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Resum 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és efectuar l’estudi de la remodelació del taller de 
maquetes situat a la desena planta de l’edifici de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB). Amb aquesta reforma del taller es vol recuperar un espai 
destinat a la realització de maquetes utilitzant mètodes i tècniques convencionals, al mateix 
temps que s’introdueixen elements innovadors com poden ser les màquines de modelatge 
tridimensional a partir de models informàtics. 

L’estat actual del taller i els seus usuaris estableixen, en primer lloc, els requisits de la 
reforma del taller i les necessitats que presenta aquest projecte. Mitjançant la realització d’un 
estudi de mercat dels possibles tipus de maquinària existents, s’estableix quina és la més 
adient pel context plantejat. Llavors, una vegada es coneixen les necessitats del taller, amb 
aquest projecte es porta a terme la revisió pertinent de les instal·lacions a remodelar, des de 
la climatització fins a la instal·lació elèctrica, entre d’altres. 

Així doncs, considerant totes aquestes premisses i tenint en compte aspectes econòmics i de 
viabilitat del projecte, amb la remodelació d’aquest espai s’obté un taller de maquetes que 
millora ostensiblement les prestacions que aquest oferia als seus usuaris, alhora que 
introdueix serveis fins ara inexistents, tot adaptant el taller a les noves tecnologies. 
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1. Glossari 

Acces point: En xarxes de computadors, un punt d’accés sense fils (WAP o AP) és un 
dispositiu que connecta altres dispositius de comunicació sense fils conjuntament per a 
formar una xarxa sense fils. La WAP normalment es connecta a una xarxa amb fils, i pot 
transmetre dades entre dispositius amb i sense fils 

CNC: Control Numèric per Computador 

DBHS: Document Bàsic de Salubritat 

DBSI: Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi 

EEES: Espai Europeu d’Educació Superior  

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

ICP: Interruptor de Control de Potència 

ITC: Instrucció Tècnica Complementària 

Rack: Bastidor destinat a allotjar equipament electrònic, informàtic i de comunicacions, Les 
seves mesures estan normalitzades perquè sigui compatible amb l’equipament de qualsevol 
fabricant 

REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

RITE: Reglament Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 

RP: Prototipat Ràpid (Rapid Prototyping) 

Switch: En català commutador, és un dispositiu electrònic d’interconnexió de xarxes 
computadores 

TIR: Taxa interna de rendibilitat 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 

VAN: Valor Actual Net 

Wifi: és un conjunt d’estàndards per a xarxes sense fils. Va ser creat per a ser utilitzat en 
xarxes de locals sense fil 
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2. Prefaci 

Aquest projecte neix a causa de la intenció inicial del Departament de Projectes d’Enginyeria 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de remodelar un taller de maquetes ubicat a 
la desena planta de l’edifici principal de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB). Abans del plantejament d’aquest projecte, el pobre estat en què es 
trobava el taller no permetia treure’n el rendiment desitjat i per tant, davant l’oportunitat 
d’efectuar una reforma integral d’aquest espai, es va decidir portar a terme un estudi per 
avaluar les possibilitats d’actuació existents. A més a més s’han tingut en compte paràmetres 
com la modernització i la rendibilitat, així com l’adequació als nous plantejaments per a 
l’adaptació als estudis universitaris del l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)  

Així doncs, amb aquesta remodelació, es pretén habilitar el taller per destinar-lo 
principalment a oferir un espai útil als alumnes vinculats al Departament de Projectes 
d’Enginyeria, per tal de recolzar la seva formació acadèmica, oferint la possibilitat que 
aquests puguin produir els dissenys realitzats en les assignatures corresponents. La 
introducció dels seminaris i pràctiques en el nou model educatiu (EEES) recolzarà la 
integració dels tallers de pràctica professional en la formació de l’estudiant. 

A més a més, amb la implementació d’aquest projecte, no només es pensa en un espai on 
els alumnes puguin realitzar les seves maquetes mitjançant elements convencionals, sinó 
que també es planifica l’adquisició de certa maquinària, com per exemple les màquines de 
producció de prototipus tridimensionals, que els permeti la utilització d’elements tecnològics 
capdavanters. 

La necessitat i el interès per les noves tecnologies representen un fet distintiu de la societat 
actual i s’han convertit en un factor molt important. Aquest fet ha motivat la realització d’un 
projecte que estudia l’adquisició de la maquinària de prototipat més adient, però que al 
mateix temps vol proporcionar la infraestructura tecnològica adequada a un espai destinat a 
la reproducció de models dins un entorn d’aprenentatge universitari. 

Cal recordar, però, que les condicions inicials d’aquest projecte han estat modificades 
lleugerament, ja que durant la realització de l’estudi de remodelació es va presentar la 
necessitat de destinar a una emissora de ràdio una part significativa de l’espai inicialment 
considerat superfície útil del taller. Així doncs, degut a que aquest canvi en la planificació va 
tenir lloc ja començat el projecte, aquest fet ha estat ignorat i s’ha continuat la seva 
realització considerant les premisses inicials. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte es situa en el context de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB). El seu objectiu és remodelar el taller de maquetes de la planta 10 del 
Departament de Projectes d’Enginyeria, situat al mateix edifici de l’Escola. Aquest taller 
s’utilitzarà per a oferir un espai, principalment als alumnes que estiguin cursant assignatures 
del Departament de Projectes d’Enginyeria, on poder produir dissenys propis per tal de poder 
copsar la realitat i la viabilitat del producte. A més a més, la remodelació d’aquest espai està 
pensada per a que hi puguin conviure dues metodologies ben diferenciades. Per una banda 
es vol potenciar la metodologia tradicional, i per una altra introduir-ne una més moderna i 
innovadora per tal d’adaptar el disseny i desenvolupament dels models al ritme que 
demanen avui en dia els processos de producció establerts: la tecnologia de modelatge 3D. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte són els aspectes a tenir en compte en la remodelació del taller de 
maquetes. És a dir, per començar s’ha de realitzar un estudi de mercat per tal de buscar les 
màquines més apropiades pel taller entre tota la oferta existent. Una vegada escollida la 
maquinària del taller, s’estudien i s’analitzen les instal·lacions que requerirà el taller, tot 
remodelant aquelles que siguin necessàries. Tot seguit es porten a terme els estudis 
relacionats amb l’impacte ambiental i el de seguretat i salut, necessaris per avaluar els riscs 
existents. Finalment, en aquest projecte també s’estudia la viabilitat econòmica de la 
remodelació, per tal que aquesta sigui rendible i no presenti pèrdues una vegada finalitzada. 



Pàg. 12  Memòria 

 

 

 



Remodelació del taller de maquetes del Departament de Projectes de l’ETSEIB Pàg. 13 

 

4. Estudi de mercat de la maquinària existent 

4.1. Necessitats i criteris d’elecció 

Abans de començar amb el tipus de maquinària existent en el mercat actual, cal definir 
quines són les mancances i les necessitats que tenen els usuaris del taller. El taller està 
pensat, principalment, perquè l’utilitzin alumnes que estiguin cursant alguna de les 
assignatures que ofereix el departament de Projectes d’Enginyeria. Moltes d’aquestes 
assignatures es basen en que l’alumne dissenyi un objecte a partir de certes premisses 
imposades pel professor. En certs casos, degut a la complexió d’aquests dissenys no és 
factible que l’alumne reprodueixi un prototipus a escala de l’objecte amb tècniques 
tradicionals i tant l’alumne com el professor s’han de conformar amb un model informàtic, ja 
que portar a imprimir un model d’aquests a una empresa especialitzada és extremadament 
car. És per aquest motiu que es vol que el taller tingui màquines que siguin capaces de 
reproduir un model 3D a partir d’un model informàtic. Aquestes han de ser fàcils de fer 
funcionar, ja que els alumnes han de ser capaços de fer-les funcionar sense ajut, capaces de 
reproduir qualsevol model a una escala determinada i, en mesura del possible, ràpides i 
econòmiques. 

Per tant, els criteris d’elecció seran els següents:  

• Facilitat de funcionament 

• Capacitat de reproduir qualsevol model 

• Rapidesa 

• Cost d’inversió i explotació 

 

4.2. Tipus de màquines i mètodes existents 

4.2.1. Rapid Prototyping (RP) vs. Computer Numerically Controlled (CNC) 

En el mercat actual, existeixen bàsicament dos tipus de tecnologies que generen, a partir de 
dades informàtiques, prototipus tridimensionals. Aquestes tecnologies són el prototipat ràpid i 
el control numèric. 
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Per una banda, les màquines que utilitzen la tecnologia Rapid Prototyping (RP) són aquelles 
que fabriquen objectes físics a partir de fonts de dades de Computer-Aided Design (CAD). Es 
tracta d’una tecnologia additiva ja que generen els prototipus a partir d’unir capes fines de 
material. La tecnologia RP també és coneguda amb els noms de “Fabricació Additiva”, 
“Impressió Tridimensional”, “Lliure Fabricació de Sòlids” i “Producció per Capes”. Alguns dels 
avantatges que ofereix aquesta tecnologia, comparada amb altres tecnologies sostractives 
com el fresat o el tornejat, són els següents: 

• Es poden fabricar objectes de qualsevol complexitat geomètrica sense la necessitat 
d’una preparació complexa de la màquina o la unió de diverses peces. 

• Els sistemes RP redueixen la construcció d’objectes complexos a un procés més fàcil 
i relativament ràpid. 

 

Els materials utilitzats amb aquesta tecnologia són limitats i depenen del mètode utilitzat. Els 
més comuns són els plàstics, els materials ceràmics, alguns metalls com ara l’acer 
inoxidable i el titani i fusta laminada. 

Els mètodes que utilitzen la tecnologia RP i que s’explicaran posteriorment són els següents: 
stereolitografia (SLA), sinterització selectiva amb làser (SLS), modelat per dipositat de 
material fos (FDM), sistemes d’injecció i impressió tridimensional (3DP). 

Per altra banda, les màquines que utilitzen el Computer Numerically Controlled (CNC), o 
control numèric, són aquelles que també fabriquen objectes a partir d’ordres informàtics. 
Aquests ordres poden ser en forma de dibuix CAD o a través de la programació en control 
numèric. En aquest cas, la tecnologia de control numèric és sostractiva, al contrari que la RP, 
ja que genera models a partir de treure material de la matèria prima. Es tracta d’una 
tecnologia més econòmica que l’anterior i molt més estesa i coneguda. A més a més, pot 
treballar amb un ampli rang de materials i és molt exacta. No obstant això, el temps de 
producció de peces complexes és molt superior al que utilitza la tecnologia RP.  

Tanmateix, la selecció d’una o altra tecnologia en molts casos no és gens clara i, a més a 
més, es pot considerar que en alguns aspectes aquestes dues tecnologies es poden 
complementar. És per aquesta raó que es buscarà com a mínim una màquina de cada tipus 
per tal de fer el taller el més complet possible. Així doncs, tot seguit s’analitzaran les 
màquines existents per a cada tipus de tecnologia per tal de portar a terme la selecció més 
adient. 



Remodelació del taller de maquetes del Departament de Projectes de l’ETSEIB Pàg. 15 

 

4.3. Mètodes i màquines RP 

Com ja s’ha comentat anteriorment hi ha diferents mètodes de RP, tot seguit es farà una 
petita explicació de cada un d’ells per a determinar quin és el que s’adapta millor a les 
necessitats del taller. 

 

4.3.1. Stereolitografia (SLA) 

La stereolitografia (SLA) és un procés de fabricació additiva que utilitza una tina de material 
sensitiu als rajos ultraviolats i un làser per construir l’objecte mitjançant capes. Cada part es 
traça amb el raig làser a la superfície del material, solidificant-lo. Una vegada la capa ha estat 
traçada, l’elevador movible es submergeix el gruix d’una única capa (típicament de 0,05 a 
0,15 mm) i passa una fulla plena de resina per sobre aquest objecte per dipositar-hi material 
fresc. Llavors, la següent capa es traça en aquesta nova superfície líquida, afegint-hi la capa 
prèvia. Un objecte 3D complet es forma mitjançant aquest procés. Després de construir-los, 
es netegen els excessos de resina mitjançant una immersió en un material químic i es couen 
en un forn de rajos ultraviolats. 

La stereolitografia requereix la utilització d’estructures de suport per aguantar l’objecte a 
l’elevador movible i per prevenir la deformació de l’objecte deguda a la gravetat. Els suports 
es generen automàticament durant la preparació informàtica dels models 3D, tot i que 
aquests poden ser manipulats manualment. Un cop l’objecte s’ha finalitzat, els suports 
requereixen una extracció manual. 

4.3.2. Sinterització selectiva amb làser (SLS) 

La sinterització selectiva amb làser (SLS) és també una tècnica de fabricació ràpida additiva 
que utilitza un làser d’alta potència per fondre i mesclar petites partícules de plàstic, metall o 
materials ceràmics formant una massa que representi el model 3D desitjat. El làser fusiona 
selectivament el material a partir de la superfície d’un llit de pols, escanejant seccions 
generades des d’una descripció digital 3D de l’objecte. Després de cada secció escanejada, 
el material es baixa el gruix d’una capa i s’aplica una nova capa sobre l’anterior per repetir el 
mateix procés fins a obtenir l’objecte acabat. 

Comparada amb altres mètodes, el SLS pot produir objectes a partir d’una gran varietat de 
materials, com poden ser els polímers i els metalls. 
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4.3.3. Modelat per dipositat de material fos (FDM) 

Igual que la majoria de processos RP, el modelat per dipositat de material fos funciona amb 
una tecnologia additiva que forma els objectes mitjançant capes de material. Un filament de 
material plàstic o metàl·lic en forma d’espiral s’extreu per subministrar material a un boca 
d’extrusió que pot activar o desactivar el flux de material. Aquesta boca d’extrusió s’escalfa 
per fondre el material i es mou tant horitzontalment com vertical mitjançant un mecanisme 
controlat per CAD. D’una forma similar a la stereolitografia, el model es construeix formant 
capes de plàstic, ja que el material es solidifica immediatament després de la seva extrusió. 
Diversos materials són utilitzats amb el mètode FDM, com ara els polímers ABS, els 
policarbonats o les ceres. 

4.3.4. Sistemes d’injecció i impressió tridimensional (3DP) 

El sistema d’injecció i impressió tridimensional és una variació del sistema SLS, en el qual 
només es reemplaça el làser per un capçal d’injecció de material. Capes de pols molt fina 
s’ajunten selectivament a través d’un adhesiu amb base aquosa aplicat amb el capçal 
d’injecció controlat per un arxiu CAD. Aquesta tecnologia és la única que permet reproduir 
prototips en color, i a més a més, està considerat el mètode més ràpid i modern que existeix. 

Alternativament, aquestes màquines introdueixen líquids, com ara fotopolímers, que a través 
del capçal d’injecció de material formen les capes del model. Aquestes màquines de 
fotopolimerització utilitzen una làmpada de flux ultraviolat muntat al capçal d’impressió per 
restaurar cada capa quan aquesta és dipositada. 

 

 

Cadascuna d’aquestes tecnologies presenta certs avantatges i inconvenients. Generalment, 
les principals consideracions són la velocitat d’execució, el cost dels prototipus impresos, el 
cost de la màquina utilitzada, els materials necessaris i la capacitat d’introduir color als 
dissenys. A diferència dels sistemes de fabricació additius tradicionals com el SLA, la 
impressió en tres dimensions està optimitzada principalment per obtenir una velocitat alta, 
uns costos d’execució baixos i que sigui fàcil d’utilitzar, fent possible la visualització dels 
dissenys durant les diferents etapes conceptuals de creació. 
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4.3.5. Comparació Impressores 3D vs. altres 

Com s’ha vist anteriorment, tots els mètodes explicats aconsegueixen de resultat final un 
prototip provinent d’un disseny inicial fet amb CAD. Per tal d’escollir el mètode que més 
s’apropa a les necessitats del taller, s’han de tenir en compte els criteris dels que es parteix: 

• Facilitat de funcionament 

La complexitat dels mètodes més antics de RP fa que per tal que sigui possible fer un 
bon ús de la màquina, es necessiti molt entrenament i experiència. No obstant això, les 
màquines que utilitzen un dels mètodes més recents, el 3DP, estan dissenyades per tal 
que no sigui necessari un entrenament previ, i amb només una hora d’explicació l’usuari 
sigui capaç de fer funcionar la màquina correctament. 

• Capacitat de reproduir qualsevol model 

Les màquines que utilitzen qualsevol dels mètodes que s’han explicat anteriorment són 
capaces de reproduir qualsevol model proposat. La diferència, bàsicament entre el 3DP i 
tots els altres, és que aquest és menys exacte, tot i que la diferència no arriba ni a un 
ordre de magnitud. 

• Rapidesa 

El temps que es pot tardar a fer un prototipus depèn molt del mètode utilitzat. El més 
ràpid és el de la tecnologia 3DP, que pot arribar a ser entre cinc i deu cops més ràpid que 
qualsevol dels altres. A més a més, aquest permet imprimir prototipus independents de 
manera simultània per tal d’aprofitar tota la superfície d’impressió. El temps d’impressió 
amb aquest mètode pot variar entre deu minuts i dues hores, depenent de la complexitat 
del model, mentre que amb qualsevol altre s’hauria d’esperar gairebé un dia. 

• Cost d’inversió i d’explotació. 

El preu és un dels trets distintius entre els mètodes explicats. Les màquines més 
econòmiques són aquelles que utilitzen el mètode 3DP. La diferència entre el preu 
d’aquestes màquines i d’altres que utilitzen mètodes diferents pot ser de l’ordre de 
45.000 €. Això és degut bàsicament al preu dels materials utilitzats i a que aquestes 
màquines utilitzen una tecnologia més senzilla. Els materials que utilitzen les màquines 
que van amb els mètodes tradicionals de RP, com SLA, SLS, i FDM, són molt cars. 

Resumint, un cop analitzats els diferents mètodes a partir de les premisses de les que es 
partia s’arriba a la conclusió que el mètode que més s’adapta a les necessitats desitjades és 
el de la tecnologia 3DP. A part dels avantatges citats anteriorment, també cal mencionar que 
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aquestes impressores estan dissenyades per funcionar en un ambient d’oficina, ja que no 
són molt grans i fan poc soroll. A més a més, cal remarcar que els materials que utilitzen són, 
bàsicament, un “composite” especial, semblant a uns pols de talc, i un aglomerant que té la 
capacitat de compactar aquest “composite”. Aquests materials no són tòxics, mentre que 
alguns dels utilitzats en altres mètodes si que ho són. 

4.3.6. Tipus de màquines de tecnologia 3DP 

Actualment existeixen dues tipologies d’impressores 3D. Ambdues utilitzen una tècnica molt 
semblant, però la única diferència que hi ha entre elles és el tipus de material utilitzat per a 
fer els prototipus. Per una banda, hi ha les que utilitzen un material de propietats semblants 
al guix, i per l’altre les que utilitzen plàstics enginyerils.  

Hi ha molt poques cases que fabriquin aquest tipus d’impressores. Les més especialitzades 
són Z Corporation (Caddy Spain), Dimension, i 3D Systems. Per tal de fer la selecció de les 
impressores més adients per al taller objecte de la reforma, a continuació es presenta un 
quadre amb les principals diferències, entre tres models estàndard, un per cada fabricant 
esmentat. 

 

 Mx (Z Corporation) [1] Dimension BST [2]
In Vision LD (3d 

Systems) [3] 

Material ZP130 (composite) + 

ZB58 (aglomerant) 

Plàstic enginyeril Plàstic enginyeril 

Resistència Poc resistent Molt resistent Molt resistent 

Post processat Sí, però amb pretractament Sí Sí 

Velocitat 1 mm / min 0,4 mm/min 0,7 mm/min 

Preu màquina 19.200 € 17.000 € 11.920 € 

Preu material 0,09 €/cm3 0,08 €/cm3 0,04 €/cm3 

Ecològiques Sí, material reciclable No No 

Mida peça 0,20x0,20x0,25 (m) [il·limitat] 0,20x0,20x0,30 (m) 0,16 x0,21 x0,13 (m) 

Mida màquina 0,74x0,86x1,09 (m) 0,82x0,80x1,2 (m) 0,46x0,77x0,42 (m) 
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Connectivitat Ethernet (xarxa) Ethernet (xarxa) USB 

Tipus d’arxius .stl, .vrml, .ply .stl .stl, .3ds 

Taula 4.1 Comparació d’Impressores 3D 

 

Tenint en compte les característiques mostrades en el quadre anterior, es pot observar que 
hi ha algunes diferències entre les màquines estudiades. Per un costat, s’observa que tant la 
impressora Invision LD com la BDS utilitzen el mateix tipus de material. Les dues utilitzen 
polímers que es consideren materials molt resistents i que per tant es poden processar una 
vegada finalitzada l’execució (p.ex. trepar, tallar, polir). Les diferències més importants entre 
aquests dos tipus d’impressores són la velocitat, el preu, les dimensions de peça màximes i 
les dimensions de les màquines tal com indica la taula 4.1. 

Per un altre costat, es té la Mx de Z Corporation, comercialitzada a Espanya per l’empresa 
Caddy Spain. Com s’ha dit anteriorment, aquesta utilitza un “composite” i un aglomerant com 
a material i que causa en la peça final una aparença propera al guix. El principal inconvenient 
d’aquest tipus de màquina és que quan es té la peça acabada, aquesta és molt fràgil i s’ha 
de manipular amb cura. Per tal de donar-li l’acabat final, és necessari submergir-la en un 
bany d’adhesiu especial que incrementa la duresa i la resistència de la peça i llavors la peça 
ja pot ésser manipulada sense cap tipus de precaució especial. Els avantatges de la 
impressora Mx són la seva rapidesa d’impressió - és la més ràpida del mercat -, que el 
material sobrant es pugui reciclar per a fer altres prototipus i que es puguin crear peces de 
mida il·limitada - degut a que pot imprimir prototips per trossos i desprès amb el bany 
d’adhesiu s’enganxen els trossos i es forma la peça final. Gràcies al tipus de material utilitzat, 
les peces, un cop acabades, es poden pintar fent que l’aparença del prototipus sigui més 
real. 

Per determinar quines màquines són les més adequades per el taller i un cop exposades les 
diferències entre els diferents tipus d’impressores analitzades, es creu que el més convenient 
és agafar  dues impressores: una que utilitzi material plàstic i una altre que utilitzi el 
composite ZP130. Es fa aquesta selecció ja que és necessari agafar dues màquines per tal 
de poder donar el màxim servei a l’usuari i escollint-ne una de cada tipus s’aconsegueix una 
varietat més gran d’acabats finals, donant un servei més ampli a l’usuari del taller, que té 
l’oportunitat d’escollir quina s’adapta més a les seves necessitats. Entre les que utilitzen 
plàstic enginyeril, es selecciona la impressora Invision LD de 3D Systems, ja que és més 
econòmica, més petita i el preu/peça és més baix. Comparativament, les prestacions que 
ens ofereixen una i altra són molt semblants i la única diferència és la mida dels prototipus 
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fabricats, que en el cas de la impressora Invision LD és més petita. No obstant això, aquesta 
mancança es supleix amb la obtenció de la impressora Mx. 

A continuació es mostra una imatge dels models generats amb cada tipus de màquina així 
com una imatge de la màquina: 

 

 

 

Fig.4.1 Màquina i models fets amb Caddy Mx Fig.4.2 Màquina i models fets amb Invision LD 

Font: www.caddyspain.com Font:www.3dsystems.com 

 

4.4. Mètodes i màquines CNC 

4.4.1. CNC 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la tecnologia utilitzada per aquest tipus de màquines és 
sostractiva. A partir d’un bloc inicial de material es va traient material fins que s’aconsegueix 
el prototip desitjat, i així s’aconsegueix la peça desitjada, a partir del Control numèric per 
Computador (CNC). Per tant, abans de definir el tipus de màquines existents en el mercat, es 
definirà què és el CNC. 

Es considera Control Numèric per Computador (CNC) a tot dispositiu capaç de dirigir el 
posicionament d’un òrgan mecànic mòbil mitjançant ordres elaborades de forma totalment 
automàtica, a partir d’informacions numèriques en temps real. Per tal d’elaborar una peça 
s’utilitza un sistema de coordenades que especifica el moviment de l’eina de tall. Les 
operacions que es poden fer amb una màquina de CNC són bàsicament operacions de 
tornejat i fresat, i sobre la base d’aquesta combinació és possible generar la majoria de les 
peces industrials. 
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El sistema es basa en el control de moviments de l’eina de treball en relació amb els eixos de 
coordenades de la màquina, utilitzant un programa executat per un ordinador. En el cas del 
torn, cal controlar els moviments de l’eina en dos eixos de coordenades: l’eix X pels 
desplaçaments laterals del carro i l’eix Z pels desplaçaments transversals de la torreta. En 
els cas de la fresadora, es controlen els desplaçaments verticals que corresponen a l’eix Y i 
per a això s’incorporen motors elèctrics en els mecanismes de desplaçament del carro i de la 
torreta, en el cas dels torns, i de la taula en el cas de la fresadora. 

Per tal de programar aquestes màquines es poden utilitzar dos mètodes, el de programació 
manual i el de programació automàtica. En el primer mètode, com la pròpia paraula indica, el 
programa s’escriu mitjançant raonaments i càlculs que realitza una persona. El programa 
comprèn tot el conjunt de dades que el control necessita per tal de mecanitzar la peça. La 
programació es basa en una sèrie de codis normalitzats per tal de que qualssevol màquina 
sigui capaç d’entendre’l. Els caràcters més utilitzats són els que es regeixen sota la  norma 
DIN 66024 i 66025. Cal dir, a més a més, que per generar una peça a través de la 
programació manual es necessita molta experiència. En el cas del segon mètode, el de la 
programació automàtica, els càlculs els realitza un computador que subministra a la seva 
sortida el programa de la peça en llenguatge màquina. Per aquesta raó rep el nom de 
programació assistida per computador. 

4.4.2. Tipus de màquines CNC 

Les màquines que utilitzen CNC són bàsicament les que fan operacions de tornejat i de 
fresat. Aquestes operacions les fan el següent tipus de maquinària: centres de mecanitzat, 
centres de fresat i centres de tornejat. 

Els centre de mecanitzat és una màquina de conformat per arrancada de viruta, és a dir, que 
utilitza una tecnologia sostractiva. No obstant, les característiques essencials d’un centre de 
mecanitzat  són: 

 a. Ha d’estar dotat de CNC 

 b. Pot realitzar altres operacions a part del fresat com el roscat i el trepat. 

c. Ha de tenir canviador d’eines automàtic, per tal de poder efectuar diverses 
operacions com el fresat, el trepat i el roscat. El sistema de canvi d’eina respon a 
conceptes estructurals, necessitats i solucions de disseny molt diferents, però en 
qualsevol cas han d’assegurar la possibilitat d’un canvi d’eina en el transcurs 
d’execució d’un programa, sense la necessitat de la intervenció de cap operari. 
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Cal mencionar que hi ha una diferència entre els centres de mecanitzat i les fresadores de 
control numèric, ja que aquestes últimes són màquines que estan dotades de CNC però 
només estan dissenyades per a realitzar operacions de fresat. 

El concepte de centre de fresat és molt similar al de fresadora de control numèric. La 
principal diferència, bàsicament, és que les fresadores de CNC no tenen canviador automàtic 
d’eines i els centres de fresat sí. 

Els centres de tornejat, finalment, són màquines de control numèric que poden efectuar 
operacions tant de tornejat com de fresat. Es tracta de torns de control numèric que se’ls ha 
dotat de la possibilitat de realitzar operacions de fresat. Això s’aconsegueix amb la 
incorporació d’una o vàries posicions per eines motoritzades. 

En resum, un centre de tornejat procedeix i manté una gran similitud formal amb el torn de 
control numèric, mentre que els centres de mecanitzat i de fresat són producte de l’evolució 
de les fresadores convencionals. 

4.4.3. Elecció: MDX 540 

Les premisses de les que s’ha partit en la elecció d’una màquina de CNC són les mateixes 
que per les RP. De totes les màquines que hi ha al mercat s’ha escollit una màquina que 
tingués programació automàtica, és a dir, que a partir d’un arxiu que contingui un model CAD 
la màquina generi automàticament el desplaçament de la eina. També, en aquest cas, s’ha 
escollit una màquina que tingui un funcionament molt intuïtiu i que ocupi poc espai, ja que les 
dimensions del taller són limitades i només s’ha destinat una part d’aquest a ubicar les 
màquines citades en aquest capítol. 

La màquina que s’ha elegit és la MDX– 540 SRP System de la casa Roland Solutions 
Division. Es tracta d’una màquina  que permet a l’usuari convertir els seus dissenys CAD en 
prototips 3D de forma ràpida i econòmica. Aquesta màquina combina la precisió de les 
màquines de control numèric de taula amb un potent software capaç de generar el programa 
de CNC a partir d’un model de CAD, amb molta exactitud i velocitat. La MDX 540, fresa gran 
varietat de materials genèrics i plàstics enginyerils com l’ABS, el Delrin o el nylon. Aquesta 
màquina també pot fresar prototipus de materials metàl·lics com l’alumini, el coure o el llautó.  

El software que porta la màquina permet fer una programació automàtica a partir del model 
3D. A més a més, genera ràpidament i amb molta precisió, el camí que han de seguir les 
eines. La fàcil utilització del programa ofereix un escalat en 3D uniforme, ajuda per els 4 
eixos de fresat, i una simulació de la peça acabada, permeten així a l’usuari que revisi el 
model abans d’enviar-lo a produir. Les seves característiques principals es mostren a la taula 
que s’adjunta a continuació [4]. 
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Característiques  

Materials Plàstics, resines, fusta i materials no metàl·lics 

Recorregut de l’eix (mm) 400 (X) x 400 (Y) x 155 (Z)  

Àrea de fresat 180 mm de diàmetre x 371 mm de longitud  

Distància màxima en vertical 254 mm 

Velocitat 7,5 m/min 

Resolució de software 0,01mm 

Resolució mecànica 0,001 mm 

Dimensions 745 x 955 x  858 (mm) 

Pes 110 kg 

Preu 14.396 € 

Taula 4.2 Característiques MDX 540 

 

A més a més, la  MDX – 540 disposa de: 

- Eix rotatori: que permet produir models més ràpids i precisos. Quan s’ha processat 
un costat d’una peça, aquesta és rotada automàticament per continuar amb la 
següent, fins que els quatre costats han estat completats. 

- Motor d’alta precisió: que redueix les vibracions i permet produir models més 
precisos. El motor té una rotació de 3. 000 a 12.000 rpm i utilitza un porta freses 
estàndard complint amb ISO 15448. 

- Botó de parada d’emergència: Porta una coberta de seguretat que fa que sigui 
inaccessible el mecanisme de fresat mentre la màquina està operativa. També 
impedeix que les partícules de pols produïdes durant el mecanitzat accedeixin al 
entorn de treball permetent així que es pugui utilitzar en ambients d’oficina. 

 



Pàg. 24  Memòria 

 

Resumint, s’ha escollit aquesta màquina ja que dins de la gran varietat de màquines 
existents al mercat compleix les premisses plantejades en un principi, com la netedat, el poc 
espai que ocupa, la seguretat en front de l’usuari i la capacitat de generar models fàcilment. 
Es podria pensar que un centre de mecanitzat ofereix més prestacions que un centre de 
fresat però els estudiats no compleixen amb les premisses imposades. Les mancances de la 
màquina escollida queden suplertes amb les altres màquines que disposa el taller. 

 A continuació és mostra un model fet amb aquesta màquina així com una foto de la 
màquina: 

 

Fig.4.3 Exemples de models fets amb el centre de fresat MDX-540. Font: www.RolandASD.com 
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5. Distribució d’espais i maquinària  

5.1. Descripció d’espais 

5.1.1. Descripció de l’estat actual 

Com ja s’ha comentat al prefaci, l’espai disponible per a ubicar el taller de maquetes es troba 
a la desena planta de l’edifici “H” de l’ETSEIB, dintre de l’espai que l’escola ha destinat al 
Departament de Projectes d’Enginyeria. 

Concretament, aquest es troba a la part interior de l’ala esquerra de l’edifici (veure annex, 
plànol nº1). El taller de maquetes té forma gairebé rectangular i la seva superfície és de 
38,30 m2, amb unes dimensions aproximades de 6,8 metres d’ample per 5,7 metres de llarg i 
2,80 metres d’altura. 

Actualment, el taller té una porta de doble fulla de 1,60 metres d’ample situada a la part sud 
d’aquest, i que per tant, dóna al vestíbul d’entrada del Departament. A més a més, n’hi ha 
una altra de 0,80 metres que dóna al despatx contigu al taller, situada, per tant, a la part nord 
d’aquest. La part oest, que correspon a la façana que dóna al carrer, perpendicular a 
l’Avinguda Diagonal, es compon de 4 finestres de doble vidre, de dimensions 1,90 m d’alt per 
1,30 m d’ample. Per últim, a la part est del taller hi ha tres petits finestrals fixos de vidre 
translúcid que donen al passadís del Departament. 

5.1.2. Descripció de l’estat futur 

Tal com s’ha explicat anteriorment, l’objectiu principal de la remodelació del taller de 
maquetes és oferir un espai on puguin conviure dues tecnologies molt diferents, la tradicional 
i una de més moderna, la de màquines de modelat 3D. Per una banda,  se sap que el 
“mètode tradicional” és aquell que modela els artefactes de forma manual mitjançant eines 
com el trepant, la polidora o la serra, entre d’altres. Per altra banda, la més actual és aquella 
que es val d’una tecnologia en la que s’obtenen models tridimensionals a partir de models 
virtuals generats de  manera informàtica, utilitzant, entre d’altres màquines, els centres de 
fresat i/o impressores 3D. Així doncs, durant l’estudi de la distribució òptima d’espais del 
taller s’han considerat aquestes dues realitats existents. 

Degut a que el mètode tradicional genera diferents tipus de residus, com ara pols, serrin o 
encenalls, s’ha pensat en separar l’espai del taller destinat a aquesta activitat, creant dos 
espai físics suficientment allunyats l’un de l’altre per tal que no es produeixin interferències. 
Per tant, aquest espai s’anomena la “zona bruta” del taller, mentre que l’espai on es realitza 
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la maquetació tridimensional a partir de models informàtics és la “zona neta”. A part 
d’aquests dos espais, també s’ha reservat un espai tancat pel responsable del taller. 

 

Fig.5.1 Distribució d’espais 

 

Abans de procedir a definir els espais s’ha de portar a terme el càlcul de l’ocupació màxima 
que pot tenir el taller - segons el Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DBSI), 
secció 3 article 2- per tal de crear la distribució adequada dels llocs de treball. El DBSI 
estableix que per un espai dedicat a la docència de tipus laboratori es conta una ocupació de 
5 m2/persona,  i això significa que la ocupació màxima del taller és de 7 persones. 

Com es pot observar a la Figura 5.1, la “zona bruta” del taller és la que ocupa més superfície, 
ja que en total té 21,34 m2. S’ha pres aquesta decisió ja que els treballs realitzats en aquesta 
zona necessiten espais amplis, degut a que es poden necessitar materials de dimensions 
considerables i, a més a més, s’utilitzen màquines que requereixen cert espai per a poder 
treballar còmodament i sense perill. Un altre aspecte que s’ha tingut en compte durant el 
procés de presa de decisions és la entrada de llum natural. Així doncs, s’ha decidit ubicar la 
zona de mètode tradicional al costat de les finestres, ja que en certes ocasions es necessita 
treballar amb molta precisió i l’absència de llum natural suposa un inconvenient. 

Aquesta zona està formada per una gran taula de material resistent ubicada a la zona 
central, per tal de poder treballar els diferents materials. Sota les finestres i al costat nord del 
taller, hi ha un banc de treball, en forma de L, del mateix material que la taula. Sota aquest 
banc s’hi troba un conjunt d’armaris per poder guardar els materials de reserva, ja siguin 
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diferents tipus de fusta o plàstics com els consumibles de les impressores 3D. En un dels 
extrems de sota la finestra hi ha una zona de neteja formada per una doble pica. 

Per altra banda, la “zona neta” té una superfície de 11,40 m2 on es poden trobar les tres 
màquines de modelat: el centre de fresat MDX 540, la impressora Mx i la impressora de 
sobre taula de InVision LD. En aquesta zona també hi ha tres ordinadors, tots ells connectats 
en xarxa amb les màquines, per tal que els alumnes puguin ultimar els detalls dels seus 
dissenys i enviar-los a imprimir directament des dels PC. En aquesta zona també s’ha 
destinat un espai per una impressora convencional destinada a les proves prèvies a la 
impressió dels model definitius. 

Finalment, en l’espai sobrant, 5,6 m2 situats al costat de la zona neta, s’ha projectat un petit 
despatx destinat al responsable del taller. Aquest serà un espai amb tancaments formats per 
mampares de vidre, per tal d’aprofitar al màxim la llum natural que entra al taller, obtenint així 
una zona més confortable. En aquest també hi haurà una taula de despatx amb el seu 
ordinador connectat en xarxa a la impressora convencional, així com uns prestatges per a 
poder guardar-hi la informació necessària. 
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5.2. Llista de materials 

5.2.1. Llista de mobiliari 

A continuació es mostra una taula amb el llistat de mobiliari del taller: 

 

UBICACIÓ QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

6 Tamboret de 45 cm d'altura 

3 Tamboret de 63 cm d'altura 

1 Taula de taller de material resistent (granit) de 230 x 80 cm 

1 Tauler en forma de L de material resistent (granit) de 306 x 80 cm 

1 Armari baix de fusta de 3,60 x 0,55 x 0,75 m, amb mòduls de 1,20 m 

1 
Armari baix de fusta de 2,40 x 0,55 x 0,75 m, amb mòduls de 1,20 
mm 

Zona “bruta” 

1 Doble pica de 1,10x0,60 m 

3 Cadira  

1 Taula per ordinadors de fusta de 2,00 x 0,52 x 0,75 m Zona “neta” 

1 Taula per ordinador en forma de L de 2,15 x 1,20 x 0,75 m 

1 Cadira giratòria d'oficina 

1 Escriptori professor, taula de 1,00 x 0,70 x 0,75 m  amb calaixos Despatx 

1 Moble prestatges de fusta laminat de 1,80 x 0,35 x 1,70 m 

Taula 5.1 Llistat de mobiliari 
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5.2.2. Llista de maquinària 

A continuació es mostra una taula amb el llistat de la maquinària que es preveu pel taller: 

 

UBICACIÓ QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

1 Polidora  

1 Trepant amb base fix Zona “bruta” 

1 Serra circular elèctrica portàtil 

1 
Centre de fresat MDX-540 de Roland, instal·lació i guia de 
funcionament inclòs 

1 
Impressora 3D, CADDY Monocolor Mx, instal·lació, material i curs 
d’aprenentatge 

1 Impressora INVISION LD, de 3D systems, instal·lació inclosa 

3 
Ordinador DELL, CPU 3.8, dual core, RAM 2 Gb, HD 240 Gb, 
pantalla LCD 19'', teclat i ratolí inclosos 

Zona “neta” 

1 Impressora HP, photosmart 

Despatx 1 
Ordinador DELL, CPU 3.8, dual core, RAM 2 Gb, HD 240 Gb, 
pantalla LCD 19'', teclat i ratolí inclòs 

Taula 5.2. Llistat de maquinària 
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6. Instal·lacions 

En aquest apartat s’analitzaran i es modificaran, si és necessari, les instal·lacions que 
necessita el taller per treure-li el màxim rendiment possible. Les instal·lacions que es 
contemplaran seran les següents: 

• Enllumenat - Baixa tensió 

• Comunicacions i dades 

• Fontaneria (explicar baixants) 

• Climatització 

• Contra incendis 

 

6.1. Normatives 

La normativa que s’ha tingut en el disseny de les instal·lacions és la següent: 

Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries. 

Real Decret 486/1997, del 14 d’abril, en els quals s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball 

Real Decret 1751/1998, de 31 de juliol pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions Tècniques Complementàries. 

Real Decret 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Document Bàsic de Salubritat (DBSH) i document bàsic de Seguretat contra incendis (DBSI). 

Real DECRET 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 
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6.2. Enllumenat – Baixa tensió 

6.2.1. Enllumenat 

Abans d’entrar en el que són les instal·lacions pròpiament dites, és imprescindible que 
s’analitzi l’enllumenat que es necessita pel bon funcionament del taller. 

Per començar el disseny de la il·luminació és imprescindible saber la quantitat de llum (lux) 
que es necessita. L’article 8 i l’annex IV del Real Decret 486/1997, del 14 d’abril, en els quals 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, quantifica el 
nivell mínim de lux que són necessaris per a diferents exigències visuals dels llocs de treball. 
Aquests composen la següent classificació: 

 1. Baixes exigències visuals: 100 lux 

 2. Exigències visuals moderades: 200 lux 

 3. Exigències visuals altes: 500 lux 

 4. Exigències visuals molt altes: 1000 lux 

Tenint en compte aquesta classificació, es pot considerar que el taller objecte d’aquest estudi 
té unes exigències visuals altes, i per tant, el nivell mínim de lux en els llocs de treball definits 
hauria de ser d’un mínim de 500. 

A la guia tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització del lloc de 
treball [5], publicada pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials d’Espanya, s’hi troba una 
classificació més detallada de la quantitat mínima de llum recomanable per a diferents llocs 
de treball. En aquesta llista s’estableix que es necessita un mínim de 500 lux per a activitats 
de disseny assistit en CAD, i un mínim de 750 lux per a la marqueteria i treballs de la fusta. 
Per tant, per començar el disseny d’il·luminació es parteix de les següents premisses: 

- 500 lux pel despatx i la “zona neta” 

- 750 lux per la “zona bruta”  

 

Per a fer el càlcul de l’enllumenat s’ha utilitzat el programa de càlcul “DIALUX” [6]. Aquest, 
com a premisses per començar el càlcul, demana el nivell de llum del qual es vol disposar i el 
tipus de lluminària que es vol instal·lar. S’ha decidit que tant per la “zona neta” com per la 
“zona bruta” es posarà una lluminària de tipus fluorescent adossada, en concret es proposa 
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el model Centura 2x58W de Philips. Pel despatx, en canvi, es posarà una lluminària 
empotrada al fals sostre amb làmpades halògenes, més concretament, el model Europa 2 de 
2x26W de Philips. Així doncs, es proposa la següent distribució de lluminària: 

 

Fig. 6.1 Distribució de lluminàries 

 

Degut a la situació del taller, s’ha considerat que era necessari analitzar dues escenes 
diferents de llum, una quan hi ha llum de dia i una altra quan ja és fosc, ja que els resultats 
poden variar notablement. Per tant, s’analitzaran els resultats tenint en compte les dues 
situacions. 
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a. Només llum artificial 

 

En aquest cas els resultats obtinguts en el pla de treball (0,80 m) són els següents: 

 

 

Fig.6.2 Isolínies de llum   Fig.6.3 Gràfic de valors 

 

Els nivells d’il·luminació mínim, màxim i mig són els següents: 

• Emin= 58 lux 

• Emax= 815 lux 

• Emed= 526 lux 

 

En aquest cas, es pot observar que a l’anomenada “zona bruta”, sobretot sobre la zona 
central de treball i ha una il·luminació superior a 750 lux. A la “zona neta” hi ha un nivell 
d’il·luminació de més de 500 lux sobre les zones de treball, que són les zones on es troben 
els ordinadors. 
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b. Llum artificial i llum natural 

 

Fig.6.4 Isolínies de llum    Fig.6.5 Gràfic de valors 

 

Els nivells d’il·luminació mínim, màxim i mig són els següents: 

• Emin= 124 lux 

• Emax= 1003 lux 

• Emed= 586 lux 

 

En aquest altre cas, es té en compte tant la llum natural que prové de l’exterior com tota la 
llum artificial que es proposa instal·lar. S’observa que es compleixen sobradament els 
mínims imposats. Degut a aquest fet, una bona solució per tal d’estalviar energia durant les 
hores en que es té llum natural, és dividir el circuit de l’enllumenat en dues parts: una que 
obri la lluminària central de la “zona bruta”, totes les de la “zona neta” i el despatx, i l’altra per 
obrir les lluminàries restants de la “zona bruta”. Així doncs, d’aquesta proposta s’analitza la 
quantitat de llum que s’obté quan es tenen les del primer circuit obertes durant el dia 
(considerant que també hi ha llum natural). Els resultats obtinguts són els següents: 
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Fig.6.6 Gràfic de valors 

 

Els nivells d’il·luminació mínim, màxim i mig són els següents: 

• Emin= 62 lux 

• Emax= 790 lux 

• Emed= 427 lux 

 

Es pot observar que no s’arriba als límits imposats, però tot i així, es tenen nivells 
d’il·luminació suficientment alts per a fer treballs que no necessitin molta precisió. Per tant, 
s’accepta la proposta. 
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6.2.2. Descripció de la instal·lació i nombre de línies 

 

a. Característiques del conductor 

Els circuits estaran formats per dos cables unipolars més el conductor de protecció. Segons 
la ITC 29 (Instrucció Tècnica Complementària sobre instal·lacions en locals de pública 
concurrència) del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), per a locals que es 
trobin dins d’edificis de pública concurrència, el tipus de conductor a utilitzar ha de ser de 
tensió assignada no inferior a 450/750 V amb coberta de protecció, i col·locats sota tubs 
protectors i sobre forats de construcció totalment incombustibles, que tinguin una resistència 
al foc de mínim RF120. El tipus de conductor a utilitzar ha de ser no propagador de flama i 
amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

Per aquesta raó, s’ha decidit utilitzar conductors flexibles de coure electrolític amb aïllament 
XLPE, no propagadors de flama i amb emissió de fums i opacitat reduïda, seguint la 
reglamentació abans esmentada. Aquests aniran protegits sota tub corrugat flexible, en 
muntatge superficial sobre fals sostre, amb una resistència mínima al foc R120 (anteriorment 
dit RF120). Un exemple d’aquests cables podrien ser els conductors Afumex de la marca 
Pirelli. 

Entre canalitzacions elèctriques i no elèctriques es deixarà una distància d’un mínim de 30 
cm entre les superfícies exteriors, i no es col·locarà la conducció elèctrica per sota de 
canalitzacions que puguin condensar. En el cas que no fos possible, aquestes s’haurien de 
protegir adequadament. A més a més, tant els mecanismes d’enllumenat com les possibles 
bases de corrent es col·locaran a una distància mínima de 0,60 m de la vertical de la pica. 

El quadre general del taller s’instal·larà d’acord amb l’esquema unifilar que es troba a l’annex. 
(Veure plànol 8). 

 

b. Nombre de línies elèctriques 

S’ha decidit dividir la instal·lació en línies diferents. La decisió s’ha pres sobretot en base a 
les màquines instal·lades que, com ja s’ha explicat anteriorment, representen un temps i un 
cost elevat de producció de peces. Llavors, si no es separessin en línies diferents, una 
fallada de subministrament en la línia faria perdre els models actius en totes les màquines. 
Per tal d’evitar aquest fet, s’ha cregut convenient separar al màxim possible els diferents 
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elements existents. Així doncs, hi haurà 6 línies principals (L1 a L6) de les que pengen entre 
2 i 3 sublínies: 

 L1.1: Enllumenat  

 L1.2: Enllumenat d’emergència 

 L2.1: Impressora 3D “Mx” 

 L2.2: Impressora 3D “Invision LD” 

 L2.3: Centre de fresat “MDX540” 

 L3.1: Polidora 

 L3.2: Trepant fix 

 L3.3: Serra elèctrica 

 L4.1: Ordinadors sala comú 

 L.4.2: Ordinador despatx 

 L4.3: Impressora sala comú 

 L5.1: Bases endoll 1 

 L5.2: Bases endoll 2 

 L6: Bomba calor 

 

 

6.2.3. Taula de potències 

Per a poder fer l’estudi de baixa tensió, primerament es necessita saber la potència de tots 
els elements que composen el taller que necessiten electricitat, per tal de saber la potència 
que necessària d’aquest. Per tant, la taula de potències és la següent: 
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Aparell Núm. Potència Activa 
unitària (W) 

Total potència 
activa (W) 

Factor de potència 

Fluorescents  5 116 580 0,9 

Focus  3 52 156 1 

Impressora 3D 
“Mx” 

1 660 660 0,8 

Impressora 3D “ 
Invision LD” 

1 600 600 0,8 

Centre de fresat 
“MDX540” 

1 780 780 0,8 

Polidora 1 400 400 0,8 

Trepant Fix 1 700 700 0,8 

Serra elèctrica 1 500 500 0,8 

Ordinadors  4 350 1050 0,8 

Impressora sala 
comú 

1 350 350 0,8 

Bases Endoll 8 500 4.000 0,8 

Bomba calor 1 3.800 3.800  

TOTAL 17.113 ∠  36,38º 

Taula 6.1. Taula de potències 

Per tant, la potència total que necessitarà el taller serà de 17,11 kW. Considerant un factor 
de simultaneïtat de 0,7, s’obté que es necessita una potència mínima de 11,97 kW. Així 
doncs, considerant aquesta potència i una tensió de 230 V, s’obté que l’Interruptor de Control 
de Potència (ICP) que es necessita serà de 63 A. 
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6.2.4. Selecció de conductors, seccions i caigudes de tensió 

En la taula següent s’indicaran els circuits existents en el taller amb les seves 
característiques principals. Cal destacar que la instal·lació en si és una derivació individual de 
la general existent a l’Escola. Per tant s’ha dimensionat la instal·lació tenint en compte que la 
caiguda de tensió no sigui superior al 1,5 %., quedant així un 1,5 % més per la línia de la que 
penja la instal·lació del taller, complint així amb l’especificat en el REBT. 

Cada línia va protegida amb un diferencial - veure plànol 08, esquema unifilar. En aquest 
s’observa que la línia de la que penja l’enllumenat prové d’un quadre elèctric existent, de on 
penja tot l’enllumenat de la planta i s’ha considerat convenient mantenir-l’ho. El 
subministrament de totes les altres línies (línies de força) es connecta a una caixa de 
connexions també existent de 5x16 mm2. A continuació es mostra una taula amb les 
característiques de cada circuit. 

 

Circuit Tipus de 
subministrament 

Previsió de 
potència (W) 

Interruptor 
automàtic (A) 

Secció 
conductor 
(mm2)(1) 

Diàmetre 
tub 
conductor(3) 

L1.1 Monofàsic 690 10 2,5 16 

L1.2 Monofàsic 110 5 1,5 16 

L2.1 Monofàsic 660 5 2,5 16 

L2.2 Monofàsic 600 6 2,5 16 

L2.3 Monofàsic 780 6 2,5 16 

L3.1 Monofàsic 400 5 2,5 16 

L3.2 Monofàsic 700 5 2,5 16 

L3.3 Monofàsic 500 5 2,5 16 

L4.1 Monofàsic 1.050 10 2,5 16 

L4.2 Monofàsic 350 5 2,5 16 

L4.3 Monofàsic 100 5 2,5 16 
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L5.1(2) Monofàsic 2.000 16 2,5 16 

L5.2(2) Monofàsic 2.000 16 2,5 16 

L6 Monofàsic 3.800 32 4 20 

(1) Secció de conductor a instal·lar, calculada tenint en compte la secció mínima establerta al 
REBT, dos conductors XLPE unipolars més terra, instal·lat sota tub corrugat encastat en obra 
i en superfície. Els càlculs es poden veure a l’annex.  

(2)Presa de corrent tipus 16 A 2p+T, segons REBT i UNE 20:315 

(3)Diàmetre exterior 

Taula 6.2. Característiques circuits elèctrics 

 

6.3. Comunicació i dades 

Per tal de proveir el taller amb totes les eines disponibles és necessari que el taller tingui una 
xarxa de comunicacions. A part de la necessitat de tenir els ordinadors connectats en xarxa 
per la transferència de dades i per la possibilitat de recerca d’informació per les xarxes 
externes, la impressora 3D “Mx” ha d’estar connectada a la xarxa per al seu funcionament. 

Per tant, el primer que s’ha de determinar és quantes rosetes de connexió a la xarxa es 
necessiten, que és el mateix que dir quants elements del taller necessiten connectivitat per 
tal de treure’ls-hi el màxim rendiment. S’ha determinat que se’n necessiten 8, una per cada 
ordinador (4), una per la impressora (1), una per la impressora 3D “Mx” (1), una per el telèfon 
del despatx (1), i se’n reservarà una altre per a la possibilitat de generar una xarxa sense fil a 
l’interior del taller (1), tal i com s’explicarà posteriorment. 

Cal dir que el rack de telecomunicacions més pròxim és el que es troba a la planta 11, 
concretament a la porta 82. La solució que s’ha adoptat és la següent: es portarà un cable de 
coure amb una capacitat de transport d’1Gbyte (categoria 5A) des del rack de la planta 11 
fins a un armari de connexions que es situarà a l’interior del taller. En aquest armari hi haurà 
un regleta de connexions de telefonia per cable bipolar per la transmissió de veu, una altra 
regleta de connexions, amb entrada RJ45, pels ordinadors i màquines per a la transmissió de 
dades i un switch de 8 ports (8-Port 10/100 Desktop Switch) en el que es connectarà el cable 
provinent de la planta 11. Es farà la connexió de les rosetes a l’armari de connexions del 
taller. 
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Com s’ha comentat anteriorment, s’ha pensat que seria útil proveir el taller d’una xarxa sense 
fils d’Internet, per tal que si hi ha alumnes que porten el seu propi ordinador puguin aprofitar 
al màxim tota la infraestructura del taller. Per tal d’implantar aquesta xarxa interior del taller el 
que es necessita és una targeta de connexió sense fil per l’ordinador portàtil (actualment 
gairebé tots els portàtils la porten instal·lada). També és necessita un acces point de doble 
antena que es col·locarà a la roseta corresponent, que actuarà com a receptor de la xarxa 
corresponent. 

 

6.4. Fontaneria 

Tal i com s’ha descrit a l’apartat 5.1.2, el taller anirà proveït d’un lavabo. L’aigua que arribarà 
a aquest lavabo s’agafarà del muntant que es troba annex als forats de l’ascensor (veure 
annex, plànol 05). Per tal de dimensionar les canonades, i seguint el Codi Tècnic d’Edificació 
(CTE HS4), s’ha pres un cabal mínim necessari d’aigua freda de 0,1 l/s i una velocitat de 
l’aigua 1 m/s. D’aquests valors se n’obté que es necessita una secció de canonada de ½’’. 
Les canonades seran de coure de diàmetre ½’’ i aniran protegides sota tub corrugat blau. La 
velocitat s’ha pres d’1 m/s ja que, segons el CTE HS4, en canonades metàl·liques la velocitat 
ha d’estar entre 0,5 i 2 m/s per tal d’evitar sorolls al pas de l’aigua. 

Pel que fa al sanejament el baixant que s’utilitzarà serà el dels lavabos de la planta 9. Les 
canonades de retorn tindran un pendent mínim del 2% i discorrerà pel fals sostre de la planta 
9. Aquesta tindrà un diàmetre de 5/8’’, serà de PVC i anirà sempre a un mínim de 30 cm per 
sota de les conduccions elèctriques en el cas que n’hi hagin. 

El baixant en el que s’anirà a fer el desaigua és el mateix que el dels lavabos de la planta 9. 
El conducte de desaigua anirà per fals sostre de la planta 9 amb un pendent del 2%. Tota la 
instal·lació s’ha calculat i s’ha dissenyat tenint en compte la normativa i reglamentació vigent. 

 

6.5. Climatització i ventilació 

6.5.1. Ventilació 

La ventilació de les zones neta i bruta del taller es farà per les finestres que es troben en el 
taller. Al tenir 9,5 m2 de finestres, es pot considerar que el taller estarà ben ventilat. 
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Malgrat que el taller tingui obertures cap a l’exterior, el despatx és un recinte tancat en el que 
no s’han previst finestres. Per solucionar aquest problema s’ha decidit que es posarà una 
reixeta de ventilació a la porta d‘entrada del despatx. 

6.5.2. Climatització 

Per tal de fer el taller el més confortable possible, s’ha cregut convenient posar una bomba 
de calor en el recinte. Aquesta pot actuar tant de calefacció com d’aire condicionat. 

Per decidir quin equip és el més adient pel taller, el primer que s’ha de saber és quina 
càrrega, tant de refrigeració (frigories/h) com de calefacció (kcal/h), es necessita per l’espai. 

Per tal de fer el càlcul d’aquestes càrregues, segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 
en els Edificis (RITE), es necessita saber quines càrregues interiors i exteriors es tenen. Les 
càrregues exteriors que es consideren a l’hora de fer el càlcul depenen de:  

• Parets, terra i sostre 

• Superfícies de vidre i orientació 

• Superfícies de ventilació 

• Infiltracions 

I per les càrregues interiors: 

• Ocupants 

• Il·luminació 

• Maquinaria i equips 

• Instal·lació 

Tenint en compte tots aquests factors i mitjançant un full de càlcul (veure annex 
corresponent), s’obté que la quantitat de frigories necessàries són 9.563 W (8.262 kfrig/h) i la 
quantitat de calories és de 4.697 W (4.058 kcal/h). 

Per tant, el que es vol és un equip que doni un mínim de 9.563 W de fred i 4.697 W de calor. 
Un exemple d’un equip que ho compleix és el següent: 

• Marca Carrier: model 42 VMC048N (unitat interior) i 38GL048G (unitat exterior), amb 
les següents característiques: 
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 UNITAT INTERIOR UNITAT EXTERIOR 

Capacitat frigorífica (kW) 10,10 

Capacitat calorífica (kW) 10,90 

Consum elèctric fred (W) 3.510 

Consum elèctric calor (W) 3.800 

Mides (mm) (hxaxf) 610x1200x225 1264x800x300 

Soroll (dB) 53 dB 52 dB 

Taula 6.3. Característiques de les màquines de clima 

 

 

6.6. Instal·lació contra incendis 

En aquest apartat el que es pretén és analitzar, pel que fa a les instal·lacions, les exigències 
bàsiques de seguretat contra incendis del taller, segons el DBSI. Com ja s’ha comentat 
anteriorment, la ocupació màxima del taller i per la que ha estat dissenyat, és de 7 persones 
(segons la taula 2.1 de la secció SI-3 del DBSI). 

La longitud màxima d’evacuació ha de ser de menys de 50 metres i en el cas estudiat 
aquesta és d’uns 31 metres, des de la porta del taller fins a la sortida d’emergència. 

Referent a la detecció, control i extinció contra incendis, com que el recinte de l’Escola ja té el 
seu propi pla contra incendis només s’analitzen aquells elements que es necessitarien a 
l’interior del taller. 

Pel que fa a boques d’incendi, les columnes d’aigua i els hidrants exteriors, no és necessari 
analitzar-los ja que en el seu moment ja es van contemplar en el pla de seguretat contra 
incendis del recinte complert. 

En la instal·lació automàtica d’extintors, el DBSI, en la secció 4 article 1, diu que aquesta és 
necessària si la potència instal·lada és superior a 50 kW. En el taller que ens ocupa, com ja 
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s’ha dit anteriorment, la potència és aproximadament de 17 kW i per tant, no és necessària la 
instal·lació d’extinció automàtica. 

Segons el DBSI, com a mínim es necessita un extintor cada 15 metres, i com que la 
distància interior del punt més llunyà a la porta és inferior a aquesta distància, només serà 
necessària la instal·lació d’un extintor. 
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7. Adequació de l’espai 

7.1. Obres a realitzar 

Una vegada analitzades les instal·lacions necessàries del taller, es poden determinar les 
obres a realitzar per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la instal·lació de fontaneria i la climatització aniran pel 
fals sostre i encastades a la paret. Pel que fa a la instal·lació d’electricitat i de comunicació i 
dades, anirà també per fals sostre fins a arribar al taller i es distribuirà en aquest, mitjançant 
canaletes fins arribar als receptors. 

El terra del taller es pavimentarà amb linòleum de color blau. El tancament del despatx es 
farà amb mampares que tindran uns 80 cm de fusta laminada i la resta, fins a arribar al 
sostre, serà de vidre transparent per tal d’aprofitar al màxim la llum exterior. Es col·locaran 
unes cortines plegables a la part interior d’aquestes mampares per tal de tenir privacitat quan 
sigui necessari. 

Un cop estiguin totes les obres fetes (instal·lacions, paviment i separacions) i només quedi la 
col·locació de mobiliari, es pintaran les parets amb pintura plàstica mate de color blanc. 

 

7.2. Material del taller 

Per tal de preparar el taller pel seu funcionament, faltaria descriure el mobiliari que hi haurà a 
l’espai. Així doncs, el mobiliari que tindrà el taller serà el següent: 

 

ID. UNITATS TIPUS DE MOBLE 

1 3 Cadira oficina sense rodes 

2.a 6 Tamboret de 45 cm d’altura 

2 3 Tamboret de 63 cm d’altura 

3 1 Cadira giratòria d’oficina 
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4 1 Taula de 1,00x0,70x0,75 (m) amb calaixera 

5 1 Moble prestatges de fusta laminada (1,80x0,35x1,70) (m) 

6 1 Taula de fusta de 2,00x0,52x0,75 (m) 

7 1 Taula de fusta en forma de L de 2,15x1,20x0,75 (m) 

8 1 Taula de material resistent, tipus granit 2,30x0,80x0,9 (m) 

9 1 Tauler en forma de L de granit de 3,06x0,80x0,90 (m) 

10 1 Armari baix de fusta de 3,60x0,55x0,75m, amb mòduls de 1,2 m 

11 1 Armari baix de fusta de 2,40x0,55x0,75m, amb mòduls de 1,20 m 

12 1 Doble pica de 1,10x0,60 m 

Taula 7.1  Llista del material del taller 

A continuació es mostra un esquema on es pot veure la ubicació d’aquest material: 

 

Fig.7.1 Distribució de mobiliari 
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8. Planificació i execució del projecte 

Finalitzada la descripció de totes les obres que s’han de realitzar en el taller, es planifica 
l’execució material del projecte. Aquesta s’ha dividit en tres blocs. El primer d’aquests s’ha 
anomenat “Projecte” que inclou des de l’estudi de mercat fins a la viabilitat econòmica, 
passant pel disseny i càlcul de les instal·lacions, el temps que es triga en elaborar el disseny 
del projecte del taller, la elecció del instrumental necessari i la determinació dels materials a 
emprar. 

El segon d’aquests blocs s’anomena “Obra” i en aquest s’analitzen el temps que duraran per 
una banda les obres referents a les instal·lacions, i per l’altra el temps d’instal·lació del terra, 
les mampares i el temps de pintat, així com el temps que es necessitarà per muntar el 
mobiliari, tenint en compte l’odre cronològic de les tasques per tal d’optimitzar el temps 
d’execució del projecte. 

Per últim, el tercer bloc s’ha cregut convenient dedicar-lo a “Maquinària i Mobiliari”. Per tant, 
en aquest bloc es té en compte en quin moment s’han de demanar les màquines per tal que 
quan les obres estiguin acabades les màquines ja estiguin disponibles i acondicionades per 
poder començar a utilitzar-les en el taller. 

En global, el projecte s’inicia el dilluns onze de setembre del 2006 i la data prevista de 
finalització i per tant, de possible inauguració del taller, hauria de ser el dilluns 7 de maig del 
2007. Per blocs, les dates d’inici i de finalització són les següents: 

 

Bloc Data d’inici Data final 

Projecte 11/09/2006 05/03/2007 

Obra 02/04/2007 07/05/2007 

Maquinària i mobiliari 16/02/2007 26/04/2007 

 

Tot seguit es mostra un diagrama de Gantt corresponent a les tasques que s’han considerat 
dins els tres blocs descrits anteriorment: 
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9. Pressupost i Viabilitat econòmica 

9.1. Pressupost de l’estudi del projecte 

En la confecció del pressupost destinat a la realització del projecte es consideraran certes 
partides, que engloben des del cost del personal fins a les despeses generals, com ara el 
telèfon, Internet, la llum i l’aigua, així com el material fungible. 

Les despeses associades als honoraris del personal es quantifiquen amb 30 €/h per un 
enginyer superior, 15 €/hora per un delineant i 6 €/h per un administratiu. 

Referent a la partida destinada a l’equip utilitzat, es tindrà en compte l’adquisició i la utilització 
dels equips necessaris per a fer el projecte. Això inclou l’ordinador, la impressora i els CD’s 
utilitzats. 

Pel que fa al material fungible, el cost s’enfocarà bàsicament al paper, la tinta i els utensilis 
per a escriure. Finalment, es tindran en compte les despeses ocasionades en llum, aigua, 
telèfon i Internet. 

Per tal de poder calcular els costos d’amortització de l’ordinador i de la impressora, es 
calcula que el primer acaba la seva vida útil al cap de tres anys d’haver-lo comprat i en el cas 
de la impressora al cap de quatre. 

Cal mencionar que el temps d’execució del projecte ha estat de 6 mesos. 

Tenint aquestes premisses en compte s’obté el següent pressupost: 
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Tenint en compte aquestes premisses s’obté el següent pressupost: 

CAP UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT €/UNITAT TOTAL

1 COST DE PERSONAL

1.1 H Enginyer Superior 360 30,00 € 10.800,00 €
1.2 H Delineant 100 15,00 € 1.500,00 €
1.3 H Administratiu 60 6,00 € 360,00 €

12.660,00 €

2 COST D'EQUIPS

2.1 PA Ordinador 1 120,00 € 120,00 €
2.2 PA Impressora 1 62,50 € 62,50 €

182,50 €

3 COST DE MATERIAL FUNGIBLE

3.1 PA Paper, tinta, llibres… 1 120,00 € 120,00 €

120,00 €

4 ALTRES COSTOS

4.1 Telèfon i Internet 200,00 €
4.2 Aigua i llum 100,00 €

300,00 €

TOTAL 13.262,50 €

SUBTOTAL ALTRES COSTOS

SUBTOTAL PERSONAL

SUBTOTAL EQUIPS

SUBTOTAL MATERIAL FUNGIBLE

 

El pressupost d’estudi del projecte ascendeix a: “tretze mil dos-cents seixanta-dos euros i 
cinquanta cèntims”. 

9.2. Pressupost de les obres, mobiliari i maquinària 

Abans de procedir a fer un estudi econòmic per analitzar la viabilitat del projecte i saber 
quines mesures s’han de prendre per tal de fer una bona gestió del taller, s’ha de saber 
quina és la inversió inicial necessària per portar a terme la rehabilitació del taller i fer que 
aquest llest per funcionar. 

El cost de la mà d’obra, les instal·lacions, la maquinària i el mobiliari, sense comptabilitzar  el 
impost sobre el valor afegit (IVA), és el següent: 
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CAP UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT €/UNITAT TOTAL (€)

1 OBRA

1.1 ML Mampares, tabic fusta laminada alçada 0,80m, i vidre fins a 2 sostre 500,00 €
1.2 M2 Terra de linolium de color blau, totalment muntat 39,3 33,00 € 1.296,90 €
1.3 H Treballs d'oficial 160 19,30 € 3.088,00 €

4.884,90 €

2 MAQUINARIA

2.1 UD Centre de fresat MDX-540 de Roland, instal·lació i guia de funcionament inclòs* 1 14.396,00 € 14.396,00 €

2.2 UD Impresora 3D, CADDY Monocolor Mx, instal·lació, material i curs d'aprenetatge* 1 19.200,00 € 19.200,00 €

2.3 UD Impresora INVISION LD, de 3D systems, instal·lació* 1 9.356,00 € 9.356,00 €
2.4 UD Impresora HP, photosmart 1 500,00 € 500,00 €

2.5 UD Ordinador DELL, CPU 3.8, dual core, RAM 2 Gb, HD 240 Gb, pantalla LCD 19'', 
teclat i ratolí inclòs 4 700,00 € 2.800,00 €

2.6 UD Pulidora BOSCH 1 65,00 € 65,00 €
2.7 UD Taladre amb base fix 1 120,00 € 120,00 €
2.8 UD Serra circular elèctrica portàtil 1 80,00 € 80,00 €

46.517,00 €

3 MOBILIARI

3.1 UD Cadira 3 24,00 € 72,00 €
3.2 UD Tamboret de 63 cm d'altura 9 12,71 € 114,41 €
3.3 UD Cadira giratòria d'oficina 1 78,00 € 78,00 €
3.4 UD Escriptori professor, taula de 100x70x75 cm  amb book 1 187,50 € 187,50 €
3.5 UD Moble estanteries de fusta laminat de 1800x350x1700 cm 1 112,50 € 112,50 €
3.6 UD Taula per ordinadors de fusta de 200x52x75 cm 1 82,50 € 82,50 €
3.7 UD Taula per ordinador en forma de L de 2115x1200x75 cm 1 150,00 € 150,00 €
3.8 UD Taula de taller de material resistent (granit) de 230x80 cm 1 204,38 € 204,38 €
3.9 M2 Tauler en forma de L de material resistent (granit) de 306x80 cm 1 172,50 € 172,50 €

3.10 UD Armari baix de fusta de 3600x550x750 mm, amb mòduls de 1200 mm 1 187,50 € 187,50 €
3.11 UD Armari baix de fusta de 2400x550x750 mm, amb mòduls de 1200 mm 1 150,00 € 150,00 €
3.12 UD Doble pica de 1100x600 cm 1 52,05 € 52,05 €

1.563,34 €SUBTOTAL MOBILIARI 

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL MAQUINARIA
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4 INSTAL·LACIONS

4.1  ELECTRICITAT

4.1.1 UD Luminària Philips sèrie Europa 2 de 2x26W (focus), làmpades incloses 3 82,50 € 247,50 €

4.1.2 UD
Luminària adosada Philips sèrie Centura de 2x58W, làmpades fluorescents 
incloses 5 107,80 € 539,00 €

4.1.3 UD Endoll tipus Schuko de Simon, muntat i connexionat 22 8,67 € 190,74 €
4.1.4 UD Subquadre de  connexió 1 200,00 € 200,00 €
4.1.5 ML Cable de secció 2x1,5mm2, tipus Afumex de 0,6/1kV, sota tub corrugat 163,9 2,30 € 376,97 €
4.1.6 ML Cable de secció 2x2,5mm2, tipus Afumex de 0,6/1kV, sota tub corrugat 25,85 2,74 € 70,83 €

1.625,04 €

4.2 COMUNICACIÓ I DADES

4.2.1 UD
Rosettes totalment instal·lades amb cable de connexió fins a switch i fins a 
receptors, inclòs armari 8 90,00 € 720,00 €

4.2.2 UD Switch de 8 ports 1 230,00 € 230,00 €
4.2.3 UD Acces point Enet Wless Mps 1 124,72 € 124,72 €

SUBTOTAL COMUNICACIÓ I DADES 1.074,72 €

4.3 FONTANERIA

4.3.1 ML Canonada de coure de diàmetre 1/2'' i petit accessori de connexió, i entubat 10 15,00 € 150,00 €
4.3.2 ML Canonada de coure de diàmetre 5/8'' i petit accessori de connexió, i entubat 12 21,35 € 256,20 €

SUBTOTAL FONTANERIA 406,2

4.4 CLIMATITZACIÓ

4.4.1 UD
Unitat d'aire acondicionat interior i exterior, CARRIER model especificat en la 
memòria, tot muntat i connexionat 1 2.500,00 € 2.500,00 €

SUBTOTAL CLIMATITZACIÓ 2.500,00 €

4.5 CONTRA INCENDIS

4.5.1 UD Extintor de pols ABC de 6 kg 1 22,00 € 22,00 €

SUBTOTAL CONTRA INCENDIS 22,00 €

58.593,20 €TOTAL

SUBTOTAL ELECTRICITAT

 

• *Al ser per un centre d’ensenyança universitària, els proveïdors fan un descompte 
sobre el preu inicial de les màquines del 20%. El preu amb descompte és el marcat al 
pressupost. 

El pressupost d’obra ascendeix a “cinquanta-vuit mil cinc-cents noranta-tres euros i vint 
cèntims”. 

9.3. Pressupost total 

El pressupost total, incloent-t’hi tant el cost de l’estudi del projecte com el cost de les obres, 
ascendeix a 71.855,70 € (IVA no inclòs). 
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9.4. Viabilitat econòmica 

Abans de començar l’estudi econòmic, caldria comentar que la secció de Barcelona del 
Departament de Projectes d’Enginyeria de la UPC disposava de 30.000 euros destinats a 
implementar la remodelació del taller. Tot i així, durant l’execució d’aquest projecte s’ha vist 
que per les prestacions que es volen incloure al taller fan que aquesta xifra sigui del tot 
insuficient per fer front al pagament de la remodelació, ja que es vol que aquest sigui un taller 
adaptat a les necessitats actuals i que disposi de tecnologies innovadores. 

És des d’aquest punt que es comença a plantejar la gestió econòmica del taller, tenint en 
compte que no existeix cap voluntat de treure’n beneficis i fer negoci, sinó que només es vol 
donar un servei per tal que els alumnes hagin de pagar el menys possible per a la seva 
utilització. Tot i així, aquesta tampoc ha de ser una activitat deficitària, ja que es vol que a 
l’Escola no li costi res mantenir-lo. Per tant, aquest taller haurà de suposar un cost zero, 
exceptuant el sou del responsable del taller, ja existent abans de la remodelació. S’haurien 
de tenir en compte els costos de electricitat, aigua i neteja del taller, però s’ha considerat que 
aquests costos ja s’assumeixen en el pressupost de l’Escola. 

A banda del cost inicial de les obres, també s’ha de comptabilitzar el cost unitari de les 
peces, que bàsicament equival al cost del material, ja que el cost de la maquinària no es 
comptabilitza al estar inclòs dins el cost de les obres. A més a més, es té en compte que el 
cost de mà d’obra és nul perquè les peces les fa el mateix estudiant. 

Realitzant l’estudi de la quantitat de models que poden arribar a crear en un any els alumnes 
de les assignatures del Departament de Projectes de l’ETSEIB, comptabilitzant tant 
assignatures troncals com optatives i de lliure elecció, s’ha observat que el temps que les 
màquines s’utilitzen és significativament inferior a la capacitat total d’aquestes. Per aquest 
motiu, s’ha pensat en obrir el taller a altres col·lectius, com poden ser els alumnes de 
doctorat, la investigació realitzada pels professors de l’Escola, els alumnes que estiguin 
cursant algun màster a la universitat relacionat amb el Departament i, finalment, als 
professors del Departament per a que l’utilitzin per feines alienes a l’Escola. Naturalment, tots 
aquests col·lectius tindran condicions econòmiques diferents adequades a la seva situació 
particular, les quals s’expliquen més endavant. 

 

Abans de decidir el cost que s’aplicarà a la peça per cada tipologia d’usuaris, s’ha fet una 
estimació de la quantitat de models que pot generar cada grup: 
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Estudiants: 100 peces/any 

- Mx: 40 

- Invision LD : 30 

- Centre de fresat: 30 

Investigació doctorat: 40 peces/any 

- Mx: 20 

- Invision LD: 10 

- Centre de fresat: 10 

Alumnes màster: 40 peces/any 

- Mx: 20 

- Invision LD: 10 

- Centre de fresat: 10 

Professor per exterior ETSEIB: 40 peces/any 

- Mx: 20 

- Invision LD: 10 

- Centre de fresat: 10 

 

El cost mig unitari de fer una peça en cadascuna de les màquines, considerant que la peça 
fa 15x15x10 cm, és el següent: 

-  Mx: 202,5 €/unitat 

- Invision LD: 100 €/unitat 

- Centre de fresat: 45 €/unitat 

Per tant el cost al qual s’ha de fer front és de 28.950 €/any. 
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Per a dur a terme l’estudi de viabilitat, un vegada analitzat el cost de la remodelació del taller 
i els costos d’execució de les peces, s’han pres les següents consideracions: 

1. Es té una inversió inicial per part del Departament de 30.000 € 

2. Es té uns subvenció (càtedra) d’una empresa exterior de 9.500 €/any 

3. Els alumnes paguen un 60% del cost de la peça. 

4. Els doctorands/alumnes de màster oficial/professors d’investigació paguen un 65% del 
cost de la peça. 

5. Els alumnes de màster privats paguen amb la seva matricula un 125% del cost de la peça 
(es recorda que els màsters són d’ensenyança privada, és com si paguessin un cànon per la 
utilització del taller). 

6. Els professors que ho utilitzin per feines alienes a la universitat pagaran un 125% del cost 
de la peça (el cost de fer la peça en una empresa de modelatge és molt superior al 125%), i 
es considera que aquests augmenten cada any un 20% la producció. 

7. Es fa un estudi amb un horitzó de sis anys amb un increment de preus del 3% anual. 

8. La UPC deixa els diners al Departament de Projectes, sense interessos, i aquest els van 
tornant. 

 

Amb totes aquestes premisses s’obté: 

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6

Inversió Inicial -71.855,70 €

Pendent -41.855,70 € -34.998,20 € -27.495,94 € -19.225,96 € -10.037,16 € 256,30 €

Costos inicials
Peces alumnes ( paguen 60%) 100 peces -4.980,00 € -5.129,40 € -5.283,28 € -5.441,78 € -5.605,03 € -5.773,18 €
Peces investigació/alumnes de màsters 
oficials/doctorats (paguen 65%) 40 peces -1.925,00 € -1.982,75 € -2.042,23 € -2.103,50 € -2.166,60 € -2.231,60 €

Peces master (paguen 125 %) 40 peces 2.131,25 € 2.195,19 € 2.261,04 € 2.328,87 € 2.398,74 € 2.470,70 €
Peces prof per exterior (paguen 125%) 40 peces 2.131,25 € 2.634,23 € 3.255,90 € 4.024,29 € 4.974,03 € 6.147,90 €

Subvencions (Càtedra 9.500,00 € 9.785,00 € 10.078,55 € 10.380,91 € 10.692,33 € 11.013,10 €

Ajuda inicial ETSEIB 30.000,00 €

PARCIAL -41.855,70 € 6.857,50 € 7.502,26 € 8.269,98 € 9.188,80 € 10.293,46 € 11.626,92 €
-41.855,70 € -34.998,20 € -27.495,94 € -19.225,96 € -10.037,16 € 256,30 € 11.883,22 €

PLA DE VIABILITAT

TOTAL  
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D’aquests resultat s’aconsegueix un Valor Actual Net (VAN) de 6041,35€ amb una Taxa 
Interna de Rendibilitat (TIR) del 7%. El període de retorn és de 5 anys. 

S’ha agafat un horitzó de sis anys perquè s’ha considerat que és el temps que les màquines 
poden començar a necessitar reparacions o, fins i tot, renovacions. Cal mencionar que les 
cases que subministren aquestes màquines disposen d’un pla de renovació quan es decideix 
canviar la màquina. Els beneficis que es comencen ha acumular a partir del cinquè any es 
destinen al manteniment del taller, tant en el camp de maquinària com d’instal·lacions. 
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10. Condicions de Seguretat per a la prevenció de 
danys en usuaris del taller 

Per tal de fer que el taller sigui el més segur possible i evitar danys personals, a continuació 
es farà un estudi de les màquines que hi haurà en el taller i les prevencions que s’han de 
complir per tal d’evitar danys als usuaris, complint així amb el Real Decret 773/1997 de 30 de 
maig sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut pels treballadors d’equips de 
protecció individual. 

10.1. Màquines zona neta 

Tal i com s’ha explicat a la memòria, a la “zona neta” del taller s’ha proposat posar tres 
màquines de modelatge 3D: 

• Impressora Mx 

• Impressora InVision LD 

• Centre de fresat MDX 540 

Per un costat, tant la impressora Mx com la InVision LD no tenen cap perill per l’usuari, ja 
que el prototipus que es dissenya es fabrica a l’interior de la màquina. L’usuari només té 
contacte amb la màquina quan ha de retirar l’objecte fabricat. Aquest objecte és dipositat en 
un cubeta que només es pot obrir quan la màquina està parada i per tant, la interconnexió 
home-màquina en ambdós casos és molt segura i no pot produir cap dany personal. 

Per una altra banda, es té la màquina de fresat MDX-540. Aquesta té una coberta de 
protecció que evita que les partícules sobrants dels elements que s’estan mecanitzant puguin 
sortir del recinte i danyar a l’usuari. A més a més, la màquina està programada per què no 
pugui funcionar si la coberta està oberta, fet que fa que l’usuari no pugui tocar l’eina quan 
aquesta està en funcionament. En aquest cas, la interconnexió home-màquina es produeix 
en dues ocasions; una quan s’ha de posar el material a la màquina i l’altra quan s’ha de 
treure l’objecte fabricat d’aquesta. En ambdós casos s’ha de vigilar de no tocar l’eina perquè 
podria tallar o cremar, però en tot cas la màquina mai es posaria en funcionament. Per tal 
d’evitar aquest tipus de danys, es recomana disposar d’uns guants de protecció que siguin 
resistents a l’abrasió, a la calor, al tall per tallant, a l’estrip i a la perforació. 

Cal mencionar que tots els materials utilitzats en aquestes màquines no són tòxics. 
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10.2. Màquines zona bruta 

A la “zona bruta” del taller s’ha proposat que hi hagi un trepant fix, una serra elèctrica i una 
polidora. Les mesures preventives que s’han de prendre són les següents: 

- Utilitzar guants de protecció contra riscos mecànics pertanyents a la Categoria II1. 
Les seves prestacions han de ser la resistència a l’abrasió, al tall per tallant, a l’estrip 
i a la perforació. Com a requisits addicionals poden presentar resistència al tall per 
impacte. 

- Utilitzar ulleres de protecció de Categoria II. S’han d’utilitzar sempre que s’estiguin 
realitzant treballs mecànics d’arrencada d’encenalls, en treballs amb trepants i en 
operacions de tall de materials amb serres, i també en cas de soldadures. Seran 
ulleres de tipus muntura integral, ja que degut al seu disseny asseguren una 
protecció total de l’àrea ocular, impedint l’entrada de partícules pels costats o per les 
obertures superiors. 

- Utilitzar protectors auditius de Categoria II. En aquest cas serà el propi usuari que 
decideixi si els vol utilitzar o no, ja que com es veurà a l’Estudi d’Impacte Ambiental 
no és obligatori. Serà recomanable utilitzar-los quan s’utilitzi la serra elèctrica i el 
trepant. 

Aquestes proteccions s’utilitzaran sempre que s’estigui usant tant el trepant, com la serra i la 
polidora.  

 

                                                 

 

 
1 La reglamentació vigent classifica els equips de protecció individual en tres categories, segons el nivell de gravetat dels riscos: 

• Categoria I. Risc baix o mínim. Quan l’usuari pot jutjar per ell mateix la seva eficàcia i pot percebre a temps, els efectes 

dels riscos quan aquests siguin graduals.  

• Categoria II. Risc  mig o greu. Els que no pertanyen a altres categories.  

• Categoria III. Risc alt, molt greu o mortal. Els destinataris a protegir de tot risc mortal o que pugui danyar greument i de 

forma irreversible la salut, sense que es pugui descobrir a temps els seu efecte immediat.  
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10.3. Consideracions generals 

Segons un estudi fet per la Universitat Politècnica de València [7], les causes més comuns 
d’accidents amb eines manuals són: 

• L’ús d’eines inadequades pel treball a realitzar. Hauran de ser eines de bona 
qualitat i el seu tractament s’hauran de seleccionar i controlar-se adequadament amb 
la finalitat d’evitar ruptures. 

• L’ús d’eines de forma incorrecte: el responsable del taller haurà de supervisar la 
feina que fan els usuaris, per tal d’evitar danys al fer un mal ús de les eines. 

• L’abandonament d’eines en llocs perillosos: Cada eina s’haurà de col·locar en el 
seu lloc (armaris) de forma que la falta d’alguna d’elles pugui ser detectada i a la 
vegada protegir-les de deterioraments produïts per cops o caigudes. 
L’abandonament de les eines al terra, en zones de pas o en llocs elevats pot ser 
causa d’una lesió d’alguna persona. 

• Conservació i manteniment: Les eines hauran de ser substituïdes o reparades 
quan tinguin algun defecte. 

Per tal d’evitar tots aquests accidents es seguiran les normes citades anteriorment. Serà el 
responsable del taller l’encarregat de fer-les complir, per tal d’evitar danys personals. 
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11. Estudi d’impacte ambiental 

11.1. Introducció 

Els estudis d’impacte ambiental són un instrument que avalua les repercussions que pot tenir 
un projecte sobre el medi ambient. D’acord amb la normativa vigent1 l’estudi d’impacte 
ambiental descriurà i avaluarà, en funció de cada cas particular, els efectes directes i 
indirectes d’un projecte sobre els següents factors: 

- l’home, la flora i la fauna 

- el terra, l’aigua, l’aire, el clima i el paisatge 

- els béns materials i el patrimoni cultural  

Un cop detectats els impactes, s’establiran les mesures correctores per tal de minimitzar-lo. 

En el cas del projecte que ens ocupa s’analitzaran els principals processos de fabricació, 
s’estimaran els tipus de residus i les emissions previstes (contaminació d’aigua, aire, soroll, 
vibracions, llum...etc,). També s’analitzaran els materials proposats del mobiliari i finalment 
es farà un estudi de com s’hauria de fer un desmantellament del taller quan aquest hagués 
arribat al seu final de vida útil. 

11.2. Processos de fabricació, residus i emissions 

Hi ha dos processos ben diferenciats de fabricació, el que es fa a la “zona neta” del taller i el 
que es fa a la “zona bruta” d’aquest. 

                                                 

 

 

1 Directiva 85/337/CEE ( Directiva del Consell, del 27 de juny de 1985, relativa a l’avaluació de les 
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient) i  RD 1302/1986 
(Real Decret Legislatiu de 28 de Juny sobre la avaluació d’impacte ambiental) 
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A la zona neta del taller hi trobem les impressores 3D i el centre de fresat. Pel què fa a les 
impressores 3D només generen de residus els cartutxos on hi ha el material. En el taller 
s’ubicaran papereres per a tirar aquests tipus de residus. Un cop aquestes estiguin plenes, 
és el mateix fabricant que s’encarregarà de retirar-les. 

Per a la impressora convencional, es seguirà un circuit semblant. Els cartutxos utilitzats 
també es separaran en una paperera especial i, o bé els passarà a recollir una empresa 
especialitzada o es portaran a una deixalleria municipal. En tot cas sempre és una empresa 
especialitzada qui els recull i els classifica en funció de les possibilitats de recuperació i/o 
reutilització que tenen.  

Pel que fa al centre de fresat i a la zona bruta del taller, el que es generarà seran restes del 
material utilitzat. Aquest poden ser plàstics, fusta, alumini, titani o altres. En el taller es 
disposarà de tants contenidors com tipus de residus es generin per tal de poder fer una 
recollida selectiva de cadascun.  

Seran les empreses especialitzades en cadascun dels tipus de residus qui s’encarregaran de 
recollir-los si el volum que es genera és important. Sinó, es pot considerar portar-los 
periòdicament a la deixalleria. Per a les restes orgàniques s’utilitzarà el contenidor  
corresponent ubicat a l’entrada de l’Escola.  

Són les empreses especialitzades que s’encarreguen del procés final d’aquest residus en el 
cas de les pintures o coles especials, i mitjançant processos de neutralització, oxidació/ 
reducció, hidròlisi, solidificació o filtració les agrupen i/o condicionen amb la finalitat 
d’aconseguir un producte homogeni que pugui ser tractat i recuperat en una planta externa 
de residus especials. 

Pel que fa a les emissions produïdes en el taller, només es preveuran les de soroll, ja que les 
altres són inexistents. Es farà una estimació del soroll màxim que pot generar el taller. 

Els aparells que produeixen soroll i que funcionaran normalment són els següents: 

• Impressora InVison LD: 45 dB 

• Impressora Mx: 55 dB 

• Centre de fresat: al portar al coberta de protecció atenua el soroll i es pràcticament 
imperceptible. 

• Aparell aire condicionat: 53 dB 
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Els aparells que funcionaran esporàdicament són: 

• La serra elèctrica: 100 dB 

• La polidora: 40 dB 

• El trepant: 100 dB 

 

Analitzant les dues situacions s’obté: 

- Situació 1: Només aparells que funcionaran normalment 

Sabent que el nivell de pressió sonora es calcula amb la següent fórmula s’obté que els 
aparells que funcionen normalment emeten una potència sonora de 55 dB. 

0

log20
P
PdB =  

- Situació 2: Només aparells que funcionaran esporàdicament 

En aquesta situació es poden arribar a màxims de 100 dB. 

 

Analitzant aquestes dues situacions es pot observar que en la primera situació, que és 
aquella en que funcionen les màquines de modelatge, el soroll màxim que s’obtindrà és de 
55 dB. Un valor de 50 dB en oficines es considera dintre dels nivells de normalitat, i tenint en 
compte que no són unes oficines sinó que es tracta d’una aula d’aprenentatge i pràctiques, 
aquest nivell de pressió acústica s’accepta. 

Pel què fa a la situació 2, es poden arribar fins a màxims de 100 dB, tenint en compte que 
aquesta situació només es dóna en ocasions puntuals i de curta durada. Per tant, es 
considera acceptable seguint la normativa que s’exposa a l’article 5 del el Real Decret 
286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
relacionats amb l’exposició al soroll. Els valors límit de soroll haurien d’estar per sota de 80 
dB en condicions normals i 135 dB en condicions pic (ocasionalment), per tant no caldria 
prendre cap mesura especial. No obstant, se sap que la capacitat auditiva es deteriora en la 
banda compresa entre 75 dB i 125 dB i que a partir d’aquest valor passa a ser nivell dolorós, 
arribant al llindar de del dolor als 140 dB. És per aquesta raó que quan s’utilitzin tant la serra 
elèctrica com el trepant es disposarà de protectors auditius per aquella gent que ho consideri 
necessari. 
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11.3. Desmantellament 

El taller ha estat dissenyat de forma que quan aquest acabi la seva vida útil i s’hagi de 
desmantellar, el impacte que produeixi sobre el medi ambient sigui el més baix possible. Es 
per aquesta raó que s’han utilitzat materials que puguin ser reciclats. A continuació es fa una 
descripció de com s’hauria de desmantellar el taller. 

11.3.1.Mobiliari 

El mobiliari que hi ha en el taller és el següent: 

 - Escriptoris 

 - Taules de taller 

 - Cadires i tamborets 

 - Armaris i prestatges 

 - Mampares i vidres 

 - Pica d’aigua 

Els escriptoris, els tamborets, els armaris i els prestatges són de fusta i acer inoxidable. Les 
cadires són de plàstic i espuma, les taules de taller són de granit i acer i la pica d’acer 
inoxidable. Pel que fa a les mampares, la part opaca és de fusta i la part superior de vidre. 
Tots aquests elements s’intentaran reutilitzar en altres ubicacions, i si no fos possible es 
portarien a una deixalleria o punt verd de la ciutat de Barcelona on empreses especialitzades 
separarien els seus components (sovint a través d’una trituració prèvia) per tal de donar a 
cada tipus de material el reciclatge i tractament adequat. Cal notar també, que gairebé tots 
els materials utilitzats és poden reciclar i que després d’un tractament adequat es podran 
reutilitzar. A més a més, les lluminàries es poden reutilitzar per altres ubicacions dins de 
l’Escola, com ara aules o laboratoris. 

El tractament que rep la fusta a les deixalleries passa per un procés de triatge en el qual es 
separa el conglomerat del que és fusta pròpiament dita. Un vegada es tenen aquestes dues 
fraccions, es trituren. La fusta s’incorpora com a matèria primera al procés de fabricació de 
palets i conglomerats de fusta, mentre que el conglomerat triturat és valoritza energèticament 
mitjançant la combustió en calderes, en les que s’obté energia que, entre d’altres, s’aprofita 
per escalfar l’aigua de les calderes comuns d’habitatges.  



Remodelació del taller de maquetes del Departament de Projectes de l’ETSEIB Pàg. 67 

 

Pel que fa als metalls que són dipositats a les deixalleries, són recollits per una empresa 
especialitzada que s’encarrega del seu transport fins a la planta de reciclatge, on a través 
d’un procés de separació i fusió, els diferents metalls són recuperats per la seva 
reintroducció en el cicle productiu. 

Pel que fa al vidre de les finestres i de les mampares que també ha estat dipositat a la 
deixalleria, és una empresa la que el recull i porta a terme la seva recuperació mitjançant 
classificació, trituració i garbellament, obtenint-ne així vidre esmicolat (calcina), el qual és 
portat a fàbriques de vidre on és barrejat amb la resta de matèries primeres. Llavors, aquest 
entrarà en el procés de fusió i se li donarà la forma desitjada retornant de nou al mercat. Cal 
dir que el vidre esmicolat procedent del reciclatge manté el 100% les característiques del 
vidre del qual prové. 

11.3.2.Maquinària 

Pel què fa a la maquinària, el centre de fresat i les impressores 3D, són les mateixes cases 
que ofereixen el servei de recollida un cop han acabat la seva vida útil. 

Els ordinadors, la impressora convencional i les petites màquines de taller com el trepant, la 
serra elèctrica i la polidora, es portaran a una deixalleria municipal i serà una empresa qui 
s’encarregarà de la recuperació de ferralla metàl·lica i al desballestament d’aparells 
electrònics. 

La problemàtica dels residus dels aparells electrònics recau sobretot en els materials dels 
seus circuits. En aquests s’hi troben retardants de flama i altres materials nous, com metalls 
que poden portar problemes mediambientals importants si s’aboquen o es cremen. Així 
doncs, amb la recollida selectiva d’aquests residus s’evitaran efectes contaminants alhora 
que es permetrà la reutilització d’aquests aparells o, com a mínim, la recuperació dels seus 
components. 
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Conclusions 

 

La primera conclusió que es pot extreure amb la finalització del projecte que ens ocupa és 
que l’objectiu principal establert al inici d’aquest s’ha complert. Amb les obres de remodelació 
descrites s’obté un taller de maquetes que aporta elements innovadors al Departament de 
Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Tal com s’esmenta en la introducció d’aquest treball, s’ha cregut convenient introduir una 
separació virtual del taller, creant així la possibilitat de destinar una zona a les metodologies 
tradicionals diferenciada de la part que incorpora elements de modelatge d’una tecnologia 
més avançada. Aquesta maquinària innovadora, capaç de produir maquetes 3D de forma 
ràpida i senzilla mitjançant ordinador, és també la principal responsable de la necessitat 
d’aplicar canvis al plantejament inicial del projecte. Durant l’estudi econòmic de la maquinària 
necessària pel taller i els materials que aquesta fa servir, s’ha comprovat que els diners 
destinats inicialment a la seva remodelació no eren suficients per a garantir l’absència de 
dèficit pressupostari. Les màquines i el material són massa cares per a que l’ajuda inicial 
cobreixi els costos i per tant, després d’estudiar la situació detalladament, s’ha arribat a la 
conclusió que és necessari un replantejament de l’ús del nou taller. 

Per tal d’arribar a una solució que faci possible la remodelació del taller, es decideix fer que 
els alumnes paguin un percentatge del cost d’utilització de les màquines, així com ampliar el 
nombre d’usuaris autoritzats a utilitzar el taller, fets que garanteixen una reducció de costos 
substancial. De totes maneres, aquests canvis no afecten a l’objectiu inicial del projecte, que 
pretenia donar recolzament a la formació acadèmica dels estudiants vinculats al 
Departament de Projectes d’Enginyeria. La remodelació del taller transforma un espai molt 
limitat i actualment desaprofitat, convertint-lo en un taller de maquetes complet, renovat i que 
incorpora elements tecnològics capdavanters. 

Resumint, el taller objecte d’aquest projecte esdevindrà un actiu important de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, aportant aspectes tecnològics innovadors dins l’àmbit universitari, 
millorant considerablement la qualitat de la formació acadèmica dels seus estudiants. 
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