 

tasques contingudes al paquet de treball, així com dels resultats obtinguts al finalitzar dites 

activitats i/o tasques. Es considerarà la realització de revisions abans de la conclusió del 

paquet de treball. 

Amb la finalitat d’expeditar al màxim la implantació del projecte, es realitzaran diversos 

paquets de treball de forma concurrent. 

• PT- 1: Gestió del projecte 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Especificacions del projecte. 

- Celebració de la reunió d’inici de projecte (Kicik-off meeting, KOM). 

Tasques incloses dins el PT: 

- Atendre a les reunions de progrés, inici i conclusió del projecte. 

- Realització de l’informe de progrés (progress report) i del lliurament tres dies 

abans de la celebració de les reunions concertades. 

- Control de seguiment del projecte (terminis de lliurament, materials...). 

- Coordinació dels equips de treball. 

- Possibles canvis contractuals. 
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Resultats esperats del PT: 

- Informe del pla de disseny i desenvolupament. 

- Informes de progrés del projecte. 

- Diagrames de Gantt de control i seguiment de les activitats. 

 

• PT- 2: Anàlisi i estudi de la viabilitat tecnològic a del projecte  

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Especificacions del projecte. 

- Celebració de la reunió d’inici del projecte (Kick-off meeting, KOM). 

- Disposar d’equips per a la realització de proves. 

Tasques incloses dins el PT: 

- Definició de les proves a realitzar i els criteris de valoració dels resultats. 

- Anàlisi dels resultats obtinguts i conclusions. 

- Determinació de la viabilitat tecnològica del sistema. 

Resultats esperats del PT: 

- Informe sobre l’anàlisi dels antecedents i estudi de la viabilitat tecnològica. 

Aquest informe es pot trobar a l’Annex B – Estudi d’antecedents i viabilitat. 

- Ha de permetre triar els equips que millor s’adaptin a l’entorn. 

 

• PT- 3: Avaluació de la planta de producció 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Llistat de processos i característiques físiques per tal de determinar els punts 

de control necessaris. 
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Tasques incloses dins el PT: 

- Determinació del punts de control a implementar. 

- Avaluació de les possibles ubicacions dels equips analitzant tots els detalls de 

cadascun dels punts,les dimensions i la separació entre antenes. 

Resultats esperats del PT:  

- Informe sobre la ubicació i consideracions necessàries en cada punt de 

control, amb imatges i dibuixos il·lustratius. Aquest informe es troba a l’Annex 

D – Plec de condicions, capítol 3: Especificacions d’execució. 

 

• PT- 4: Instal·lació elèctrica 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Especificacions del projecte (instal·lació elèctrica). 

- Plànol amb la instal·lació elèctrica existent a Hormipresa. 

- Distribució dels punts de control. 

Tasques incloses dins el PT: 

- Adequació de la xarxa existent a les necessitats requerides pels equips. 

- Realització de presses de corrent per a cadascun dels punts de control. 

- Cablejat en els elements mòbils des de la bateria fins a la caixa que contindrà 

els equips. 

Resultats esperats del PT: 

- Esquema unifilar de la modificació de la xarxa elèctrica. Es pot consultar a 

l’Annex G, Plànol I – 01: Esquema unifilar elèctric.  
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• PT- 5: Implementació de la xarxa de comunicacions 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Especificacions del projecte (xarxa de comunicacions) 

- Plànol de la distribució en planta i la ubicació del punts a connectar. 

Tasques incloses dins el PT: 

- Instal·lació dels equips necessaris que permetin la connexió entre els 

diferents equips. 

- Cablejat amb fibra òptica del CPD amb els armaris secundaris i d’aquests 

amb el diferents punts de control. 

Resultats esperats del PT: 

- Plànol de la xarxa de comunicacions instal·lada. Es mostra a l’Annex G, 

plànol I – 02: Descripció de la xarxa de comunicacions. 

 

• PT- 6: Preinstal·lació mecànica 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Especificacions del projecte (punts de control i elements de transport) 

- Característiques i dimensions de cadascun dels punts de control, dimensions i 

estructura dels carretons elevadors i movilifts. 

Tasques incloses dins el PT: 

- Preinstal·lació de la infrastructura mecànica prèvia a la instal·lació dels equips 

d’identificació per radiofreqüència. 

Resultats esperats del PT: 

- Mecanització dels elements necessaris per al suport dels diferents elements 

que componen els punts de control, ja siguin fixos o mòbils. Tots els accessoris 

que han estat necessaris per al suport o protecció dels equips s’han dissenyat 

específicament per a l’aplicació i es poden veure a l’Annex G, grup de plànols F 

– Plànols de fabricació.   
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• PT- 7: Instal·lació dels components RFID als punts de control fixos 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Configuracions mecàniques dels components RFID, antenes i lectors. 

- Cablejat i accessoris necessaris, tant la toma de cable elèctric, com el 

cablejat de xarxa. 

Tasques incloses dins el PT: 

- Instal·lació dels equips de radiofreqüència i dels accessoris necessaris com 

pot ser el cablejat de les antenes.  

- Proves de lectura RFID de cadascun dels punts de control per tal de 

comprovar el seu  correcte funcionament.  

Resultats esperats del PT  

- La finalització d’aquest paquet de treball, permetrà la instal·lació dels 

components RFID, i connexions de comunicació, així com la realització de les 

proves funcionals dels equips fixos instal·lats en els diferents punts de control 

fixos. 

 

• PT- 8: Instal·lació dels components RFID als punts de control mòbils 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Dimensions i especificacions dels elements de transport. 

- Configuracions mecàniques dels components RFID, antenes i lectors. 

- Cablejat del cable elèctric a la bateria. 

Tasques incloses dins el PT: 

- Preinstal·lació de la caixa que contindrà: l’ordinador industrial, el DGPS, el 

mòdem GPRS... 

- Preinstal·lació de l’antena del DGPS als elements de transport. 

- Proves de lectura RFID de cadascun dels elements de transport per tal de 

determinar el seu correcte funcionament. 
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Resultats esperats del PT  

-  La finalització d’aquest paquet de treball, permetrà la instal·lació dels 

components RFID, la caixa i l’antena DGPS, així com la realització de les 

proves funcionals dels equips fixos instal·lats als elements de transport 

(carretons elevadors i movilifts). 

 

• PT- 9: Definició de les zones d’emmagatzematge 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Plànol de la distribució en planta de la fàbrica. Aquest plànol es pot trobar a 

l’Annex G, plànol C – 02: Distribució en planta.  

Tasques incloses dins el PT: 

- Estudi del procés d’emmagatzematge. 

- Definició i enumeració de les zones destinades a l’emmagatzematge de les 

peces. 

- Relació de les zones delimitades al magatzem amb un mapa cartogràfic de 

l’empresa. 

Resultats esperats del PT  

- Elaboració del plànol de les zones d’emmagatzematge. Es mostra a l’Annex 

G, plànol G – 03: Zones d’emmagatzematge. 

- Elaboració d’un plànol cartogràfic (GPS) amb les zones existents als 

magatzems. Es pot consultar a l’Annex G, plànol V – 01: GPS amb zones 

magatzems. 

 

• PT- 10: Parametrització dels lectors 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Finalització de la instal·lació dels equips de radiofreqüència. 
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Tasques incloses dins el PT: 

- Configuració dels equips per tal que permetin obtenir un alt rendiment del 

sistema. 

Resultats esperats del PT: 

- Funcionament òptim dels equips evitant possibles interferències o col·lisions 

entre els equips. 

 

• PT- 11: Instal·lació del CPD (Centre de Processat d e Dades) 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Determinació de la millor ubicació per al CPD i finalització de la instal·lació de la 

xarxa de comunicacions.  

Tasques incloses dins el PT: 

- Instal·lació dels equips necessaris al CPD. 

 

• PT- 12: Implementació del software de control   

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Requisits del format d’intercanvi de dades RFID amb els sistemes de gestió 

d’Hormipresa.  

- Definició de l’arquitectura del sistema.  

Tasques incloses dins del PT: 

- Desenvolupament del software de control del parc de lectors. 

- Desenvolupament de les aplicacions de control i seguiment 

- Desenvolupament del software d’integració amb el Sistema de Gestió d’ 

Hormipresa. 

- Desenvolupament del software localització. 
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Resultats esperats del PT  

- Obtenció d’un sistema de gestió de les dades que permeti obtenir a l’usuari la 

informació desitjada de forma monitoritzada. 

- La finalització d’aquest paquet de treball, permetrà explotar el sistema en la 

seva totalitat. 

 

• PT- 13: Proves funcionals 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Finalització completa de la implantació 

Tasques incloses dins el PT: 

- Seguiment del funcionament del sistema durant un període de temps per 

detectar i corregir possibles anomalies 

Resultats esperats del PT: 

- Es  considerarà finalitzat aquest paquet un cop tots els equips en funcionament 

presentin un correcte funcionament. 

 

• PT – 14: Acceptació del sistema 

Elements necessaris per al començament del PT: 

- Finalització completa de la implantació 

Tasques incloses dins el PT: 

- Definició dels criteris d’acceptació.  

- Proves de demostració. 

Resultats esperats del PT:  

- La finalització d’aquest paquet de treball suposarà la finalitat del projecte. 
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4.1.3. Gestió i coordinació del projecte 

Amb la finalitat de poder coordinar de manera absoluta i precisa totes les activitats 

associades al cicle de vida de qualsevol tipus de treball o projecte que es desenvolupi, és 

necessari establir els procediments a seguir en cadascuna de les fases que composen el 

projecte. 

 

Contractació i obertura de projectes  

Aquest procediment té per objectiu establir el conjunt d’activitats necessàries per tal de 

formalitzar la contractació d’un projecte i procedir a la seva obertura de manera que aquest 

quedi formalment constituït. 

Les activitats d’aquesta fase tenen per finalitat recepcionar la comanda i revisar el 

contracte. També ha de servir per decidir quan serà l’inici del projecte, designar un director 

de projecte i detallar la planificació inicial. 

 

Figura 4.2 Contractació i obertura de projectes 
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Seguiment de projectes  

Aquest procediment estableix el conjunt d’activitats a realitzar per tal de portar a 

terme de manera adequada la gestió d’un projecte durant l’execució del mateix.  

Les activitats de gestió realitzades durant aquesta fase tenen com a objectiu 

determinar periòdicament l’estat en que es troba el Projecte, identificar i analitzar les 

possibles desviacions respecte les previsions i objectius predefinits i, en cas necessari, 

prendre les accions correctores a temps. 

 

Figura 4.3 Seguiment de projectes 

 

Tancament de projectes  

Aquest procediment estableix el conjunt d’activitats a realitzar en la Fase de 

Tancament d’un projecte. 

Aquesta fase comença un cop siguin lliurats i acceptats per Hormipresa els resultats 

del projecte. El seu objectiu principal és el de recopilar diverses dades definitives i reals 

(objectius aconseguits, esforços, terminis, balanç econòmic, incidents...) del projecte ja 

finalitzat i comparar-los amb les previsions identificant i analitzant possibles diferències, 

deixant constància documentada de tot el procés. 

Aquest conjunt d’activitats de recapitulació, complementàries a la finalització del 

projectes, suposen plasmar l’experiència acumulada durant la història del mateix per a 

que pugui servir com a base documental de posteriors treballs. 
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Addicionalment, la Fase de Tancament, conté accions orientades a verificar que 

s’han realitzat totes les activitats relacionades amb el projecte i a arxivar l’Expedient del 

Projecte.  

 

Figura 4.4 Tancament de projectes 
 

4.1.4. Cronograma 

El cronograma que es mostra a continuació conté el desenvolupament del projecte a la 

fàbrica de Sta Coloma de Queralt. La planificació està basada en jornades de treball de 8 

hores, en les que es disposarà de les condicions i materials necessaris per a realitzar el 

treball. Les interrupcions faran que es prolongui els terminis de finalització. 

 

Figura 4.5 Diagrama de Gantt 
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La Figura 4.5 mostra un diagrama de Gantt de la planificació en el temps de les 

diferents tasques que s’han definit. A l’Annex G, al plànol V – 02 Diagrama de Gantt es 

poden consultar els paquets de treball i les activitats que els composen amb més detall.  

La durada total prevista per al projecte era de 195 dies. La data d’inici va ser el dia 19 

de setembre de 2005, per tant es preveia finalitzar-lo al juny de 2006, però en realitat degut 

a problemes meteorològics i altres contratemps es va endarrerir un parell de setmanes, i no 

es va donar per finalitzat el projecte fins a mitjans de juliol. 

 

4.2. Legislació Vigent 

Tot i que a cadascun dels annexes es fa referència a la legislació vigent en relació als 

temes que s’hi estudien, és necessari realitzar una anàlisi més exhaustiva sobre les 

regulacions existents en quant a l’ús de la tecnologia RFID al nostre país. 

A nivell mundial no existeix conformitat en referència a l’ús de les freqüències UHF, 

sinó que és cada país l’encarregat de definir la seva banda de freqüències dins el rang 

destinat a aquest tipus d’emissions 868 – 915 MHz. A la Figura 4.6 es mostra un mapa 

mundial de les freqüències emprades pels diferents països. 

 

Figura 4.6 Mapa de freqüències UHF 868-915 MHz al món. 
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Per a donar resposta als requisits de freqüència a Europa, a finals de 2004, l’Institut 

Europeu de Normes de Telecomunicacions va aprovar la norma ETSI EN 302 208: 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency 

Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 

2W que estableix els requisits de ràdio que han d’acomplir els equips lectors que treballin 

en UHF dins Europa. [7] 

Aquesta norma estableix una banda de freqüència compresa entre 865 i 868 MHz, 

però actualment a Espanya, aquestes freqüències estan assignades a un altre servei, pel 

que serà necessària  la intervenció de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i de la 

Societat de la Informació per reassignar aquestes freqüències per a ús dels equips de 

RFID. 

La norma EN 302 208 estableix certes condicions per a l’ús general de la tecnologia 

RFID. A continuació s’enumeren les més importants. 

• Divisió de l’interval d’emissió en 15 sub-bandes de 200 kHz cadascuna. Cada canal 

té la potència d’emissió restringida segons es mostra a la Figura 4.7. 

- 865 – 865,6 MHz: 100 mW e.r.p.1 

- 865,6 – 867,6 MHz: 2 W e.r.p.1 

- 867,6 – 868 MHz: 0,5 mW e.r.p.1 

 

Figura 4.7 Sub-bandes i potència màxima permesa 

• Per tal d’evitar les interferències entre els propis lectors de radiofreqüència, la 

norma estableix el Listen Before Talk (LBT) com a mètode a seguir per tal començar 

a radiar ones electromagnètiques. El lector, tal i com es mostra a la Figura 4.8, 

abans d’ocupar un canal, comprova que estigui lliure i que no estigui sent utilitzat 

per un altre lector.  

 

1 potència efectiva radiada 
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Figura 4.8 Funcionament del Listen Before Talk (LBT) 
 

• Estableix un temps d’escolta superior a 5 ms, i un temps màxim de transmissió 

continuada de 4 segons i una pausa obligada de 100 ms entre transmissions 

repetides en la mateixa sub-banda. 

 

4.3. Repercussions medi ambientals 

Per tal de poder determinar exactament els impactes que un determinat projecte pot 

produir sobre el medi ambient s’ha de realitzar el que es coneix com a Avaluació d’ 

Impacte ambiental. A l’Annex E - Estudi d’Impacte ambiental es pot consultar l’avaluació 

completa que s’ha realitzat. 

Un dels punts més importants en l’estudi d’impacte és la identificació dels impactes que 

es poden produir. Per això cal conèixer el projecte, les seves alternatives i el medi en que 

es desenvoluparà i per últim poder establir la relació entre ells. L’impacte representarà el 

canvi de valor d’algun dels factors del medi, des d’un punt de vista de qualitat ambiental, 

produït per la construcció i posta en marxa de la instal·lació projectada.  

En la identificació dels impactes es descriuran les alteracions previsibles per a cada 

factor ambiental estudiat, diferenciant si l’alteració es produeix en la fase de construcció, en 

la de funcionament i explotació o bé en la de desmanegament. 
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Fase construcció 

En la fase d’implantació del projecte, les activitats que es duran a terme a l’empresa 

consisteixen bàsicament en la instal·lació de totes les antenes i lectors tant al punts  de 

control fixos com als elements de transport així com les accions necessàries per tal de 

constituir la xarxa de comunicacions entre els diferents elements. 

Degut a que la instal·lació projectada no implica accions de gran repercussió (forats a 

la paret, adequació de la xarxa elèctrica, instal·lació de la xarxa de comunicacions...), els 

impactes generats en aquesta fase s’han considerat menyspreables degut a que no 

impliquen alteracions notables en el medi ni en l’entorn del projecte.  

 

Fase de funcionament i explotació 

La fase de funcionament i explotació consisteix en l’etapa en que els equips es 

trobaran en funcionament per tal de poder determinar la ubicació de les peces en tot 

moment.  

Els impactes produïts en aquesta etapa s’han agrupat en tres grups principals: 

• Impacte que produeix la contaminació electromagnètica, principalment els efectes 

que les ones electromagnètiques poden tenir sobre els éssers vius. 

• Impacte de les etiquetes electròniques en el moment en que es desprenen de les 

peces a les que identifiquen.  

• Consum d’energia elèctrica dels equips que han d’estar en funcionament al llarg de 

tota la jornada laboral. 

 

Fase de desmanegament 

Un cop l’activitat de l’empresa arribi al seu final o bé la tecnologia d’identificació per 

radiofreqüència evolucioni i els equips instal·lats quedin obsolets, caldrà procedir al 

desmanegament de tot els sistema d’identificació instal·lat.  

Els majors impactes del projecte es troben principalment en aquesta etapa, ja que els 

equips que es desmunten formen part dels equips electrònics i per tant són potencialment 

perillosos per al medi ambient.   
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Els impactes que es produeixen en aquesta etapa es corresponen amb els següents: 

• Impacte dels equips de RFID i electrònics que s’han instal·lat al llarg de tota la 

fàbrica com els elements de transport, ja siguin lectors, antenes, ordinadors 

industrials... 

• Impacte de les etiquetes electròniques. 

 

Mesures correctores 

Les mesures correctores són les modificacions o incorporacions que es fan a un 

projecte per evitar, reduir, modificar o compensar l’efecte del projecte en el medi ambient i 

adequar el projecte a les oportunitats que ofereix el medi per assegurar-ne l’èxit. 

Un cop analitzats els impactes s’ha decidit prendre les següents mesures correctores: 

• Efectes de les radiacions electromagnètiques:  per tal de reduir els possibles 

efectes que les radiacions electromagnètiques poden tenir sobre els éssers 

humans, s’han parametritzat els equips per tal de que treballin dins del rang de 

potències considerades segures per a les persones, i sempre que ha estat possible 

s’han col·locat les antenes a una alçada suficient per a que quedin el més 

allunyades possible de les persones. 

• Efecte produït per les etiquetes electròniques: un dels aspectes que més 

preocupava a l’hora de plantejar el projecte era el fet de necessitar tantes etiquetes 

electròniques com peces es produïen a l’empresa per  una banda degut a l’aspecte 

mediambiental i per l’altra per l’impacte mediambiental que provoca aquest fet. La 

mesura correctora que s’ha pres, ha estat fer que les etiquetes siguin reutilitzables 

de manera que quan un producte surt de la fàbrica se li arrenca l’etiqueta 

electrònica, aquesta podrà col·locar-se a una nova peça.  

• Consum elèctric: un altre punt important a considerar és el fet de que els equips 

estiguin funcionant al llarg de tota la jornada laboral. Per una banda, degut a la 

quantitat de consum elèctric que es podria estalviar si únicament es posessin en 

marxa quan fos estrictament necessari i per l’altra, degut a que els equips poden 

crear interferències si estan funcionant molt propers els uns dels altres. Aquest fet 

s’ha solucionat col·locant un sensor de moviment al costat de cadascun dels lectors 

que sigui capaç d’activar-lo quan detecti que una peça està sent moguda per alguns 

dels operaris. 
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• Residus generats:  la recollida de residus generats per les etiquetes electròniques i 

pels equips de ràdio freqüència es durà a terme per una empresa externa que serà 

l’encarregada de distribuir-los i reciclar-los correctament. A tal efecte, l’empresa 

col·locarà uns contenidors especials per aquest tipus de residus i els recollirà de 

manera periòdica o quan es determini. 

De tot l’estudi, es pot concloure que els impactes generats en les fases d’implantació, 

execució i desmanegament del projecte poden ser minimitzats amb les mesures 

correctores esmentades anteriorment. S’ha determinat que aquest punt no és crític a l’hora 

de dur a terme el projecte i que el medi no es veu afectat si es duen a terme les indicacions 

anteriorment esmentades. 

 

4.4. Pressupost i anàlisi econòmica 

El pressupost ha de servir per tal de realitzar la previsió de despeses o ingressos en un 

determinat període de temps o per poder preveure anticipadament el cost d’una obra. En el 

cas que ens ocupa ha de servir per tal de detallar el cost quantitativament que tindrà la 

realització del projecte.  

Un cop realitzat el pressupost és possible determinar la inversió inicial necessària per 

tal de poder dur a terme la implantació del projecte. A partir del càlcul d’aquesta inversió, i 

després de calcular tots els costos d’explotació del sistema és necessari realitzar  un estudi 

d’avaluació econòmica i una anàlisi de rendibilitat per tal de determinar-ne la viabilitat 

econòmica. 

 

4.4.1. Pressupost 

El pressupost s’ha dividit en tres parts principals per tal de facilitar la seva comprensió i 

el seu càlcul.  En primer lloc, s’han dut a terme els mesuraments detallats per  tal de 

determinar  la quantitat necessària de materials i la mà d’obra requerida per a l’execució del 

projecte. En segon lloc, s’ha realitzat un llistat amb els preus unitaris de tots els materials i 

la mà d’obra resultants dels mesuraments i per últim, s’ha calculat el valor total del 

pressupost tenint en compte els mesuraments i els preus unitaris. 

El detall del pressupost realitzat es pot consultar al capítol 1 de l’Annex – F: Pressupost 

i anàlisi econòmica. 
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A continuació es mostra un resum dels càlculs obtinguts agrupats per partides: 

• Etiquetes electròniques ...............................................................................5.908,44 € 

• Punts de control fixos ..............................................................................148.224,74 € 

Radiofreqüència............................................................................................... 116.599,04 € 

Mà d’obra................................................................................................................... 2.384 € 

Altres................................................................................................................... 29.241,70 € 

• Punts de control mòbils .............................................................................56.823,46 € 

Radiofreqüència................................................................................................. 48.742,44 € 

Mà d’obra................................................................................................................... 3.416 € 

Altres..................................................................................................................... 4.935,02 € 

• Xarxa de comunicacions .........................................................................102.625,76 € 

• Software de gestió .........................................................................................45.000 € 

• Enginyeria i gestió del projecte ..................................................................... 18.000 € 

TOTAL ............................................. ................................................ 376.542,40 € 

 

4.4.2. Anàlisi econòmica 

En aquest apartat s’estudiarà la viabilitat econòmica de dur a terme el projecte. A partir 

del càlcul de la inversió inicial, i tenint en compte les despeses d’explotació que comporta 

l’ús del nou sistema i l’estalvi generat es determinarà la rendibilitat del sistema. 

La presa de decisions de qualsevol inversió es fa analitzant diferents indicadors 

econòmics. És important recollir la informació referent al projecte i a l’entorn que l’envolta a 

partir d’aquesta, determinar els paràmetres estructurals de l’estudi com són l’horitzó 

temporal, els fluxos de caixa  i la dimensió del projecte.  

L’horitzó temporal fa referència al període en el qual es realitza l’estudi, per tal de 

determinar-lo s’ha de tenir en compte la vida física dels actius (període d’amortització), el 
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cicle de vida dels productes i la vida tecnològica (competitivitat, obsolescència...). Els fluxos 

de caixa, en canvi,  tenen en compte els cobraments i els pagaments associats al projecte. 

Existeixen diversos indicadors que poder ajudar a l’hora de prendre les decisions 

referents a la inversió en el  projecte. Els principals són  la liquidesa i  la rendibilitat.  

La liquidesa fa referència a la capacitat de transformar els actius en diners i la rapidesa 

amb la que els actius generen fons. Un indicador de la liquidesa pot ser el Pay back o 

període de recuperació  de la inversió inicial.  

La rendibilitat està associada amb la capacitat de generar un rendiment econòmic. Els 

principals indicadors de la rendibilitat són el VAN i el TIR. El Valor Actual Net (VAN) és el 

valor actualitzat de tots els rendiments. Si pren un valor positiu vol dir que el projecte 

cobreix tots els costos i que, per tant, és rendible. Si és negatiu, indica que el projecte no és 

rendible i en cas que fos igual a zero indicaria que la rendibilitat seria la mateixa que la de 

col·locar els fons invertits a un determinat interès. La Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) es 

correspon amb la taxa de descompte  dels fluxos de caixa que anul·len al VAN. 

Els càlculs per tal de determinar la liquidesa i la rendibilitat del projecte s’adjunten dins 

l’Annex F, a l’apartat  3.2 Càlcul dels indicadors de liquiditat i rendibilitat. 

El primer pas que s’ha seguit ha estat la determinació de la inversió inicial necessària i 

el càlcul dels costos d’explotació generats pel sistema. El valor de la inversió inicial és de 

376.582,40 € i correspon amb el resultat obtingut al pressupost. S’ha dividit aquest valor 

total en dos grups diferenciats en funció del període d’amortització. El primer grup el forma 

la inversió destinada a la modificació de la instal·lació elèctrica i la instal·lació de la nova 

xarxa de comunicacions. S’ha previst  un període d’amortització de 8 anys. El segon grup, 

en canvi, inclou el sistema de radiofreqüència i s’ha previst un període d’amortització de 5 

anys.  

A continuació es mostra un resum dels resultats obtinguts en els càlculs dels costos 

d’explotació efectuats a l’Annex F.  

• Costos de la reposició d’etiquetes electròniques 886,20 € 

• Consum elèctric [8]:284,52 € 

• Facturació de les comunicacions GPRS [9]: 324,62 € 
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Un cop identificats els costos d’explotació del projecte, és important analitzar els 

avantatges que pot tenir la inversió de la tecnologia RFID per a Hormipresa. 

Qualitativament la tecnologia pot aportar els següents avantatges: 

• Coneixement en temps real de la producció i l’emmagatzematge. 

• Reduccions dels temps de recerca dels productes acabats. 

• Possibilitat de comparar l’inventari previst amb el real. 

• Capacitat de conèixer el volum de la producció sense incrementar superfície. 

• Traçabilitat tant de producte acabat com de semielaborat. 

També resulta interessant quantificar els avantatges econòmics que pot tenir la 

implementació de la tecnologia. Per aquest motiu s’han analitzat les principals causes 

d’estalvi, degudes principalment per la reducció d’errors en els enviaments del producte i en 

la reducció del temps de recerca en les diferents zones del magatzem. 

• Estalvi generat per la reducció d’errors en l’enviament de productes: 97.664 €/any 

• Estalvi degut a la reducció del temps de recerca de les peces: 97.650 €/any 

Dels càlculs anteriors es pot determinar el valor de l’estalvi anual generat per 

l’explotació del sistema ascendeix a 195.314 €/any. 

Per tal de determinar els costos i l’estalvi durant els següents anys que composen 

l’horitzó de l’anàlisi, s’ha incrementat un 3,5% respecte el valor de l’any anterior. Aquest 

valor es correspon amb una estimació aproximada del valor de l’IPC. 

Un cop realitzat els càlculs dels indicadors econòmics  es pot concloure que la inversió 

en aquest projecte és rendible ja que presenta un VAN a 5 anys de 260.016,11 € amb un 

TIR del 28,24 % i un període de retorn de la inversió inferior als 3 anys. 
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4.5. Garantia i manteniment 

Els equips instal·lats a Hormipresa disposaran d’una garantia de 12 mesos. La garantia 

cobrirà els defectes de fabricació dels equips, juntament amb les actualitzacions de 

firmware, que permetran disposar a l’empresa de la última tecnologia disponible al mercat.  

La ubicació i mecanització dels equips serà consensuada amb Hormipresa per tal de 

garantir que les operacions habituals de treball desenvolupades a la planta no malmetin els 

equips. El mal ús d’aquests equips, actes de vandalisme, o negligències dels empleats, no 

estaran cobertes per la garantia. 

També es proporcionarà el manteniment i suport tècnic del sistema durant el primer 

any de funcionament. Un cop transcorregut l’any de garantia es consensuarà un contracte 

de manteniment. 
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Conclusions  

Una cop realitzat el projecte i després de la seva resposta que ofereix en funcionament 

ha quedat palesa la seva viabilitat tecnològica. La implantació de la tecnologia RFID ha 

aportat a l’empresa diversos avantatges entre els que es pot destacar la reducció 

considerable del temps perdut en la recerca i localització de les peces. També  permet 

disposar a l’empresa d’un inventari actualitzat a temps real per tal de poder gestionar millor 

la ubicació de les peces que han de ser emmagatzemades. 

La realització d’aquest projecte ha servit també per a conèixer l’ampli ventall de 

possibilitats i la gran versatilitat que ofereix aquesta tecnologia, de manera que, si es 

gestiona correctament la informació obtinguda amb els equips, aquests sistemes són 

capaços d’adaptar-se a diversos entorns i oferir múltiples possibilitats de seguiment i control 

d’actius. 

De manera indirecta la implantació de la RFID a la fàbrica aporta informació molt 

valuosa a l’hora de realitzar un estudi dels processos d’aquesta, ja que permet determinar 

la producció de cadascuna de les naus i conèixer si existeix alguna secció de la fàbrica que 

actua com a coll d’ampolla del procés. També és possible conèixer la taxa d’ocupació de 

cadascun dels elements de transport. 

S’ha de destacar que la implantació de la tecnologia d’identificació per radiofreqüència 

aporta una component innovador a l’empresa aportant-li una imatge pionera, així com una 

gran publicitat enfront als seus competidors més directes. 
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Agraïments 
 

Després de tant d’esforç i temps invertit en la realització i redacció d’aquest projecte 

sentim l’obligació de citar en aquest apartat a totes aquelles persones que d’alguna 

manera han aportat el seu granet de sorra. 

 

Per la seva col·laboració en temes d’assessorament tècnic volem destacar 

principalment a Dani i Yoli, així com les aportacions i consells de Joan, Edu i Javi.  

 

Per la gran tasca realitzada en les correccions i modificacions del text volem agrair 

profundament la col·laboració de Bàrbara, ja que el resultat no hauria estat el mateix 

sense la seva aportació. 

 

Un altre aspecte que ha estat molt important per a nosaltres, ha estat el suport i la 

paciència transmesa per les nostres famílies i especialment per Joan i Raül. 

 

De la mateixa manera volem agrair a la nostra Directora de Projecte, Maria Margarita 

González, el fet d’haver dipositat la seva confiança en nosaltres i haver-nos portat al 

Congrés d’Enginyeria de Projectes de València. 

 

Finalment, volem dedicar la realització del Projecte als nostres pares per l’afecte i per 

haver-nos inculcat la importància en la formació acadèmica entre d’altres valors.  
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