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Resum 

El present treball pretén dissenyar un producte que cobreixi una necessitat existent en 

el mercat. L’objectiu és donar suport a emprenedors que basen el seu model de negoci 

en el comerç online i volen aprofitar els beneficis d’una plataforma física de manera 

temporal. 

El projecte neix del concepte del ‘Pop-up Store’, no gaire present en l’àrea 

metropolitana de Barcelona, on s’ha situat l’estudi per tel de simplificar el gran nombre 

de conceptes burocràtics que suposa un projecte d’aquestes característiques. 

Aquesta plataforma física consisteix en un estand prou versàtil i mòbil com perquè 

sigui atractiu pels usuaris descrits.  

Per una banda, la versatilitat es veu reflectida, sobretot en un terra tècnic que permet 

connectivitat elèctrica en tota la superfície de l’estand, maximitzant així els tipus de 

configuracions possibles. Pel que fa a la mobilitat, el punt clau és l’emmagatzematge: 

tots els components de l’estand es poden emmagatzemar sobre un palet europeu, que 

després s’integra en el muntatge de l’espai. 

Per tal de dur a terme el millor disseny s’han considerat totes les etapes en la gestió 

de projectes, així com algunes eines per optimitzar el seguiment. Així, per començar 

s’ha hagut de fer un estudi de l’estat de la tècnica exhaustiu i una definició del context 

històric i social i tecnològic, seguit del pertinent anàlisi d’usuaris, i priorització de 

funcionalitats. Un cop dins la fase de disseny ha calgut considerar diferents 

alternatives, per finalment estudiar la mecànica i el comportament del producte davant 

les situacions més exigents. A totes aquestes fases se li afegeixen les normatives 

corresponents, que proporcionen al producte la solidesa necessària.  

Finalment, en l’estudi  de viabilitat econòmica es recapitula per a comparar costos amb 

productes vistos en l’estat de la tècnica els qual es posicionarien com a competència 

directa, si més no a nivell de producte i sense tenir en compte la disponibilitat 

geogràfica.  

El present document inclou en detall tota la documentació usada i desenvolupada per 

a dur a terme les fases descrites del projecte. 
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1. Glossari 
Emprenedor: persona física fundadora d’un negoci ideat total o parcialment per ella i el 

qual es troba en la fase de desenvolupament. 

‘Pop-up Store’: Espai de vendes físic i temporal amb una missió fortament 

marquetiniana, dedicat a donar a conèixer un cert producte o una sèrie de productes, o 

bé a explotar un negoci relacionat amb una situació transitòria o bé un producte de 

tiratge limitat. 

Branding: personalització d’un cert producte amb els colors, logotips eslògans i, en 

definitiva, la imatge de marca de l’entitat per la que es realitza el mateix. 

Espai de vendes: indret físic en el que una entitat pretén dur a terme una activitat que li 

aporti valor afegit, ja sigui econòmic o corporatiu. 

2. Prefaci 

2.1 Origen del projecte 

Aquest treball pretén aprofundir en el context històric, social i tecnològic de tal manera 

que sigui possible el disseny d’un espai físic adaptable al màxim d’emprenedors, 

cobrint les màximes necessitats que puguin tenir. D’aquesta manera, aquests 

empresaris haurien de ser capaços de potenciar el seu negoci de manera diferencial, 

en comparació amb d’altres emprenedors que no siguin usuaris de l’espai de vendes. 

Per tal de minimitzar les debilitats del disseny s’ha procurat seguir una estricta 

metodologia de gestió de projectes, i per tant estudiar totes i cada una de les fases per 

les que passa un producte que s’ha de llençar al mercat. Des de la detecció del 

problema fins al disseny definitiu, passant pels requeriments legals o l’anàlisi d’usuaris, 

entre d’altres. 

2.2 Motivació 

En la inicialització d’aquest projecte s’ha considerat l’interès que podria tenir en la 

societat actual de portar-se fins al final, és a dir, si resultaria viable com a nucli d’idea 

de negoci. Més endavant s’aprofundirà sobre el context històric i social que motiva el 

tema del treball. 

Amb tot, el present projecte no deixa de ser purament acadèmic, és per això que es 

procurarà aplicar el màxim d’eines i coneixements tècnics relacionats amb la 

mecànica, el disseny de producte, o el software de CAD, entre d’altres. 

3. Introducció 

3.1 Objectius generals 

Actualment en el mercat existeix un gran nombre de solucions per a crear un espai de 

vendes temporal. Des de la més senzilla estructura de suport, fins a la més complicada 

de les construccions.  
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Tot i això, les característiques de l’usuari al que s’ha enfocat aquest estand en concret, 

un emprenedor, exigeixen característiques molt més acotades. Ja que es dissenyarà 

un producte únic, aquest ha de ser prou versàtil per adaptar-se al màxim de negocis 

proposats pels diferents emprenedors, usuaris de l’espai.  

El que es pretén assolir mitjançant la projecció del producte proposat és, en essència, 

aportar una solució per a complementar un negoci emergent de manera que aquest 

disposi d’un espai físic on dur a terme qualsevol tipus d’activitat que pugui aportar 

valor afegit al seu pla d’empresa. 

Durant el desenvolupament del treball es procurarà tenir presents tres pilars, 

considerats clau en l’èxit del producte: 

 Versatilitat: la funció fonamental del producte ha de ser la capacitat 

d’acomodar el màxim tipus de productes diferents, en el màxim de maneres 

possibles, per tal de poder arribar com a més tipus de negocis millor. 

 Mobilitat: ja que es tracta d’un espai temporal, caldrà que sigui possible 

transportar-lo de forma efectiva i ràpida. 

 Senzillesa: donades les més que probables pèrdues que un nou negoci 

presenta, la senzillesa ha de ser una característica prou patent com perquè 

repercuteixi en el cost que suposarà posteriorment a un client. 

 

En un esdeveniment en que s’hagi escollit el producte dissenyat com a plataforma de 

suport, el primer punt afecta al responsable d’organitzar l’esdeveniment i als 

interessats per l’esdeveniment, d’altra banda, el segon punt tan sols té a veure amb el 

qui organitza l’esdeveniment. Com més versàtil sigui el producte més atractiu serà per 

qui el personalitzi, ja que disposarà de més opcions, i finalment podrà aconseguir fer 

atractiu l’espai a qui realment interessa que ho sigui: al client potencial de 

l’esdeveniment. L’últim dels punts, tot i que podria semblar d’alguna manera 

redundant, es considera el més important i a la vegada complicat. Com s’ha comentat, 

de fet, existeixen múltiples solucions per a un espai de vendes temporal. Serà el 

producte que faciliti la feina de tots els actors de manera més efectiva, i naturalment 

econòmica, pel que un client finalment es decantarà.  

A fi de complementar l’anàlisi dels antecedents i l’estat de la tècnica es pretén també 

aprofundir en el context històric i sociocultural actuals, i més concretament el present a 

Barcelona, ciutat proposada per la primera implantació del producte a fi de reduir 

variables i normatives. 

3.2 Objectius específics 

Per tal de definir les metes del projecte de manera més assertiva, a continuació es 

llisten els objectius concrets que es perseguiran en el present treball. 

1. Disseny d’una estructura capaç de ser transportada i que tingui la funcionalitat 

d’espai de vendes. 

2. Fer un estudi de la competència en el mercat actual per un producte com el 

descrit en el punt anterior. 

3. Realitzar una contextualització històrica i social del producte. 
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4. Estudiar els reglaments i normes que afecten a espais de vendes en la ciutat 

de Barcelona 

5. Dur a terme un estudi d’usuaris per a definir els tipus de funcionalitats 

necessaris en el producte descrit. 

6. Definir els materials dels components dissenyats. 

7. Fer un estudi de tensions de les peces crítiques i susceptibles de ser sotmeses 

a sol·licitacions rellevants. 

 

3.3 Abast 
L’apartat primordial del projecte és el disseny dels components que conformaran 

l’espai físic de vendes. Això inclou la modelització en tres dimensions dels components 

esmentats, així com la definició de materials, l’estudi de sol·licitacions mecàniques, i 

descripció dels processos relacionats amb la implantació de l’estand. 

A més, es considera un petit estudi econòmic per donar un caire global al projecte, que 

permeti certa verificació de la viabilitat del producte en comparar-lo amb el mercat 

actual. 

El disseny de negoci i l’explotació del mateix queden fora de l’abast del projecte. 

4. Anàlisi d’entorn 

4.1 Context històric i social 

El marc de crisi actual ha impulsat tota una sèrie de canvis en l’entorn laboral que 

requereixen d’unes eines també diferents. 

Dia a dia, la venta on-line aconsegueix més protagonisme. Més i més empreses 

prescindeixen de botiga física i opten per centrar-se en la venta per internet.  

Tot i això, el contacte directe amb el producte continua sent un factor molt important 

pel màrqueting.  

Un dels problemes als que s’enfronten els emprenedors és el lloguer d’espai físic, amb 

tots els tràmits i despeses que això comporta. No els hi seria molt més accessible 

llogar un espai mòbil per un cert període de temps, donar-se a conèixer, i després 

explotar la publicitat a través de vendes online? 

Actualment existeixen opcions similars, tals com fires, grans esdeveniments o fins hi 

tot estands mòbils.  

Ens centrarem en la última d’aquestes opcions: els estands mòbils. Amb l’objectiu de 

dissenyar-ne un el màxim d’econòmic, funcional i versàtil possible. 

A Espanya existeixen tres conjuntures que estarien de cara d’un negoci enfocat a 

lucrar-se llogant i venent espais temporals de venta al públic. 

En primer lloc, el més evident és el panorama de crisi actual. Moltes persones que 

s’han quedat sense feina (Roig, 2013) opten per a obrir el seu propi negoci ja que, a 
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diferència dels temps de ‘vaques gordes’, les condicions que obtindrien en una 

empresa privada que els tornés a contractar tindrien un risc molt similar a crear un 

negoci per la seva banda. 

En segon lloc la creixent importància de la venta a través de la xarxa fa plantejar un 

dubte: és imprescindible un local per a un negoci? En la major part dels casos la 

resposta serà que sí, però n’hi haurà molts d’altres en que no serà tant clar. Mentre 

que el 2007 només un 18% dels espanyols va comprar per internet, el 2013 aquesta 

xifra va ser del 32% (Institut Nacional D'estadística, 2014)(ANNEX A.1). Aquesta 

tendència clarament a l’alça, juntament amb l’avanç continu de les noves tecnologies 

fa pensar que un negoci basat en el comerç electrònic sigui cada vegada més viable, 

potser fins hi tot prescindint d’un local físic. 

L’últim factor a destacar també és el més atrevit, ja que es basa en suposicions a partir 

de fets, i no directament de fets en sí. Aquests fets són més aviat de caràcter 

sociològic.  

El consum de productes de proximitat està guanyant molt de pes en les tendències 

alimentàries mundials, i encara que Espanya sigui un dels països que va per la cua es 

podria pensar que, com en tantes d’altres coses, acabarà afegint-se al carro. 

El tenir menys diners a causa de la crisi la gent gasta menys, i les noves tecnologies 

ajuden al consumidor a escollir amb més criteri el que vol comprar.  

Tot fa pensar que els temps estan canviant i que les grans multinacionals podrien 

perdre part del seu pes actual gràcies a la facilitat que tenen petits empresaris per a 

vendre el seu producte. En el cas de l’alimentació per exemple, trobem una companyia 

online com Genius  que es dedica a vendre productes de proximitat exclusivament a 

través de la xarxa (Profesional Retail, 2013).  

Es podria extrapolar aquesta tendència cap al producte de proximitat a diferents 

sectors. El de l’alimentació és el més basic, però si tenim aquesta necessitat coberta 

amb el que ens sembla que és la millor i més ètica opció podem arribar al següent 

esglaó de la piràmide de Maslow. Un producte com el que proposa aquest treball 

serviria de llançadora per aquells emprenedors (tant convencionals com empreses on-

line), petits empresaris i tants d’altres que es volen donar a conèixer, i el seu perfil de 

clients demana un contacte directe amb el producte.  

Així doncs, aquests tres factors poden donar lloc a que el comerç a través de la xarxa 

es complementi amb petites fires, o simplement tendes puntuals amb la intenció de 

donar-se a conèixer, atraure nous clients, presentar nous productes, o simplement 

vendre puntualment un estoc de manera exclusiva. 

 

Aquests tres factors culminen en el màrqueting. Els emprenedors (tant convencionals 

com empreses on-line), petits empresaris i molts d’altres poden potenciar el seu negoci 

mitjançant les xarxes socials i tantes d’altres d’eines com ofereixi la xarxa. Una xarxa 

que pot convocar i mobilitzar potencials clients allà on sigui.  
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Cada cop més, sobretot en el sector de l’alimentació, la nostra societat apunta cap a 

tendències d’un comerç més proper, més artesanal, cada cop es busca més el valor 

afegit dels productes no industrialitzats. Poc a poc la humanitat s’adona que és 

important crear tan sols el suficient, per a consumir just el que és necessari, no crear 

per a llençar.  

Fa només uns pocs anys els dissenys sostenibles eren gairebé inexistents, mentre que 

actualment són aquests els més buscats. Dissenys que usin els menys recursos 

possibles, assegurin la major durabilitat i contaminin com menys millor.  

Un producte com el que s’ha descrit en el mercat espanyol actual comportaria un gran 

avanç en el canvi que estan patint els negocis en l’actualitat.  

4.2 Argumentació de la necessitat 
El que proposa aquest treball és un espai físic de vendes, que busca el seu nínxol de 

mercat en negocis online. Aquesta òbvia contradicció té com a contrapartida el 

recolzament de gran part dels consumidors, i les diferències entre l’experiència de la 

compra en contacte amb el producte o amb la pantalla. 

Si un producte està disponible tant online com en una tenda propera, un 65% dels 

consumidors prefereixen comprar-lo en a la tenda, el contacte amb el producte abans 

de realitzar la compra és de vital importància per als consumidors, a més, un cop a la 

tenda, estan disposats a pagar més del que havien previst. Un espai físic, també va 

acompanyat d’una persona de referència que, si aconsella correctament als clients 

aconseguirà que la majoria d’aquests marxin molt més satisfets del que havien arribat 

(Wallace, 2015)(ANNEX A.2). 

Veiem doncs que un espai físic té mots avantatges front una plataforma online. Aquest 

treball pretén trobar una solució que permeti un senzill equilibri entre els dos formats 

de negoci i que a més, aquesta sigui accessible en les primeres fases del mateix. 

5. Anàlisi de mercat 

5.1 Tipus d’espais temporals 

El producte que es pretén dissenyar, tot i que ha de poder-se usar com a espai de 

vendes, també ha de poder tenir un caràcter concret depenent del producte que 

albergui. A més, no necessàriament haurà d’allotjar una activitat comercial amb 

finalitats lucratives, sinó també informatives. Entenem doncs, com a espai de venda 

temporal, qualsevol conjunt d’objectes que facilitin la feina d’un venedor o comercial a 

exercir la seva feina davant un possible client. 

Així, un espai de vendes pot ser una simple taula amb tot de fulls informatius on un 

comercial facilita informació a un potencial client. 
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5.1.1 Introducció 

En desglossar el present projecte ens trobem, en essència, un espai de vendes 

temporal. Aquest, és comú en innombrables productes ja presents en el mercat, 

depenent del producte que es pretengui vendre (entre d’altres factors) es pot trobar 

des del més auster suport fins a la més elaborada de les construccions (Figures 1 – 4). 

5.1.2 Classificació d’espais temporals comuns 

D’acord amb el tipus de construcció dels diversos espais de venda existents en el 

mercat, la naturalesa dels components usats, els tipus de productes pels que estan 

dissenyats i l’entorn en que està pensat que operin, s’ha procedit a fer una classificació 

d’espais temporals en quatre grans grups. 

5.1.2.1 Carpes senzilles 

Aquest tipus d’espai és el més econòmic dels quatre, un exemple podria ser una 

parada en un mercat de poble o una simple taula plegable on rebre els possible clients 

i dona’ls-hi informació.  

Si es va una mica més enllà es poden trobar productes més elaborats, que també 

caben dins aquesta primera classificació i que permeten assolir unes majors capacitats 

informatives i de captació de clients (figures 5 – 7). (StayDisplay, 2015) 

Figura 3: Estand Mobile World Congress 

Figura 4: Espai de vendes temporal H&M 

Figura 1: Parada de gelats 
Figura 2: Mercat 
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En definitiva, el que trobem és un conjunt de productes senzills personalitzables que 

ajuden a la comunicació i la visibilitat. Veiem que, un punt a favor d’aquest tipus 

d’espai és la capacitat d’emmotllar-se a un gran rang de pressupostos: a major 

inversió major desplegament de plafons publicitaris. 

5.1.2.1 Marquesines i quioscs 

Sobre aquest tipus d’espai no hi ha molt a comentar, es tracta d’un mòdul predefinit i 

estàndard per a un negoci concret que es durà a terme en ple carrer durant un període 

relativament llarg (l’estiu per una parada de gelats, o l’hivern per una parada de 

castanyes, per exemple).  

Dels espais temporals considerats aquest és el que més dista de la idea de producte 

plantejada, de totes maneres s’ha trobat convenient mencionar-lo donada la seva 

naturalesa d’espai temporal. Cal apuntar que si entra dins aquesta conjunt d’espais és 

degut a la seva possibilitat de transportar-lo, ja que hi ha espais d’aquest tipus que 

mantenen el negoci durant anys. 

5.1.2.3 Espai específics 

Dins aquesta categoria d’espais entren tots aquells que han estat dissenyats 

especialment per un esdeveniment concret. Normalment espais amb tot luxe de 

funcionalitats i formes atrevides encarregats per grans marques. Mentre que 

compleixen perfectament amb l’objectiu i les necessitats de l’esdeveniment, en 

general, gran part dels components de l’espai no poden ser reaprofitats un cop el 

succés acaba.  

La naturalesa exclusiva d’aquests espais es tradueix, com es pot endevinar de les 

figures vuit i nou, en un elevat cost per als clients interessats. 

 

Figura 7: plafó 
publicitari 2 

Figura 6: Exemple de carpa 

Figura 5: plafó publicitari 1 
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5.1.2.4 Estands per fires 

En aquest quart i últim grup de classificació trobem els espais dissenyats per a formar 

part d’una fira en un entorn a cobert. Aquesta classificació té característiques pròpies 

de les carpes senzilles ja que engloba estands senzills basats en productes 

prefabricats i a la vegada complexes estructures específicament dissenyades. 

Depenent de la fira per la que l’espai estigui dissenyada tindrà unes característiques o 

unes altres, el comú denominador és que sempre serà un espai pensat per usar-se 

sota cobert, i en general és un conjunt de múltiples peces que fan del procés de 

muntatge i desmuntatge una tasca farragosa. 

5.1.3 Comparativa 

A continuació es mostra una taula resum sobre els aspectes clau dels quatre tipus 

d’estands descrits anteriorment.  

Tipus Entorn Mobilitat Preu 

Carpes senzilles Exterior Mitja - Alta Mitjà - Baix 

Marquesines i 
quioscs 

Exterior Baixa Mitjà 

Espais específics Exterior Baixa Alt 

Estands per fires Interior Mitja - Baixa Rang ampli 
Taula 1: Comparativa tipus d’espais temporals 

Figura 9: Pop-up Store Louis Vuitton Figura 8: Pop-up Store Illy 

Figura 10: Estand Volkswagen 

Figura 11: Estand Fòrum ETSEIB 
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S’aprecia que la característica de mobilitat és la que en general és més perjudicial. 

Això és degut a la dificultat a l’hora de muntar i desmuntar els espais i al que suposa 

haver de transportar les peces del mateix.  

5.2 El concepte de ‘Pop-up Store’ 
Els 'Pop up Stores', també coneguts com a 'Pop up retails' o 'Flash retailing' són 

conceptes que fan referència al fet d'obrir un espai de ventes de manera puntual, 

sobretot són populars als Estats Units d'Amèrica, al Canadà, al Regne Unit i a 

Austràlia.  

El primer en introduir aquest concepte va ser l'empresa Vacant al 1999, que va basar 

el seu negoci en oferir un espai de vendes a marques amb un nínxol de mercat reduït, 

perquè venguessin un producte exclusiu en una localització concreta, normalment 

durant unes hores fins que s’exhaurissin les existències. Després, tancar 

permanentment i reobrir en un altre indret clau. (Gregory, 2009) 

Aquest concepte introdueix diferents beneficis, tals com: 

 Proves de productes al mercat 

 Estudi de camp 

 Una via barata per emprendre un negoci 

L’últim dels beneficis apuntats és el que motiva aquest treball, tot i que, com és 

natural, en cas de posar-se en pràctica, podria tenir múltiples aplicacions; tant dins els 

beneficis del ‘pop-up store’ mencionats, com en d’altres camps diversos. 

Veiem que aquest concepte pot tenir certa rellevància dins un projecte com és el de 

dissenyar un espai de vendes mòbil i versàtil.  

Generalment aquests espais englobats dins el fenomen dels ‘pop-up stores’ són a 

l’aire lliure. El producte a dissenyar no és una excepció: per raons de visibilitat i 

accessibilitat és important que l’espai sigui adequat per a muntar-se al carrer. 

Si es busquen exemples de ‘Pop-up Store’, les comparacions són extensíssimes, però 

la gran majoria estaran relacionades amb grans marques que disposen d’un elevat 

pressupost i que encarreguen espais complexos dissenyats específicament per un sol 

esdeveniment en concret. 

Figura 13: Pop-up Store Samsung Figura 12: Pop-up Store Addiddas 
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5.3 Espais de venda versàtils 
Aquest projecte pretén dissenyar un espai de vendes versàtil, és a dir, una estructura 

que serveixi com a esquelet sòlid i personalitzable segons conveniència. Fins ara l’únic 

tipus d’espai de vendes versàtil que s’ha mencionat és el que s’ha englobat dins la 

categoria de carpes senzilles, i alguns estands per fires, si l’espai s’ha de disposar en 

interior. 

Tanmateix, existeixen algunes solucions de carpes amb funcionalitats elaborades, i 

d’altres espais estàndard, pensats per ser personalitzats per diferents marques i 

exposar tot tipus de productes. Algunes de les empreses que basen part del seu 

negoci en aquest tipus de productes són les següents:  

POD Exhibitions 
Aquesta empresa ofereix tot tipus de solucions per espais de venda temporals, des 

d’estands predissenyats, pensats per operar en interior, fins a tràilers modificats per 

ser espais de venda, passant per tot tipus d’accessoris i carpes (POD Exhibitions, 

2016). Els espais que s’acosten més a les necessitats que planteja el projecte són els 

tràilers i les carpes. 

Dins la categoria dels tràilers, POD Exhibitions ofereix tres opcions diferents, amb 

diferents opcions de dimensions.  

 Nevada tràiler 

 Colorado tràiler 

 Oregon tràiler 

D’entre les carpes que ofereix aquesta empresa, la que més destaca és el model 

‘Vario’, degut a la seva possibilitat de personalització, robustesa i mobilitat (ANNEX 

B.1). La taula 2 mostra una senzilla comparativa ens els productes de l’empresa POD 

que més destaquen en relació amb el present projecte. 

Taula 2: Comparativa productes POD 

 Tràiler Carpa 

Preu 11.090€ – 19.5557€ 4.510€ – 5.683€ 

Mida a transportar Depenent mida del tràiler Estoig 

Protecció medi ambient Gairebé total Pobre 

Temps de posta a punt Baix Alt 

Figura 15: Carpa POD 1 Figura 14: Tràiler POD 1 
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 MO Systeme 

Aquesta segona empresa, a diferència de la anterior, ofereix un rang de productes 

molt més reduït, però per altra banda, aquests s’acosta molt més al tipus d’estand al 

qual es pretén arribar. 

Dels cinc productes que ha desenvolupat aquesta empresa se’n descriuen quatre a 

continuació. El cinquè s’ha considerat un tipus d’espai que s’acosta més al tipus 

categoritzat com a espai específic degut a la seva construcció a base de contenidors 

industrials mitjançant grues, entre d’altres (MO Systeme, 2014). 

Figura 17: Tràiler POD 2 Figura 16: Carpa POD 2 

Figura 18: Modulbox Max 

Figura 19: Modulbox 

Figura 20: Mo Pop Figura 21: Mo5 
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Com es pot apreciar en les imatges, el que els quatre espais tenen en comú és que 

són estructures neutres desplegables amb la possibilitat de ser personalitzades amb 

una marca concreta.  

El punt fort del modulbox i de la seva versió gran, el modulbox Max, és la seva 

mobilitat, ja que un cop plegats disposen d’un mecanisme propi per a muntar-se sobre 

un remolc i així ser transportats per qualsevol vehicle que disposi d’un ganxo.  

Per altra banda, el més petit dels espais que ofereix MO Systeme, el mo5, ofereix una 

gran visibilitat a la marca, considerant el reduït volum que ocupa empaquetat. Per 

últim, el mo pop té la capacitat d’entrar per una porta estàndard, conferint-li una 

característica idònia per ser exposat en interior. 

El modulbox és el producte principal de l’empresa i el que s’ha considerat més proper 

al producte que es pretén projectar, és per això que les seves característiques són les 

que més en compte s’han tingut (ANNEX B.2). 

Pel que fa al preu, després d’entrar en contacte amb l’empresa en qüestió s’ha pogut 

esbrinar el que costaria un lloguer d’un modulbox durant tres setmanes, més el 

transport des d’Alemanya: 7.000€ de lloguer més 2.500€ de transport, sense tenir en 

compte el costs addicionals de branding (ANNEX B.3).  

5.3.1 Comparativa espais de venda versàtils 

Per aquest exercici es prendran tres tipus d’espais versàtils, i es farà una estimació 

relativa de les seves característiques, segons les propietats descrites més amunt.  

 Carpa  

 Tràiler 

 Modulbox 

       Mobilitat 
       Funcionalitats 

                   Carpa 
                   Tràiler 
                   Modulbox 

Figura 22: Capacitats relatives d’espais versàtils 
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Com és d’esperar els resultats són coherents amb la lògica, el Modulbox, que es 

considera el que més funcionalitats pot aportar i el que més mobilitat té, també és de 

lluny el que (suposadament) seria més car. La opció del tràiler es podria considerar la 

més equilibrada però també és la que ofereix menys mobilitat, donades les seves 

grans dimensions i el fet que estigui incorporat en un tràiler. Finalment, la opció més 

ecomòmica, la de la carpa, tot i que oferint la major mobilitat gracies a les relatives 

dimensions reduïdes, un cop desmuntat i dins l’estoig també és la opció que menys 

funcionalitats es considera qu ofereix, ja que tan sols procura la visibilitat pròpia del 

producte, així com protecció meteorilògica. 

L’objectiu pel producte que es ptretén dissenyar és poder-lo posicionar en una situació 

de preu i funcionalitats similar a la del tràiler, però amb un nivell de mobilitat igual o 

superior a la del modulbox. 

6. Registres i normes 
Per tal d’aconseguir un producte acord amb les regulacions actuals s’han consultat les 

normes UNE que poden tenir impacte en un estand com el que es proposa en aquest 

treball.  

A més, ja que l’entorn d’aplicació s’ha limitat a la ciutat de Barcelona, s’ha cercat la 

documentació que seria necessària per tal d’aconseguir un permís d’implantació de 

l’espai de vendes temporals. 

6.1 Normes UNE 
En primer lloc, per tal de classificar l’espai de vendes que es dissenyarà, caldrà tenir 

en compte la norma UNE 76-501-87, Estructuras auxiliares y desmontables. Aquesta 

fa una descripció simple de diferents estructures. 

Principalment s’ha tingut en compte la norma UNE 13782:2005, Estructuras 

temporales, Carpas, Seguridad. Aquesta, fa referència a les càrregues que s’han de 

tenir en compte en la projecció d’una carpa , i quins valors s’han de considerar segons 

les dimensions d’aquesta. 

Es tindrà també en consideració la norma que regula el comportament al foc de 

materials per carpes, tendes de campanya de grans dimensions i productes 

relacionats, facilitat d’ignició, norma UNE 14115:2001. 

6.2 Documentació per a implantació 

Per tal de poder emplaçar un espai de vendes com el suggerit en aquest treball a la 

vía pública de la ciutat de Barcelona, cal presentar el formulari amb Model FE06 a 

l’Ajuntament. En aquest, s’hi ha de facilitar les dades de l’empresa sol·licitant, així com 

les de les persones físiques que hi participaran. A més cal detallar el tipus d’actvitat 

que s’hi durà a terme, a més d’altres característiques en relació amb el tipus d’espai i 

els riscos que comporta, com es pot apreciar en el document adjunt a l’ANNEX C.1 

(Ajuntament de Barcelona, 2015) 
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7. Estudi de funcions prioritàries 

7.1 Anàlisi d’usuaris 
Per tal de definir les sol·licitacions del producte es procedeix a l’anàlisi d’usuaris. A 

partir d’aquest es definirà tot el ventall de prestacions que farien del producte projectat 

un èxit. A partir d’aquí, es prioritzaran les funcionalitats mitjançant l’eina del Quality 

Function Deployment (QFD). 

Es definiran tots els usuaris, entenent ‘usuari’ com qualsevol persona, conjunt de 

persones, o entitat que es pugui veure afectada pel projecte desenvolupat. A més, 

també es definiran les seves necessitats o expectatives en front aquest. El fet 

d’estudiar els usuaris és de vital importància pel desenvolupament d’un bon projecte, 

ja que dels usuaris sorgeixen les necessitats i per tant les solucions.  

Una bona definició d’usuaris permetrà posar el focus en cobrir les expectatives més 

rellevants i per tant, assegurar l’èxit del projecte. 

El tipus d’usuari més important és l’anomenat ‘raó de ser’; aquest és el motiu pel qual 

un projecte es duu a terme. Aquest usuari, no ha de ser per força el que inverteixi en el 

projecte, sinó que molts cops es tractarà d’un usuari secundari. La categoria d’usuaris 

secundaris engloba totes aquelles entitats que es veuen afectats directament per 

l’objectiu del projecte, mentre que els usuaris terciaris són els que es veuen afectats 

en certa mesura, de manera indirecta o directa, pel projecte. 

1. Raó de ser: en aquest cas l’usuari principal serà aquella persona a la qual es 

vol dirigir la marca que disposi l’estand. L’entitat que consumeixi aquest espai 

serà per tractar als seus clients cara a cara, sense aquests últims l’estand no 

serviria per a res. 

Les necessitats i expectatives que aquest usuari requereix són les següents:  

 Visibilitat: Indistintament del motiu pel qual una entitat vulgui usar aquest espai, 

desitjarà que cridi l’atenció al màxim número de persones possibles.  

 Confort: Un cop l’usuari s’ha sentit atret per l’espai, el següent pas és que rebi 

una bona imatge del que se li presenta. El factor que pot aportar aquest estand 

és el màxim confort. Això implica un distribució del contingut de manera 

ergonòmica i que permeti a la marca destacar allò que vol vendre.  

A més, haurà de procurar una sensació adequada a aquells subjectes que 

entrin dins el recinte de l’estand. Aquest espai doncs, haurà de presentar unes 

condicions òptimes en quant a il·luminació, sonoritat i d’altres factors si s’escau. 

2. Secundaris: dins els usuaris secundaris, el més important en aquest projecte 

serà el conjunt de persones encarregades de l’espai durant el temps 

d’obertura. Aquests són els que aportaran bona part de la imatge de l’estand, i 

per tant les seves necessitats seran clau. 

 Capacitats per a presentar un producte o servei concret: tant si és per a vendre 

un producte o per a promocionar-lo, l’encarregat de dur a terme la tasca 
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requerirà de totes les eines que se li puguin oferir. Tot d’una manera 

organitzada, senzilla i fàcil. 

 Confort: Igual que en el cas de l’usuari principal, el secundari també requerirà 

una posició de confort dins l’espai. Aquest confort, però, no podrà anar en 

detriment d’una actitud proactiva a l’hora d’interactuar amb clients o potencials 

client.  

Aquesta necessitat inclourà també el poder disposar d’un espai d’intimitat per 

en situacions determinades, com podria ser el tancament d’un contracte, o en 

el cas de tractar amb perfils de clients més exclusius per exemple. 

Un altre usuari secundari d’importància és el comprador, aquella persona o entitat que 

comprarà o llogarà l’espai. En aquest cas es presenten unes necessitats ben 

definides:  

 Econòmica: Per a un comprador el preu és sempre un factor primordial a 

estudiar abans de fer el pas cap a la compra. Així doncs, abaratir costos haurà 

de ser un requisit. 

 Valor afegit: L’altra cara de la moneda quan s’escull quin producte consumir és 

la qualitat que aporta el producte o servei respecte la competència.  

 Durabilitat: En el cas d’aquest atribut s’ha d’excloure el consumidor a través 

d’un lloguer, ja que la vida útil que aquest tipus d’usuari  precisa és tan sols el 

temps de lloguer. 

 Versatilitat: Aquesta característica s’aplica també sobretot a un comprador que 

després es dediqui al lloguer d’aquest estand. Com més adaptable sigui l’espai 

més ventall de llogaters serà possible. 

Els encarregats de transportar l’estand del magatzem al punt d’exhibició i viceversa 

també seran usuaris a tenir en compte: 

 Mida reduïda quan desmuntat: com més petit sigui l’espai que ocupa el 

producte més fàcil de transportar serà. 

 Compacte: el transport serà més segur si un cop desmuntat, totes les peces 

estan fixes. 

Un cop a lloc, l’usuari encarregat del muntatge requerirà que el producte sigui ràpid i 

fàcil de muntar. Per aconseguir-ho s’haurien de facilitar les característiques següents:  

 Disseny d’un procés de muntatge i desmuntatge simple, intuïtiu i ràpid. 

 Lleugeresa o capacitat que faciliti la manipulació de les peces a l’hora de 

ser assemblades. 

3. Terciaris: els usuaris que intervenen en el projecte activament, com són els 

principals i els secundaris són relativament fàcils d’endevinar, mentre que els 

terciaris, en aquest últim bloc, normalment costen més d’identificar. 
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D’aquests conjunts que no interaccionen amb l’estand directament, el més destacable 

és el que pot captar l’estand, ja sigui de manera visual com auditiva, és a dir, els veïns 

de la zona on es munti temporalment l’espai, o els vianants que no tinguin cap interès 

en el que els hi ofereix el projecte. Aquests usuaris tindran unes necessitats ben 

diferents de les dels anteriors. 

 Imperceptibilitat: algú que no tingui el més mínim interès en el que li ofereix 

l’estand requerirà que pel que fa a ell, passi desapercebut. Aquesta 

característica xoca de ple amb la primera que s’ha apuntat, en relació amb 

l’usuari raó de ser, encara que no tenen per que ser del tot incompatibles. 

Es poden procurar aspectes que aïllin els veïns de la llum i el so, 

focalitzant aquests sobre els usuaris objectiu. 

 Respectuós amb el medi ambient: un tret que cada cop és més demandat 

per la societat en general és que un producte o servei no afecti al medi 

ambient de manera negativa, o que afecti el mínim possible. 

7.2 Anàlisi de necessitats i funcions 

7.2.1 Requeriments dels usuaris 

Per procedir a la construcció del diagrama QFD es fa un recull de les característiques 

esmentades en el punt anterior i una valoració de les mateixes per tal de classificar-les 

segons la importància relativa que poden tenir en el producte final. Per fer aquesta 

classificació es tindrà en compte la importància de l’usuari que requereixi la 

característica, així com la proximitat d’aquesta amb els objectius definits en apartats 

anteriors (versatilitat i mobilitat). 

Característica Importància relativa 

Visibilitat 10 

Confort del client 10 

Confort del comercial 7 

Capacitat de presentar un producte o servei concret 9 

Durabilitat 6 

Versatilitat 8 

Mida reduïda quan desmuntat  5 

Compacte 6 

Procés de muntatge i desmuntatge òptim 6 

Lleugeresa 5 

Imperceptibilitat 4 

Respectuós amb el medi ambient 7 

     Taula 3: Importància relativa de característiques 

7.2.2 Funcionalitats 

Per tal de fer realitat les característiques de la taula 3 es proposen una sèrie de 

funcionalitats quantificables que s’implementaran en el QFD per tal de prioritzar-les en 

el disseny del producte final. 

 Alçada 

 Superfície personalitzada 

 Màxim rang de temperatura 

 Llums exteriors 
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 Llums interiors 

 Espai exclusiu 

 Capacitat d'emmagatzematge 

 Resistència dels materials 

 Quantitat de Mòduls 

 Mínim volum al transportar 

 Màxim volum desplegat 

 Baixa densitat dels materials 

 Reciclable 

 Baixa empremta energètica 

7.3 Acotacions i prioritats 
D’un primer anàlisi del QFD (ANNEX D.1) s’extreuen les tres funcionalitats més 

importants, en primer lloc la visibilitat, en segon el confort del client i en tercer la 

mobilitat. 

En analitzar la competència s’ha vist que tots els productes que es consideraven 

versàtils tenien una component de mobilitat molt integrada des de les bases del 

disseny. Mentre que el transport del tràiler és obvi, també s’ha vist una carpa que 

s’encabeix desmuntada en un cofre i un Modulbox que es pot transportar fàcilment 

amb un remolc. 

Naturalment, per a transportar un remolc és necessari un vehicle amb un ganxo 

integrat a la part posterior. En parlar amb els comercials de Mo Systeme, aquests 

recomanen que, per un esdeveniment a Espanya que es tramités el lloguer del 

transport amb ganxo a través d’ells mateixos, ja que en múltiples ocasions els seus 

clients s’han trobat amb dificultats de llogar un vehicle amb aquestes característiques. 

Així doncs, per tal de posicionar el producte en una situació d’igualtat vers la 

competència caldrà partir de la base del transport del producte.  

Per bé que aquest treball se centra en la implantació de l’estand en la ciutat de 

Barcelona, s’ha procurat trobar una solució que sigui adient per a la comercialització 

de l’estand al màxim de ventall de mercats possible. 

La primera restricció sobre la que es treballaran les alternatives girarà entorn la facilitat 

de transport d’aquestes, per això s’ha optat per limitar les dimensions de l’estand en el 

seu estat més compacte a l’àrea d’un palet, en concret d’un Europalet de 800mm per 

1.200mm. La tria d’aquest tipus de palet concret es veu determinada per l’entorn 

immediat en el que s’acota el projecte, és a dir, la ciutat de Barcelona, on és aquest 

tipus de palet el més comú en el sector industrial. 
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Amb aquesta primera limitació es fa front al problema que suposa transportar un 

producte que ha de ser dissenyat per a operar en múltiples localitzacions durant un 

període relativament curt. Tot i així, també incorpora un nou problema relacionat amb 

la mobilitat, aquest és la implantació de l’estand en el punt operatiu. Per fer front a 

aquesta nova dificultat es considerarà que el palet formi part del conjunt del producte i 

que per tant, aquest no s’hagi de desmuntar del palet en el moment del desplegament 

de l’estand.  

D’aquesta manera es pretén agilitzar les tasques de càrrega i descàrrega del producte, 

així com les de muntatge i desmuntatge del mateix. 

Per dur a terme la tasca de transport de l’estand, en aquest cas, per la ciutat de 

Barcelona, fins al suposat punt d’execució de l’esdeveniment, es lògic suposar que es 

durà el producte amb una furgoneta amb plataforma elevadora incorporada, aprofitant 

que aquest ve paletitzat. D’aquesta manera serà necessari un transpalet que es podrà 

carregar en la mateixa furgoneta i així poder descarregar l’estand en l’indret adequat. 

Amb ànim de posar les coses senzilles als potencials clients es considera la possibilitat 

que el transportista tan sols posseeixi el permís de conduir tipus B, amb la qual cosa li 

serà permès de conduir un vehicle de massa màxima autoritzada (MMA) 3.500kg. 

Existeixen opcions de lloguer de vehicles amb aquestes característiques, que a la seva 

vegada aporten noves limitacions al producte. 

Com es mostra en les figures 24 i 25, la capacitat de càrrega limita l’alçada del 

producte a 2100 mm, així doncs, deixant un espai de seguretat de 100 mm queden 

definits 2000 mm d’alçada màxima del conjunt. Sobre aquests 2000 mm cal restar els 

144 mm que té d’alçada el mateix palet, deixant una altura operativa de 1866 mm. 

Figura 23: Euro Pallet 
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Veiem que queden definides les dimensions de l’estand plegat: 800 mm per 1200 mm 

de base, per un màxim de 1866 mm.  

Figura 25: Transport 2 

Figura 24: Transport 1 
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8. Alternatives de disseny 
Un cop definides les bases sobre les que es vol començar a dissenyar el producte, 

sorgeixen tot tipus d’idees, algunes de les quals s’exposaran a continuació.  

En aquestes alternatives es procura que les característiques més destacades en el 

QFD, la visibilitat de l’estand o el confort del client, siguin presents de manera notòria.  

El primer problema que es planteja és el de l’espai. Ja que es vol que la unitat de 

transport sigui un palet estàndard europeu, d’alguna manera l’estructura del producte 

s’haurà de encabir dins una base de 1200mm per 800mm, amb una alçada màxima 

definida de 1866mm, per després desplegar-la fins a ocular unes dimensions còmodes 

on dur a terme un determinat esdeveniment. 

8.1 Estructura prismàtica 
La opció d’una estructura desplegable com la del dibuix de la figura 26 es de les 

primeres que es plantegen. Un mecanisme com un engranatge en dents de serra que 

permeti a una estructura inicialment robusta desplegar-se per aconseguir un major 

espai. D’aquesta manera, podrien ajuntar-se diversos mòduls per aconseguir una 

major superfície. 

 

 

 

Figura 26: Estructura prismàtica 
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8.2 Estructura mostrador 
Amb aquesta alternativa s’intenta crear una unitat operativa per a sí mateixa que a 

més sigui vàlida per a funcionar amb d’altres.  

Les mesures s’adeqüen a les establertes i el desplegament del sostre aporta una 

visibilitat destacable.  

Per altra banda, les prestacions que es poden aportar al potencial client o al comercial 

són força limitades, l’espai disponible es destina a emmagatzematge de producte. En 

aquesta opció es descarta la possibilitat d’un espai diàfan on els potencials clients 

examinin el que ofereix l’estand per a centrar l’experiència en una relació comercial 

client. 

8.3 Terra tècnic 
Aquesta alternativa es basa en el disseny d’una plataforma sobre la que es durà a 

terme l’acció de l’esdeveniment i que servirà de terra tècnic on electrificar qualsevol 

tipus d’aparell considerat convenient. Això proporcionaria al client la màxima 

versatilitat, ja que podria implantar qualsevol tipus de maquinaria o moble.  

A més de terra, l’espai necessitarà d’un suport que el proveeixi de visibilitat i doti al 

conjunt d’unitat, per a aquesta funció es consideraria la opció d’incorporar una carpa 

cobrint el terra tècnic. 

8.4 Elecció d’alternativa 
Per tal d’escollir l’alternativa més adequada s’han fet una sèrie d’entrevistes a diferents 

usuaris potencials del producte, entre ells emprenedors amb negocis on-line o amb 

seu a Barcelona. També s’ha tingut en compte la opinió de comercials en estands 

temporals, així com usuaris d’aquests mateixos estands.  

Figura 27: Estructura mostrador. 
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De totes les entrevistes se n’ha fet una taula resum (Taula 4) que s’exposa a 

continuació:  

Donats els resultats, es procedirà a desenvolupar la opció del terra tècnic com a 

solució per a la problemàtica que s’ha presentat.  

9. Solució considerada 
El disseny del producte constarà de tres grans blocs, en primer lloc el disseny de la 

carpa, en segon el del terra tècnic, i per últim un mòdul central que complirà la funció 

de mostrador on el comercial pugui recolzar-se i a la vegada d’emmagatzematge dels 

components de la carpa.  

En aquest apartat caldrà establir les funcionalitats incloses dins de cada un dels 

components a dissenyar, raonar les formes que es pretén donar a cada peça, 

considerar la inclusió de peces ja presents en el mercat i per últim definir el material de 

cada peça, acord amb les seves funcionalitats i formes. 

9.1 Estudi Ergonòmic 
Per tal de dissenyar un espai de vendes robust es tindran en compte les proporcions i 

característiques mitjanes de la societat espanyola, i sobretot els valors màxims, per tal 

de considerar-los en els estudis de situacions crítiques a les que podria exposar-se el 

producte. 

9.1.1 Alçada 

El producte que es pretén dissenyar ha de ser accessible per al màxim número de 

persones per tal de garantir la seva versatilitat, s’haurà de procurar que l’alçada de 

l’espai sigui suficientment alta com perquè la gran majoria de visitants puguin entrar 

sense problemes, i un cop dins no sentir-se cohibits.  

Es considera l’alçada espanyola mitjana, que segons l’institut nacional d’estadística 

era de 1665 mm l’any 2001 (Instituto Nacional de Estadística, 2010). Aquesta dada es 

complementa amb la desviació típica de 76 mm obtinguda a través d’un estudi fet per 

Fisiologi (fisiologi.com, 2010). D’aquest mateix estudi, també es considera el màxim de 

2060 mm d’altura registrada. 

Taula 4: Elecció d’alternativa 

 Estructura 
prismàtica 

Estructura 
mostrador 

Terra tècnic 

Visibilitat 7 7 7 

Confort del client 7 6 7 

Mobilitat 8 7 6 

Àrea / unitat 6 5 10 

Emmagatzematge 6 7 6 

Versatilitat 7 6 8 

Senzillesa 6 7 8 

Mitjana 6,7 6,4 7,4 
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9.1.2 Pes 

Pel pes es considera la mitjana dins de la població masculina, al ser més elevada en 

general. Segons l’institut nacional d’estadística al 2001 els homes d’entre 35 i 44 anys 

tenien un pes mitjà de 79 kg a Espanya. Es considera aquesta part de la població 

masculina ja que és la franja d’edat amb una mitjana de pes registrada major. 

9.2 Guidelines 

9.2.1 Número de peces 

Aquest treball, com a projecte de disseny de producte que és, ha de tenir en compte la 

importància de reduir el nombre de peces presents en l’acoblament final. La millora 

d’aquest aspecte tindrà una repercussió positiva en diversos camps, sobretot pel que 

fa a cost de la inversió inicial i pel que fa a procés de muntatge i desmuntatge. 

9.2.1.1 Procés 

Al darrera de l’acoblament de les peces dissenyades que conformin el producte final, 

necessàriament hi ha d’haver un procés de muntatge. En el cas del producte que ens 

ocupa, ja que es tracta d’un espai de vendes versàtil i temporal, es sotmetrà durant 

tota la seva vida útil a processos de muntatge i desmuntatge; és per això que aquest 

ha de tenir la màxima robustesa.  

Com més senzill sigui el procés menys possibilitat d’error per part dels encarregats 

d’executar-lo i per tant més solidesa en el producte final. En aquest procés de disseny, 

doncs, s’haurà de procurar que el nombre de peces diferents sigui el més reduït 

possible, i que aquestes ajudin a un muntatge més intuïtiu. 

9.2.1.2 Cost 

Com s’ha exposat en l’anàlisi històric i en el context social, el producte a dissenyar 

pretén obrir les portes a un mercat en desenvolupament i per explorar, té un públic 

objectiu que agrairà el millor preu possible. Per aconseguir-lo caldrà treure el màxim 

profit dels recursos. Cada peça present en l’estand apuja més el cost i allunya més els 

potencials consumidors. Caldrà tenir en compte la importància d’utilitzar productes 

presents en el mercat i reduir els que requereixin d’un procés de conformació complex. 

9.3 Dimensions generals 
Com ja s’ha exposat, el transport del producte serà muntat sobre un palet de 

dimensions estàndard europees, és a dir amb una base de 800 mm per 1200 mm. Ja 

que s’aposta pel transport en camioneta de (MMA) de fins a 3500kg per dins de ciutat, 

també ha quedat definida l’alçada màxima de 2000mm contant l’alçada del palet. 

En aquesta alçada operativa de 1866mm restants hi ha de cabre totes les peces que 

conformin l’estand.  

La disposició predefinida que es planteja és la de vuit plataformes de terra tècnic 

rodejant un mostrador central que a la vegada serveixi de punt d’emmagatzematge, tot 

cobert per la carpa. 
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9.3.1 Terra tècnic 

El terra tècnic és la peça de l’estand on hi haurà més funcionalitats i per tant, el que 

més espai absorbirà de les limitacions definides, és per això que és la primera peça en 

la que s’entra en detall. 

9.3.1.1 Geometria 

Considerades les dimensions generals queden per a repartir 1866mm entre vuit 

plataformes de terra tècnic i un mostrador.  

Si s’estima l’alçada del mostrador al voltant de 700mm això deixa 1166mm entre vuit 

plataformes, que són uns 145mm per plataforma, alçada que podria reduir-se a 

144mm per a igualar la del palet, o en cas que fos necessari, augmentar-se per a 

aglomerar majors funcionalitats. En aquesta segona opció s’hauria d’estudiar la 

manera d’augmentar l’alçada del mostrador mitjançant mecanismes prismàtics que 

complicarien el productei augmentarien el nombre de peces totals, és per això que en 

un principi es desestima.  

Per tal de partir d’una base homogènia es considera una alçada de 144 mm per al 

terra tècnic. 

9.3.1.2 Funcionalitats 

A continuació s’enumeren les funcionalitats que tindria el terra idealment. Algunes 

d’elles es podrien derivar a peces diferents, tot i que sempre s’anirà a buscar el mínim 

de peces i el més senzill dels processos de muntatge. 

A aquestes funcionalitats se’ls hi ha atorgat una prioritat relativa segons la importància 

del seu paper en el producte final i la exclusivitat de la funció en la peça plataforma. 

 Enganxar-se entre sí: (2) tot i que es tracta d’una funcionalitat que fàcilment es 

podria atorgar a una peça diferent això comportaria el disseny d’una nova peca, 

la producció de vàries d’aquestes noves peces per cada plataforma i sobretot 

incloure-la dins el paquet paletitzat i el procés, reduïnt l’espai 

d’emmagatzematge i complicant el muntatge. 

 Desplegar una rampa d’accés: (1) a diferència de l’anterior funcionalitat, 

aquesta podria ser substituïda per una nova peça o simplement eludida o 

opcional. 

 Emmagatzemar les parets de la carpa: (1) la prioritat d’aquesta funcionalitat 

també es considera baixa. Les teles que conformaran les parets de la carpa 

poden bé anar per separat, juntament amb algun component de la carpa o 

simplement no formar part del paquet bàsic del producte. 

 Contenir circuits elèctrics amb endolls: (3) es considera aquesta funcionalitat de 

màxima importància, donat que és la que bateja la plataforma com a ‘terra 

tècnic’. És gràcies a aquesta que l’estand cobra una gran versatilitat. 

 Anivellar l’estand en un entorn amb pendent: (2) per tal de poder garantir 

estabilitat al conjunt de l’estand serà necessari poder anivellar-lo front les 

possibles irregularitats del terreny on es pugui implantar. 

 Anclar la carpa: (2) en general les carpes necessiten una base considerable 

per tal de conferir solidesa i estabilitat. Igual que en el cas de l’anterior 
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funcionalitat és molt convenient que al dissenyar una plataforma que haurà de 

ser coberta per una carpa, aquesta mateixa serveixi de base. 

Anivellar l’estand en un entorn amb pendent 

D’aquestes funcions, la que més problemes pot portar pel que fa a la geometria de la 

peça és l’alçada regulable. Per implementar aquesta caracaterística en aquesta peça 

del producte s’utilitzen com a model els terres flotants que s’instalen en oficines com el 

de la figura 28. 

El sistema es basarà en quatre potes distribuides en els quatre vertex de la plataforma 

que es podràn extreure anivellant així el terra als zero graus. Aquest mecanisme 

implicarà ubicar les potes a l’interior de la plataforma quan aquesta resti en desús, per 

tal d’aprofitar l’espai al màxim. 

És més que probable que depenent de l’entorn on es vulgui implementar l’espai 

temporal, el desnivell a salvar sigui superior a la capacitat correctiva de la plataforma, 

sent així seria lògic per part de l’usuari encarrgat del muntatge d’utilitzar algun 

materiaial de suport que conferís alçada extra a les potes que així ho requerissin. 

Tot i així s’ha fet un anàlisi del que podria ser un possible emplaçament de l’estand per 

a contrastar el desnivell amb les possibilitats de la plataforma. Ja que la que la ciutat 

d’acotació del treball és Barcelona, s’ha tingut en compte un indret d’aquesta on fos 

plausible implantar l’estand i que presentés certes dificultats de terreny. S’ha 

considerat la plaça de la Revolució de Setembre de 1868, situada en el barri de 

Gràcia, on sovint s’hi organitzen esdeveniments. 

Figura 28: Terra flotant 
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Segons la base de dades de Google, extretes del software ‘Google earth Pro’ en 33 

metres (32,78 metres) hi ha un desnivell de 1,56 metres. Això suposa 47,6 mm de 

desnivell cade metre. Ja que l’estand desplegat tindrà una base de 2400 mm per 3600 

mm segons les mesures definides, es considera el cas més desfavorable en el que 

s’hauria de salvar el desnivell, en el sentit dels 3600 mm. En aquest cas, i negligit la 

distància entre a pota i el vèrtex de la plataforma, això suposaria salvar un desnivell de 

171 mm, distància que quedaria fora de l’abast de les dimensions estudiades en 

l’apartat anterior. Per altra banda, si la decisió fos de salvar el desnivell en el sentit del 

2400 mm, només s’haurien de salvar 114 mm.  

Donats els resultats obtinguts es considera imprescindible la incorporació de la 

funcionalitat d’alçada regulable al terra tècnic. Al partir de 144 mm d’alçada, salvar 171 

mm no seria possible sense material de suport, amb el que per altra banda, per més 

que el terra tingui la capacitat de regular 50 mm, afegint un suport a la part inferior de 

la pota corresponent, arribar a salvar desnivells com els plantejats no suposaria un 

problema. 

9.3.1.2.1 Ancorar la carpa 

Ja que s’ha considerat incloure quatre potes prismàtiques per plataforma, el fet 

d’incloure un forat més a cada vèrtex i així collar els pilars d’una carpa només suposa 

un problema de distribució. S’incorporarà doncs, aquesta funcionalitat en el disseny del 

terra tècnic. 

9.3.1.2.2 Contenir circuits elèctrics amb endolls 

Amb una alçada de 144mm el repte no serà encabir circuits elèctrics i endolls sinó 

aspectes com la connexió de plataformes entre sí d’una manera segura i còmode, o 

l’accés a les connexions sense que els cables afectin de manera dramàtica a l’estètica 

de l’estand. Aquesta funcionalitat no aporta cap complicació pel que fa a les 

característiques definides fins ara. 

Figura 29: Desnivell a la Plaça de la Revolució  
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9.3.1.2.3 Resta de funcionalitats 

Les tres funcionalitats que resta considerar per la proposta de terra tècnic tenen a 

veure amb els laterals del poliedre que conforma la plataforma. 

 Enganxar-se entre sí 

 Desplegar una rampa d’accés 

 Emmagatzemar les parets de la carpa 

Per a la primera d’aquestes tres funcionalitats es considera una geometria esglaonada 

per tal que les plataformes encaixin entre sí, com en la figura 30. Com es pot apreciar 

en la mateixa imatge aquesta geometria afectaria a l’àrea total de l’estand, reduïnt 

l’espai central destinat a ubicar el pallet, i anulant així un dels avantatges del disseny 

establert fins ara com és el fet d’integrar el pallet en el disseny de l’estand, per així no 

haver de descarregar les peces del mateix. 

 

 

Per incorporar les funcionalitats d’enganxar les plataformes entre sí i incorporar una 

rampa per accedir a l’estand exsisteixen dues possibilitats: dotar a la plataforma de 

terra tècnic de les mateixes o bé usar una peça diferent per a absorvir-la. Es considera 

que el fet d’incorporar aquestes propietats a la plataforma tan sols complicaria el 

prodcute, i que en un principi seria més senzill dissenyar peces diferents que 

complissin aquestes funcions. 

Pel que fa a la funcionalitat d’emmagatzemar les parets de la carpa, aquestes no seràn 

més que teles amb el branding del client corresponent, que per tant podrien ser 

enrotllades i emmagatzemades dins la plataforma que ens ocupa per separat, 

incorporades en l’estructura de la carpa o simplement podrien formar part d’una gran 

tela que cobrís l’estructura de la carpa. Així doncs es descarta incorporar aquesta 

funcionalitat en el terra tècnic.  

En aquest punt es pot definir la plataforma de terra tècnic com una peça de l’estand de 

1200 x 800 x 144 mm que incorporarà les funcionalitats d’albergar un circuït elèctic, la 

Figura 30: Funcionalitat d’encaixar plataformes entre sí 
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possibilitat d’extreure quatre potes amb la finalitat de salvar un possible pendent i 

finalment un sistema d’anclatge de la carpa. 

9.3.1.3 Material 

Tot i que la geometria exacte de la plataforma no està definida, s’anticipa com a 

complexa, donades les funcionalitats descrites en l’apartat anterior, a més, aquesta 

plataforma haurà de poder ser transportada per una o dues persones amb certa 

facilitat, per tal que el procés de muntatge de l’estand sigui el més còmode possible. 

Així, el material haurà de tenir propietats mal·leables per tal de poder aconseguir la 

complexa geometria desitjada, i una baixa densitat que permeti el seu fàcil transport. 

Donada la versatilitat de la que es vol dotar a l’estand, el material d’aquesta plataforma 

haurà de tenir la capacitat de suportar un gran ventall de pressions, s’haurà de buscar 

un material doncs, amb un elevat mòdul de Young.  

Per a la selecció, es procedirà amb la metodologia Ashby. Es considera que les parets 

de la plataforma hauran de suportar unes forces que poden derivar en vinclament, així 

es defineix la força crítica a través de la fórmula d’Euler (figura 31): 

      
    

  
 

Figura 31: Fórmula d’Euler 

  
   

  
 

On Fcrit és la força crítica de vinclament 

 E és el mòdul de Young 

 I és la inèrcia corresponent a la secció de la paret de la plataforma 

 h és l’alçada de la plataforma 

 b és el gruix de la paret de la plataforma 

Agrupant les dues fórmules: 

      
   

   

  
  

 
     

  
 

La massa de la paret de la plataforma es defineix com: 

                           

Combinant aquestes últimes dues expressions: 

   
        

    
        

Aquesta última expressió es pot reordenar de forma que quedi com a producte entre 

tres funcions, depenent de la naturalesa de les seves variables: 
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Per a l’índex de prestacions del material en la metodologia de selecció de materials a 

través dels diagràmes d’Ashby es considerarà la següent expressió: 

              
 

 
 

La massa es minimitza escollint un material amb una densitat baixa i un mòdul de 

Young alt (rigidesa alta).  

Fent logaritme a banda i banda de l’expressió s’obté la representació d’una recta de 

pendent 1 (línia de disseny). 

                              

Aplicant aquesta consideració al software CES EduPack 2015 s’obté el següent gràfic: 

En la segona fase es considerarà el preu relatiu (p) com a variable. Ja que el preu del 

component és directament proporcional a la massa, i per tant a la densitat, el pendent 

de la línia de disseny serà en aquest cas també 1. 

                                  

                              

Figura 32: Primera iteració metodologia Ashby 
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Aquesta segona fase redueix la llista només a uns quants materials, alguns dels quals 

es poden descartar donades les seves pobres propietats mecàniques o la seva 

elevada densitat. Els resultats es mostren en la taula 5, una extracció directa del 

software que concorda amb l’esquema de colors dels gràfics anteriors. 

Dels polímers resultants de la selecció, s’escull l’ABS (Acrilonitril butadiè estirè) per les 

seves qualitats de durabilitat, així com de resistència a l’impacte (Ecreativeworks, 

2016). 

9.3.2 La carpa 

Per tal de conferir la màxima solidesa al disseny del producte final s’ha fet un estudi de 

mercat amb la finalitat de trobar una carpa en comercialització que d’adigués a les 

necessitats del treball. Després d’entrar en contacte amb algunes empreses demanant 

si seria possible adequar els seus productes a les necessitats plantejades sense 

obtenir resposta, s’ha decidit dissenyar una carpa basant el disseny en productes ja 

existents en el mercat per tal d’aconseguir els millors resultats. 

El producte seleccionat ja ha estat mencionat anteriorment en l’apartat d’anàlisi de 

mercat. Dins de productes versàtils s’ha estudiat l’empresa POD Exhibitions, que 

ofereix una sòlida proposta de carpa (figura 14). Aquesta, permet de ser transportada 

en un estoig poc més d’un metre de llarg, segons les mesures que apareixen a la guia 

Taula 5: Resultats de la selecció de materials 
pel terra tècnic. 

Figura 33: Segona iteració metodologia Ashby 
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d’usuari (ANNEX B.1), que en el cas del producte a dissenyar podria bé tractar-se de 

l’espai d’emmagatzematge sota del mostrador. 

Pel que fa a l’estructura es farà una reenginyeria de la carpa de POD Exhibitions, 

quatre pilars amb un sostre amb forma d’ix allargada, amb dos suports per a la tela 

superior, que conferiran una certa inclinació al sostre de la carpa de manera que en 

cas de pluja l’aigua evacuï correctament.  

9.3.2.1 Material 

Es considera l’alumini, igual que en la carpa que es pretén emular. Per l’elecció del 

perfil es consulta el catàleg de l’empresa Capral (extracció a l’ANNEX E.1). Es cerca 

un perfil arrodonit amb entrades en les que poder ancorar peces auxiliars, tals com un 

ganxo per a les teles laterals.  

El més similar als criteris de cerca és un perfil de 50mm de diàmetre que entra dins la 

categoria de tanques envidriades (EP1633, figura 34). Les ranures pensades per 

encaixar vidre s'usaran com les entrades descrites en el paràgraf anterior. 

Capral ofereix set sèries diferents d’aleacions d’alumini, segons la naturalesa del 

producte que es pretengui destinar. En aquest cas s’ha escollit la sèrie 6000, 

corresponent a aleacions de Magnesi i Silici, generalment enfocades a estructures i 

usos arquitectònics. Com ja s’ha comentat anteriorment, les solicitacions d’aquesta 

estructura d’alumini no seràn molt elevades, és per això que dins d’aquesta sèrie 

s’escull l’aleació més comú, la 6060, aquesta és de fàcil extrusió i confereix les 

caracteristiques necessaries. 

A fi de controlar el procés d’envelliment de l’alumini s’opta pel tractament tèrmic T6, 

que confereix rigidesa al perfil extruit. 

L’extrusió del perfil EP1633 per Carpal amb un alumini del tipus 6060 a T6 serà doncs 

la pedra angular de la part de la carpa de l’estand a dissenyar. 

A més d’aquest perfil principal, es comptarà amb amb dos tipus de perfils diferents per 

a dissenyar les unions. Pel que fa a les unions verticals s’escull un perfil cilíndric que 

doni homogeneitat a les columnes, mentre que en les unios horitzontals presents al 

sostre es farà servir un perfil rectangular. Pel perfil cilíndric s’escull 50 mm de 

Figura 34: Perfil EP1633 
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diàmetre, i 3 mm de gruix, aquestes característiques són les del perfil EX5041 del 

catàleg de Carpal. El codi del perfil rectangular escollit és el E22122, que té unes 

mesures de 40 per 25 mm amb un gruix també de 3mm. 

9.3.2.2 Dimensions 

La carpa haurà de tenir una base d’aproximadament 3600 mm per 2400 mm, àrea que 

conformaran les vuit plataformes de terra tècnic rodejant el mostrador. S’haurà de tenir 

en compte la distància entre el vertex de la plataforma i el punt d’anclatge dels pilars, 

que reduirà lleugerament aquesta àrea. Pel que fa a l’alçada d’aquesta part del 

producte, a més d’assegurar que sigui adequada per a persones amb estatures per 

sobre la mitjana també cal considerar la funcionalitat més destacada del QFD, la 

visibilitat. 

La totalitat de l’estructura de la carpa haurà de poder ser desada dins un moble 

mostrador de base 1200 per 800mm, igual que el palet on es disposarà. Així, s’opta 

per dues barres d’EP1633 de 1100mm per cada pilar de la carpa, que hauràn de ser 

unides per una nova peça. Tinguent en compte que la barra inferior del pilar 

s’introduïrà lleugerament dins la plataforma de terre tècnic s’aconsegueix una alçada 

de gairabé 2200mm que junt amb la unió superior serà encara major. D’aquesta 

manera es supera l’alçada màxima espanyola de 2060 mm considerada en l’apartat 

d’ergonomia. 

Com s’ha comentat en l’apartat de ‘Guidelines’ es procurarà incloure com menys 

peces diferents millor, és per això que es supeditarà el disseny de les unions a 

mantenir la distància de 1100 mm a les cinc barres del sostre de la carpa.  

Així doncs l’estructura de la carpa es composarà per tretze barres d’EP1633 de 

1100mm i quatre unions diferens: 

 Unió entre plataforma de terra tècnic i pilar (quatre unitats). 

 Unió entre les dues barres de cada pilar (quatre unitats). 

 Unió entre el pilar i el sostre de l’estructura (quatre unitats). 

 Unió entre de tres barres al sostre de la carpa (dues unitats). 

Aquesta última unió, a més d’encaixar les barres del sostre perque confirmin la forma 

d’ix allargada també suportaran una vara que tindrà la funcionalitat d’elevar la tela de 

la carpa per tal de conferir-li certa inclinació al sostre. Aquest petit increment d’alçada, 

a més de proporcionar major visibilitat a l’estand també procurarà una bona evacuació 

d’aigua en el cas de precipitació. 

9.3.3 Mòdul 

Aquesta serà la part central de l’estand, i el que quedarà just per sobre del palet en tot 

moment. Això significa que quan el producte estigi desmuntat, serà aquest component 

el que haurà de suportar el pes de les vuit plataformes.  

A més, la funcionalitat d’anivellar l’estand present en el terra tècnic haurà de ser també 

implementada en aquesta part de l’estand. Per fer-ho s’ha considerat implantar un 

sistema en el mateix mostrador, això implicaria incorporar un mecanisme en la part 

inferior del mateix, que s’hauria de manipular un cop estigués buit per dins. Per tal de 
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facilitar la feina de l’encarregat del muntatge s’incorporaran quatre potes d’alçada 

regulable que permetran anivellar el mòdul sobre el palet. 

A més a més, per tal de donar més versatilitat al producte es considera el disseny d’un 

altre component a unir-se amb les plataformes, en cas que el client tingui la intenció de 

crear un espai diàfan sota la carpa sense cap mòdul al centre, o simplement vulgui 

ubicar el moble en un altre punt del terra tècnic.  

Un dels punts forts del muntatge de l’estand és el fet que no sigui necessari treure el 

palet d’allà on es posiciona en el moment de la descàrrega. Es considera més rellevant 

aquest aspecte que no pas la incorporació d’una novena plataforma a la part central 

del terra tècnic, que ja incorporaria la funcionalitat d’anivellar, i a més el potencial per 

albergar un circuit elèctric. D’aquesta manera, els aparells que s’hagin de disposar en 

aquesta base hauran de ser connectats als circuits de les plataformes veïnes. 

Així, aquesta part de l’estand que s’ha batejat com a mòdul, en el cas que es desitgi la 

opció d’incorporar la base, es compondrà a la seva vegada per dues peces, el 

mostrador i la mateixa base. 

9.3.3.1 Mostrador 

Aquesta és la part més senzilla del producte, es tracta del moble que ocuparà la part 

central de l’estand, està pensat per a fer la funció de mostrador quan el producte està 

operatiu i per emmagatzemar l’estructura de la carpa quan es transporta. 

9.3.3.1.1 Dimensions 

Com s’ha definit anteriorment a partir de l’alçada desitjada per la plataforma de terra 

tècnic i l’alçada màxima admesa en el vehicle considerat per a transportar l’estand es 

projecta l’alçada del mòdul a 700mm, amb una base igual que la del palet europeu. 

Es consideren el tipus de porta abatible, i corredora. El problema que suposaria 

introduir una barra d’EP1633 de 1100mm dins un mostrador amb portes corredores és 

el motiu de desestimació d’aquest tipus de portes. Així doncs, s’escull pel mostrador 

dues portes abatibles, tot i que aquestes requereixin d’espai a l’hora d’obrir-se.  

9.3.3.1.2 Material 

Els requeriments d’aquesta peça són molt similars als de la plataforma de terra tècnic. 

El que s’espera d’aquest mòdul és que resisteixi les tensions de compressió 

realitzades pel pes de les vuit plataformes quan l’estand es troba desmuntat i les 

possibles tensions de torsió que aquestes mateixes poden generar en el transport del 

producte. Igual que en el cas de la plataforma també serà important una densitat baixa 

així com un preu econòmic. Recuperant els resultats de la selecció de materials per a 

la plataforma, en aquest cas, ja que la conformació del producte no serà ni de lluny 

tant complexa com la del terra tècnic es considera també la fusta com a material pel 

mostrador.  

El procés de conformació d’una peça per injecció requereix de la fabricació d’un motlle 

que augmenta dràsticament el preu del producte, la fusta per altra banda, permet 

aconseguir la geometria que es proposa per un mostrador de manera molt més 

senzilla. 
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Front l’ABS, a més, la fusta té l’avantatge de ser més lleugera i poder-se treballar 

millor. Encara que per raons de logística a l’hora de tractar amb proveïdors de 

materials tindria més sentit seguir amb el polímer el fet d’haver de crear un motlle 

també pel mòdul encariria el preu del producte final de manera innecessària. És per 

això que s’escull la fusta de pi com a material pel mòdul mostrador. 

9.3.3.2 Base 

Aquesta segona peça opcional que es considera part del mòdul, com s’ha comentat, té 

la funcionalitat d’alliberar la posició central de l’estand i a més la d’anivellar la mateixa 

part central del terra tècnic damunt del palet. Per aconseguir-ho s’aprofitaran les 

entrades dissenyades a les plataformes del terra tècnic per encaixar la base.  

Tot i que el palet continua sota la base un cop aquesta s’ha muntat, les dues 

superfícies no estaran en contacte, pel que serà necessari afegir components 

resistents a la primera.  

Un altre factor a tenir en compte és l’alçada que podria afegir aquesta peça al conjunt 

desmuntat, les vuit plataformes, juntament amb el mostrador i el palet arriben a una 

alçada de gairebé dos metres un cop apilats. En el cas que s’incorporés la base 

dessota el mostrador en aquest mateix conjunt desmuntat, caldria dotar la base d’un 

mecanisme capaç d’ocultar vuit peces prismàtiques a encaixar en les plataformes 

corresponents en el perímetre de 800 per 1200mm.  

Com a solució, es considera formar la base per dues peces amb els encaixos 

prismàtics ja incorporats. Com s’ha comentat, el mostrador es dotarà de quatre potes 

que l’alçaran la distància necessària del palet perquè es pugui anivellar amb les 

plataformes s’esculli o no la opció d’incorporar la base. Aquestes potes crearan un 

espai entre el palet i la part inferior del mostrador que permetran ubicar-hi les dues 

peces de la base. 

Igual que en les plataformes, es considera l’ABS per a conformar aquestes dues parts 

de la base.  

10. Solució proposada 
Després d’haver acotat tots els aspectes dels diferents components de l’estand en 

l’apartat anterior, a continuació es definiran amb detall totes les peces que l’integren. 

Tot i això, en el següent apartat és on s’analitzarà la validesa dels dissenys definits, 

amb la qual cosa alguns components requeriran una redefinició. 

El disseny de les peces que integren l’estand estarà també supeditat a un procés de 

muntatge i desmuntatge vàlid, que es detallarà al final d’aquest apartat. 

10.1 Terra tècnic 
Com s’ha vist en l’apartat anterior, aquesta és la part més complexa del producte, i és 

la que més funcionalitats té. La peça principal és la plataforma en sí, però 

l’acompanyen diverses peces que un cop acoblades conformen el terra tècnic en sí. 

El terra tècnic es compon a la seva vegada per dues parts, fonamentalment. En primer 

lloc la plataforma, juntament amb les cobertes corresponents, i en segon les potes, i  



Disseny d’un espai físic i versàtil per a emprenedors Pag. 43 

 

 

les unions necessàries per a unir-les amb la plataforma. Totes les peces tenen 

arrodoniments d’un mil·límetre per evitar les acumulacions de tensions. 

10.1.1 Conjunt plataforma 

Els tres components que formen aquesta part de l’estand seran d’ABS, d’acord amb la 

selecció de materials feta en l’apartat de Solució Considerada. 

10.1.1.1 Plataforma 

Es tracta de la peça principal del terra tècnic. Com s’aprecia en la figura 35, té vuit 

cavitats internes (1) dirigides a albergar un circuit elèctric, que es comuniquen entre 

elles a través de l’obertura superior de cada un dels vuit nervis de 20mm de gruix que 

les delimiten (2). Les mossegades situades a la part superior de cada cara (3) tenen la 

funcionalitat de permetre el circuit comunicar-se entre plataformes, així com introduir 

una pinça que fixi unes plataformes amb les altres. 

En cada vèrtex s’hi troben dos forats, el que se situa en la posició més allunyada del 

centre (4) és on s’hi acoblaran els pilars de la carpa, mentre que l’altre (5) albergarà 

les potes. Per més detalls sobre les mesures consultar els plànols en l’ANNEX F.1. 

Donades les grans dimensions d’aquest component s’ha requerit d’un buidatge de 

material per reduir-ne el pes. La geometria final, tot i que complexa, permet de ser 

reproduïda pel procés de fabricació d’injecció, tal com es mostra en la figura 36. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Plataforma 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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10.1.1.2 Tapa  

Per cada plataforma es necessiten quatre d’aquestes peces, que la cobreixen 

encaixant-se en l’esglaó de 10 mm de la part interior de cada plataforma, creant una 

àmplia superfície a 144mm del nivell del terra on s’implementi l’estand (sense tenir en 

compte les potes anivelladores). Els cantons d’aquest component disten 2 mm de les 

mesures exactes de l’espai on s’hauran d’encaixar, de manera que el seu acoblament 

sigui còmode. Aquestes tapes tenen un gruix de 15mm.  

Es desestima la possibilitat d’incloure un buidatge com en la plataforma o un sortint a 

la part inferior de la peça que encaixi amb les dues cavitats de la plataforma 

corresponents per tal de seguir en la línia de reduir el nombre de peces diferents, ja 

que en el cas d’incloure aquestes característiques s’haurien de dissenyar dues tapes 

diferents. La simetria de la geometria proposada permetrà que només es requereixi un 

motlle d’injecció per a fabricar totes les tapes. 

La peça final té un pes d’aproximadament 3kg, pes suficient per a mantenir-la al seu 

lloc en cas que s’originessin vibracions en el sí de l’estand. 

Figura 36: Vista inferior plataforma 

Figura 37: Tapa 
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 10.1.1.3 Tapa auxiliar 

Un cop instal·lades les tapes, en el conjunt de l’estand muntat, hi haurà diversos forats 

en desús. La funcionalitat d’aquesta peça és tapar aquests forats i procurar així la 

màxima homogeneïtat al terra de l’estand. Igual com en la peça anterior, es deixen 

2mm de marge amb les mesures de la plataforma on s’encaixarà aquesta peça. 

Igual que les tapes, aquestes tapes auxiliars tenen un gruix de 15mm. A diferència de 

la tapa vista en el punt anterior, aquesta peça és de dimensions molt més reduïdes i 

per tant un pes igualment reduït, d’aproximadament 200g. És per això que amb ànim 

de procurar l’estabilitat de la peça front possibles vibracions s’incorporen els dos 

sortints cilíndrics que s’aprecien en la figura 38, aquests estan dissenyats per ser 

tangents (amb una diferència d’uns dos mil·límetres com s’ha comentat a l’inici 

d’aquest apartat) a les cares interiors de la plataforma que correspongui, ja que 

aquesta tapa auxiliar ocupa dues posicions diferents, com s’aprecia en la figura 39. 

 

10.1.2 Potes 

Aquesta part del terra tècnic esta enfocada específicament a implementar la 

funcionalitat d’anivellar l’estand davant les possibles irregularitats del terreny. Consta 

de tres peces diferents, una de les quals és tan sols una femella.  

Figura 39: Tapa auxiliar 

Figura 38: Terra tècnic amb tapes i tapes auxiliars 
muntades 
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Com s’ha comentat anteriorment, les potes estaran cargolades en l’interior de la 

plataforma quan aquestes no estiguin operatives, ja que les potes per maquinaria són 

majoritàriament d’acer, es requerirà d’una peça auxiliar, també d’acer, que serveixi 

d’unió entre l’ABS i rosca del perfil d’acer. 

Per tal de garantir la robustesa del producte i donada la gran varietat de potes per a 

màquines que ofereix el mercat actual es fa una cerca en proveïdors que ofereixin un 

producte que compleixi els requeriments. Aquests són principalment relacionats amb el 

pes que podrà suportar la pota i la capacitat d’adequar-se a una superfície inclinada. 

S’opta pel model de pota metàl·lica d’anivellació articulada de perfil baix que proveeix 

l’empresa ESSENTRA. En concret, el model amb número de sèrie SR 5700 amb una 

rosca M16 i per tant una referència amb número 550098. Aquest model té la capacitat 

d’aguantar fins a 1750 kg i la d’adequar-se a un pendent de fins a 20 graus.  

 

La pota escollida està construïda amb acer inoxidable 303, material que s’extrapolarà 

en la peça auxiliar (ESSENTRA, 2016). 

El diàmetre de 16 mm quadra amb el de 24 mm que s’ha dotat la plataforma amb la 

intenció d’albergar les potes que ens ocupen. D’aquesta manera la peça auxiliar tindrà 

Taula 6: Potes ESSENTRA 

Figura 41: Pota 
Figura 40: Diagrama pota 
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aquest mateix diàmetre exterior de 24 mm i un d’interior roscat de 16 mm, donant un 

gruix de 4mm. 

Una propietat que no quadra amb el treball és la longitud de la pota, el cilindre roscat 

de 16 mm ve amb una longitud de 150 mm, amb la qual cosa s’haurà de procedir a 

escurçar abans d’integrar-la en el sí de l’estand. 

Abans de definir la longitud final cal definir un punt important, el procés d’anivellació de 

la plataforma. Com s’ha repetit durant el treball, aquest producte serà muntat i 

desmuntat durant tota la seva vida útil, i per tant ha de tenir un procés còmode per la 

persona encarregada de dur a terme la tasca. Una pota d’aquestes característiques és 

usual que es munti un cop, en una màquina un cop es posa la planta corresponent a 

punt, i que aquesta pota no es toqui durant anys, és per això que el seu sistema 

d’ajustament es desenvolupa per la part inferior de la màquina. 

En el cas de l’estand el procés idoni seria que l’alçada de la pota pogués ser ajustada 

des de la part superior de la plataforma, amb la tapa corresponent oberta. Per fer-ho 

es soldarà una peça cilíndrica de 20mm d’alçada i 14 de diàmetre,  amb una perforació 

de 15mm de profunditat on encaixar-hi una clau allen del número 8. D’aquesta 

manera, mitjançant l’eina adequada i posicionant-se fora de la plataforma 

corresponent, un operari serà capaç d’ajustar còmodament l’alçada del terra tècnic. 

Pel que fa a la peça auxiliar, com s’ha apuntat és un cilindre amb una rosca interior de 

M16 i un diàmetre exterior d 26mm, coronat per 20 mm de pas de rosca M26. Per la 

part inferior, un eixamplament de 50 mm de diàmetre ajuda a fixar la peça a la 

plataforma juntament amb una femella M26 per la part superior. 

 

 

 

Figura 42: Conjunt muntat pota 
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10.1.3 Pinça 

Finalment, sense que es pugui considerar part de la plataforma per se, la peça que 

s’encarrega de mantenir les vuit plataformes unides entre sí, a més de la tapa auxiliar 

ja descrita, és una pinça d’unió que se situarà en les mossegades ((3), figura 35) de la 

plataforma. Per tal de d’assegurar la peça en la seva posició, aquesta esta dissenyada 

per penetrar dos mil·límetres dins la plataforma, i d’aquesta manera quedar subjecte, 

mantenint els tres components units. 

10.2 Carpa 
Tal com s’ha comentat anteriorment, per tal de garantir robustesa al disseny de la 

carpa, aquesta s’ha basat en la 4-POD Vario Event Exhibitions. De totes maneres, 

totes les peces presents en l’estructura han sigut dissenyades per aquest treball. A 

més, també s’ha donat importància al procés de muntatge, i al fet que en el cas que 

ens ocupa la carpa va ancorada en el terra tècnic definit en l’apartat anterior, aquest 

procés es desenvoluparà en detall més endavant. 

Un cop dissenyat el terra tècnic s’ha pogut tenir en compte la distància exacte entre els 

pilars de la carpa, així com la fracció que quedarà oculta dins les ranures del terra. 

Amb aquesta informació s’ha pogut fer un disseny de barres simulant les diferents 

peces del sostre per tal d’idear unions que s’adeqüin a la distància establerta del perfil 

principal, 1100mm. 

Figura 43: Pinça muntada 

Figura 44: Esquema sostre carpa 
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Per fer les unions entre el perfil EP1633 i la resta de components es fa servir la silueta 

de l’interior d’aquest amb un gruix de 3mm, tal com s’aprecia en la figura 45. Tant en 

aquesta unió plataforma-pilar, com en la resta on hi ha el perfil EP1633 present 

s’utilitzarà una extrusió de 100mm d’aquesta silueta. En el cas de la unió de la imatge, 

aquesta s’enllaça amb un disc de diàmetre 52mm, dos mil·límetres més gran que el 

perfil EP1633, i de 5mm de gruix. Aquest disc encaixa amb els forats dels vèrtex de la 

plataforma, que porten la unió 35mm en el seu interior de manera que el perfil quedi 

30mm dins el terra tècnic. Per assegurar major resistència a l’estructura de la carpa, 

en aquest cas, tot i que es tracta d’una unió vertical, s’utilitza el perfil rectangular 

E22122 de l’empresa Capral anomenat anteriorment. L’elecció d’aquest perfil ve 

determinada pel procés de muntatge, que hagués donat molts més problemes de ser 

un perfil cilíndric. El fet que sigui rectangular assegura que la unió es posicioni als 49º 

que requereix la geometria del sostre, definida amb l’esquema anterior.  

Si es muntéssin els quatre pilars per separat i després s’introduissin en les plataformes 

corresponents, la posició en que ubicar-los seria lògica degut a la unió superior, que 

indicaria que el sortint ha d’enfocar-se cap a linterior de l’estand, però per questions de 

procés de muntatge serà recomenable muntar les unions plataforma-pilar per separat 

de l’estructura. Així, per tal d’evitar reprocessos s’ha marcat en les plataformes una 

marca que indiqui a la persona encarregada del muntatge el sentit en el qual ha 

d’orientar la unió, tal com s’aprecia en la figura 46, d’aquesta manera el muntatge no 

deixa lloc a la interpretació. 

 

La unió entre les dues barres dels pilars tan sols consta de dos perfils de silueta de 

100mm units per pel mateix tipus de disc de 52mm de diàmetre i 5mm de gruix.  

Figura 46: Unió plataforma-pilar Figura 45: Detall vèrtex plataforma 
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Com a unió entre els pilars i el sostre s’ha dissenyat una combinació entre el perfil 

circular de 50mm de diàmetre i 3mm de gruix EX5041 anomenat anteriorment i el perfil 

rectangular usat en la unió entre el pilar i la plataforma, E22122. Mentre que la part 

cilíndrica ajuda a mantenir la continuïtat estètica tubular dels pilars fins al capdamunt, 

s’ha escollit canviar de tipus de perfil al sostre de la carpa per tal que en el muntatge 

no hi hagués confusió respecte el posicionament d’aquesta unió.  

Per últim, la unió del sostre permet crear l’estructura en forma d’ix allargada ajuntant 

les cinc barres restants. A més d’això, permet la disposició d’una última peça auxiliar 

amb la funció de crear un sostre inclinat a la carpa.  

10.2.1 Nexe 

Per tal de poder muntar l’estructura adequadament cal que les unions quedin fixes 

amb les barres de perfil EP1633, és per això que es farà un forat de 5 mm de diàmetre 

a cada extrem de les barres, per on introduir un cargol amb cap en forma de 

papallona, que pressionarà la unió impedint que aquesta se separi de la barra. 

L’objectiu d’aquesta peça no és fixar unió amb perfil sinó procurar un nexe suficient 

com perquè les peces no es desmuntin per efecte de la gravetat en el procés de 

muntatge.  

 

Figura 48: Unió superior 

Figura 47: Unió angle 

Figura 49: Punta estructura muntada 
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S’escull un cargol de 5mm de diàmetre (figura 50 mesura A) i 20 mm de longitud(figura 

50, mesura B), de manera que el cap quedarà per la part exterior de la circumferència 

del perfil EP1633. S’escull com a proveïdor Rationalstock, una empresa espanyola 

(Rationalstock, 2014).  

 

10.3 Mòdul 
Com s’ha comentat en l’apartat de solució considerada el mòdul consta d’un 

component principal i un d’opcional, el mostrador i la base. 

10.3.1 Mostrador 

Pel mostrador es dissenyarà un moble senzill amb capacitat per a desar-hi els 

components de la carpa. Es tracta d’un paral·lepípede de fusta de pi amb base de 800 

per 1200 mm i una alçada de 600 mm, que arribarà als 700 mm definits anteriorment 

sumant l’alçada de les quatre potes. 

Es defineix un gruix de 19mm per tots els components. Com es pot veure en la figura 

52, la base del component principal del moble és un rectangle de 1200 per 781 mm, 

per tal de poder acomodar les dues portes de 19 mm de gruix, cada una de les quals 

conté un forat de 35mm de diàmetre que serviran de maneta. Com es pot apreciar 

també en la figura 52 es disposen dos nervis en la part interior del moble, pensats per 

ajudar a suportar el pes que ha d’aguantar el mòdul quan l’estand està desmuntat, i 

per tant conté les vuit plataformes de terra tècnic damunt. 

Per a les potes s’escull un model d’alumini de Leroy Merlin amb número de referència 

13900782 i base de 40 mm per 40 mm i una alçada de 100 mm que ajudarà a la part 

inferior del moble en sí a situar-se per sobre del nivell del terra tècnic sigui quin sigui 

l’ajust aplicat a cada plataforma. A més, la pota escollida incorpora la funcionalitat 

d’ajustar l’alçada. 

Per últim, s’escull la frontissa BLUM MODUL amb codi 91A6550 que es pot abatre fins 

a 170º per unir les portes amb el moble (Isaac Lord, 2016). 

Figura 50: Nexe 
Figura 51: Esquema nexe 
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10.3.2 Base 

La base es compon de dues peces idèntiques d’ABS, les seves mesures són 600 per 

800 per 35 mm, alçada que correspon amb les mossegades de les plataformes (que a 

la seva vegada també serveixen per interconnectar circuits elèctrics les unes amb les 

altres). Els 15mm superiors corresponen amb l’alçada de les tapes de les plataformes, 

mentre que en els 20 mm inferiors són l’espai que queda entre les tapes i la part 

inferior de la mossegada. Disposats acord amb les plataformes, es dissenyen quatre 

sortints de 40 mm que encaixaran amb el forat mencionat de 20 mm d’alçada per 40 

d’amplada. 

Per tal de reduir el pes d’aquestes dues parts de la base es buiden per la part inferior, 

deixant un gruix de 5mm a la placa, així com a diferents nervis que garanteixin 

solidesa al component, tal com es mostra en la figura 53. 

Figura 52: Mòdul 

Figura 53: Base 
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10.4 Producte final 
Després d’ajuntar tots els components definits, inclosa la base opcional, el resultat final 

és el mostrat en la figura 54. 

 

 

  

Figura 54: All Stand 
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10.5 Procés 
Tot i que en el QFD el procés de muntatge i desmuntatge òptim no ha resultat de les 

qualitat més prioritàries en el producte, es considera un aspecte a considerar durant el 

disseny de les diferents peces, com s’ha pogut apreciar en apartats anteriors. En 

aquest punt es detallen els passos a seguir per a muntar i desmuntar l’estand.  

Degut a la geometria de l’estructura de la carpa es consideren necessàries un mínim 

de dues persones per a poder muntar la totalitat de l’estand correctament. 

Pel procés de muntatge, un cop descarregat el palet amb tots els components a sobre 

caldrà seguir els passos següents:  

11. Anàlisi de la solució proposada 
Per tal de validar els dissenys proposats en el punt anterior s’han fet una sèrie de 

simulacions per a validar que les peces compleixen amb els requeriments necessaris. 

Els factors que es consideren més crítics en quant a la resistència de l’estand són els 

següents:  

 Pes a suportar per les plataformes del terra tècnic 

 Pressió exercida als pilars de la carpa (ja sigui a causa de vent o d’individus) 

 Suport de les plataformes per part del mòdul 

Per tal de garantir robustesa al producte es consideraran les situacions més 

desfavorables en cada un dels tres escenaris anteriors.  

Figura 55: Procés de muntatge 
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11.1 Pes  
Com s’ha anat dient des del primer moment, aquest és un producte que cerca la major 

versatilitat en quant a capacitat per albergar com més tipus d’esdeveniments millor, és 

per això que aquest primer cas és el més difícil de predir. Aquest fet es suplirà amb un 

coeficient de seguretat suficientment elevat com per cobrir un escenari molt pitjor que 

el més crític que es pugui plantejar.  

S’estima que una de les màquines més pesades que es podrien disposar sobre les 

plataformes és una nevera, la qual es considera que pot arribar a pesar gairebé 200 kg 

(Liebherr, 2016). En una situació límit es podria donar el cas que la nevera estigués 

plena amb productes de fins a 100kg i que en la mateixa plataforma s’hi trobessin dos 

individus de 100 kg més cadascun, que farien un total de 500 kg. Aplicant un coeficient 

de seguretat de 2:  

                                

Tenint en compte que una plataforma té una superfície de 1200 per 800 mm, això són 

0,96m2. 

      

       
          

 

  
          

 

  
 

Arrodonint, es faran estudis de tensions considerant una pressió de 10.200 N/m2. 

Aplicant aquest valor sobre les superfícies de les tapes, tapes auxiliars i la part 

cilíndrica central superior de la plataforma al software de simulació del SolidWorks es 

troben punts amb acumulacions de tensions, tal com es mostra en la figura 56, en els 

punts marcats amb cercles de color blanc. 

Per tal de mallar el producte fàcilment s’ha simplificat anul·lant els arrodoniments, fet 

que si fos revertit podria derivar en un anàlisi satisfactori. 

Figura 56: Tensions quadrant plataforma 1 
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Per la part inferior es poden apreciar zones més extenses de tensions acumulades 

també per la part central de la plataforma. Aquesta és una zona especialment 

conflictiva, possiblement degut a la quantitat d’angles aguts i la poca quantitat de 

material present (figura 57). 

Es fa un nou estudi incorporant els arrodoniments i modificant lleugerament la 

geometria del cilindre central de la plataforma. Aquests canvis donen peu a un estudi 

de tensions satisfactori, tal com es pot comprovar en les figures següents. 

 

Per altra banda, el pes definit també originarà certs desplaçaments en la simulació. Un 

cop aplicats els canvis del segon estudi de tensions, la distribució de desplaçaments 

és la que es mostra en la figura 60. Com es pot apreciar el punt amb majors 

desplaçaments és el central, on s’origina una fletxa de 4,26 mm, desplaçaments que 

es consideren acceptables.  

 

Figura 57: Tensions sota plataforma 1 

Figura 59: Tensions sota plataforma 2 Figura 58: Tensions quadrant plataforma 2 
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11.2 Recolzament 
Per aquest segon estudi es tindran en compte dos agents externs, per una banda el 

possible recolzament d’una persona en el pilar i per l’altra la pressió que exerciria el 

vent sobre una tela ancorada entre dos pilars. Es considerarà per l’estudi el que més 

impacte tingui dels dos. 

11.2.1 Recolzament d’un individu 

En primer lloc s’estudiarà el diagrama de forces que origina una persona recolzada 

sobre un pilar, que es mostra en el diagrama de la figura 61. 

Fent sumatori de moments en el punt on reacciona la força normal al terra Nt queda la 

següent expressió: 

                      

Figura 60: Desplaçaments plataforma 

Figura 61: Esquema de 
forces recolzament 
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On a és la distància entre Np i el centre de masses de la persona i b és la distància 

entre el punt de recolzament de la persona al pilar i el nivell del terra. Considerant que 

el pes de la persona és 100 kg, que a són 0,35 metres i que b són 1,5 metres, si s’aïlla 

Np d’aquesta expressió, queda:  

    
       

        
         

Per tal d’aconseguir un valor de pressió en lloc de força es tindrà en compte la meitat 

de la superfície de la barra de perfil EP1633, 0,032m2. Es considerarà també un 

coeficient de seguretat de 1,5. 

       

        
                     

11.2.2 Pressió del vent 

Es considera la classificació de velocitats del vent de la Direcció General de Protecció 

Civil i Emergències del Govern d’Espanya:  

 Vent moderat: [21 km/h – 40 km/h] 

 Vent fort: [41 km/h – 70 km/h] 

 Vent molt fort: [70 km/h – 120 km/h] 

 Vent huracanat: >120 km/h 

En el cas de la pressió del vent es considerarà el pitjor escenari. Entre l’any 2000 i el 

2012, l’observatori Fabra de Barcelona va registrar una velocitat mitjana diària de vent 

màxima de 51,12 km/h i una ratxa màxima de 132,84 km/h (Datosclima.com, 2015). 

Com que aquests valors corresponen a ratxes de vent huracanat, es considerarà la 

velocitat del vent límit dins la categoria de vent fort, 70 km/h, per a l’estudi (Gobierno 

de España, 2013).  

La pressió sobre una superfície plana ocasionada pel vent es defineix com:  

   
        

 
 

On Cd és el coeficient aerodinàmic de resistència a l’avanç, Ro és la densitat de l’aire 

sec (1,223 kg/m3 a 1atm i 15ºC), v és la velocitat del vent en m/s i P és la pressió en 

N/m2. Per una superfície plana Cd té un valor de 1,17 amb el que si es substitueix el 

valor de 70 km/h (19,44 m/s) s’obté un valor de pressió de 270,5 N/m2. La major àrea 

que pot tenir una tela penjada a un dels costats de l’estand tindria una àrea de 3600 

mm per 2000 mm, és a dir 7,2m2.  

Igual que en el cas anterior es considerarà l’efecte que causa aquest agent extern en 

un pilar de la carpa. Si la tela es fixa en dos punts de cada pilar, la pressió de vent 

tindrà quatre reaccions normals de sentit contrari i d’igual valor sobre els pilars 

corresponents.  
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Aplicant el mateix coeficient de seguretat de 1,5 que s’ha considerat en la situació de 

recolzament s’obté una força de 730 N. Aquest és molt més crític que no pas els 

gairebé 4000 N/m2 obtinguts per la situació del recolzament, per tant es considerarà un 

vent de 70km/h per a la primera simulació.  

Per tal de simplificar el sistema s’aplicaran dues forces de 730 N, una a cada extrem 

d’una barra de 1100mm de perfil EP1633, unida per la unió corresponent a una 

plataforma, tal i com es pot apreciar en l’estudi de tensions de la figura 62. 

Mentre que, com es pot apreciar, les tensions no són crítiques, l’estudi de 

desplaçaments mostra una fletxa de 54 mm que es considera massa elevada, com es 

mostra en la figura 63. 

Figura 62: Tensions força vent 

Figura 63: Desplaçaments força vent 
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Donat que els estudis de tensions aplicant una força en un sol punt concret poden ser 

problemàtics, es considera un estudi amb una pressió equivalent aplicada sobre la 

superfície de la barra. Aquesta pressió serà la divisió entre la suma de les dues 

reaccions normals aplicades al pilar i la superfície perpendicular a les forces d’aquest 

pilar. 

     

      
             

En aquest cas, les tensions continuen sent acceptables i els desplaçaments, tot i que 

millors, encara són dignes de tenir en compte.  

Així, per velocitats de vents forts o majors, es recomanarà no penjar teles en 

l’estructura de la carpa. 

11.2.3 Suport 

Per l’últim estudi de tensions es tindrà en compte el pes de les vuit plataformes que es 

dipositaran sobre el mostrador, juntament amb les tapes corresponents. En total són 

265,7 kg, que tenint en compte la gravetat i la superfície del mòdul deriven en la 

pressió superficial següent:  

  

       
                

Si es considera un coeficient de seguretat de 1.5 s’obté un valor de 4073 N/m2, que 

aplicat al software de simulació, origina les tensions que s’aprecien en la figura 66. 

Pel que fa als desplaçaments, com es mostra en la figura 67 arriben a un valor màxim 

de 2,42 mm en el punt central de la superfície del mòdul, fletxa que es considera 

acceptable. 

Figura 64: Desplaçaments pressió vent 

Figura 65: Tensions pressió vent 
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12. Estudi econòmic 
Es dividirà l’estudi econòmic en dues parts, per una banda el pressupost de 

l’enginyeria i per l’alta el pressupost de fabricació de l’estand. 

12.1 Pressupost de l’enginyeria 
En aquest apartat es farà una estimació del cost que li suposaria a una empresa 

comprar el disseny de l’estand proposat. 

Segons un estudi de jobandtalet.com un enginyer júnior a Espanya cobra sobre els 

1.800€ al mes (jobandtalent.com, 2015). Partint d’aquesta dada, i considerant un horari 

de vuit hores al dia durant 21 dies laborables al mes s’estima un preu hora de 10,7€. 

Figura 67: Desplaçaments mostrador 

Figura 66: Tensions mostrador 
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Per realitzar el present projecte s’estima un total d’aproximadament 1.000 hores de 

feina, fent un total de 10.700€ pel cost de l’enginyera abans d’impostos. Pels projectes 

d’enginyeria el percentatge d’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable actualment és 

el 21%, és a dir 2.247€, deixant un total de 12.947€ després d’impostos. 

Hores Preu / hora Total abans 
d’impostos 

Iva Total després 
d’impostos 

1.000 h 10,7 €/h 10.700 € 2.247 € 12.947 € 

Taula 7: Pressupost d’enginyeria 

12.2 Pressupost de fabricació 
Tant per les peces dissenyades amb ABS com amb les dissenyades amb perfils 

d’alumini, s’ha consultat un proveïdor on-line per tal d’estimar el cost de cada una 

(sourcing-cn.com, 2016). Per el primer tipus es té en compte el preu del motlle que 

s’haurà de construir per dur a terme la injecció de les peces, com es mostra en la taula 

8. 

Peça Preu motlle Preu / unitat Nº unitats Preu total 

Plataforma 55.882,44 € 72,22 € 8 57.460,17 € 

Tapa 8.421,47 € 10,36 € 32 8.752,89 € 

Tapa Auxiliar 2.443,50 € 1,4 € 44 2.505,29 € 

Base 16.761,31 € 20,63 € 2 16.802,56 € 

   Total 85.520,91 € 
Taula 8: Pressupost ABS 

Per les peces d’alumini s’ha estimat tan sols el cos d’extrusió de cada perfil, com es 

pot apreciar en la taula 9. 

Peça Preu metre Metres Total 

EP1633 (barr) 4,39 €/m 14,3 62,76 € 

EX5041 (circular) 3,51 €/m 0,4 1,40 € 

E22122 
(rectangular) 

2,63 €/m 2 5,27 € 

Cercle 16,68 €/m 0,08 1,33 € 

Silueta 1,76 €/m 2,6 4,56 € 

Rectangular base 1,76 €/m 1,8 3,16 € 

  Total 78,48 € 
Taula 9: Pressupost alumini 

Per alguns dels components, s’ha pogut trobar una peça existent en el mercat que 

complís les característiques adequades, la taula 10 mostra els preus de les mateixes, 

amb l’impost sobre el valor afegit inclòs. 
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Peça Preu /peça Nº peces Total 

Pota 44,81 € 32  1.433,8 € 

Femella pota 0,0681€ 32 2,18 € 

Unió roscada 
estructura 

0,1961 € 32 6,28 € 

Pota Mostrador 3,7 € 4 14,8 € 

Frontissa 2,97 € 4 11,88 € 

  Total 1.468,94 € 
Taula 10: Pressupost peces presents al mercat 

Pel que fa a les peces d’acer i fusta, es tindrà en compte tan sols el preu del material 

en relació amb la quantitat de material present en les peces projectades, com es 

mostra en la taula 11. El preu d’acer s’ha consultat a Metalprices.com 

(metalprices.com, 2015), mentre que el cost per metre quadrat de fusta de pi va acord 

amb els preus de Leroy Merlin (Leroy Merlin, 2016). 

Peça Preu relatiu  Quantitat Nº peces Total 

Suport pota 2,53 €/kg 0,393 kg 32 31,82 € 

Mostrador 11,72 €/m2 3,42 m2 1 40,08 € 

Porta 
mostrador 

11,72 €/m2 0,35 m2 2 8,20 € 

   Total 80,10 € 
Taula 11: Pressupost fusta i acer 

Si s’exclouen els costos d’assemblatge de les peces pertinents queda un cost total 

estimat de 87.520,91 € per a la fabricació d’un sol producte, un 64% del qual va 

destinat a la construcció del motlle per a la plataforma. 

Excloent el cost dels motlles, el preu dels components ascendeix a 2.639,66 €, que 

juntament amb els costos d’assemblatge de les peces corresponents, els costos de 

fabricació no considerats la resta de despeses de fabricació i el marge de benefici, es 

posicionaria en un preu de mercat entre la Carpa Vario Event POD(4.510 € – 5.683 €) i 

els tràilers POD (11.090 € – 19.5557 €). 

13. Impacte mediambiental 
Per tal de fer l’estudi de l’impacte mediambiental del projecte s’utilitzarà el mòdul de 

Sostenibilitat del software SolidWorks, que fa una estimació de l’empremta de carboni 

de cada peça tenint en compte el tipus de materials, la seva procedència, el procés de 

fabricació i la vida útil de la peça, entre d’altres. Per fer l’estudi s’ha considerat una 

vida útil de vuit anys, donant peu als resultats de la taula 12. 
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13.1 Consideracions sobre els materials 
Tot i que l’ABS és reciclable, no es considera una opció del tot sostenible per ser un 

producte basat en petroli. De totes maneres, existeixen estudis en curs per a crear 

ABS a partir de gomes naturals. S’ha de tenir en compte que aquest material és 

inflamable quan s’exposa a altes temperatures i no resisteix molt bé la llum 

ultraviolada. 

Pel que fa als metalls usats en el producte, mentre que l’acer inoxidable és considera 

reciclable l’alumini presenta problemes en la seva extracció degut a la gran quantitat 

d’energia necessària per extreure’l, és per això que es recicla la màxima quantitat, ja 

que això provoca estalvis de fins al 95% en matèria energètica, en comparació amb la 

que cal per extreure la matèria prima. 

Pel que fa a la fusta, el pi es pot considerar una font renovable al ser un tipus d’arbre 

de ràpid creixement (Lefteri, 2014). 

  

Peça Kg CO2 Nº peces Kg CO2 totals 

Estructura carpa 
alumini 

3.307,46 1 3.307,46 

Plataforma amb 
quatre tapes 

1.329,119 8 10.632,95 
 

Tapa auxiliar 14,681 44 645,96 

Pota + suport + 
femella 

44,332 32 1.418,62 

Mostrador 30,459 1 30,46 

  Total 16.035,46 
Taula 12: Estudi mediambiental 
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14. Conclusions 
El desenvolupament d’aquest projecte ha permès assolir amb èxit els objectius 

plantejats inicialment, per bé que alguns s’haurien pogut desenvolupar molt més 

extensament. Les dimensions del treball, juntament amb el temps disponible, han 

forçat a una focalització en els aspectes clau de cada un dels set objectius plantejats. 

Ha estat possible dissenyar i definir una sèrie de components per a conformar un espai 

de vendes temporal, versàtil i amb unes característiques que permeten que aquest 

sigui transportat amb un palet estàndard europeu. 

S’ha estudiat el mercat actual i classificat els diferents tipus d’espais temporals, així 

com s’ha defensat la importància d’un producte com el que es proposa dins el mercat 

actual i tenint en compte la situació històrica i social en que vivim. Un estudi d’usuaris i 

de les funcionalitats que aquests prioritzen en un estand ha permès arribar a una 

confluència que ha culminat amb el disseny de les peces mencionades, les definicions 

de cada un dels materials i els estudis de tensions pertinents. 

En el desenvolupament d’aquest projecte s’ha après la importància de la definició de 

l’abast i els límits d’un treball, així com a de saber prioritzar i enfocar el problema real. 

Només amb experiència es pot arribar a apreciar la dimensió d’un projecte en el seu 

punt inicial.  

En arribar al detall de cada apartat s’ha sabut apreciar, entre d’altres coses, com de 

dramàtica és la deformació de l’alumini, així com la gran importància de reduir els 

angles aguts en peces que hagin de suportar tensions, per petites que siguin. 

Però de totes les lliçons apreses, la més important és l’apreciació del treball en equip; 

“Ningú pot xiular una simfonia. Es necessita la orquestra sencera per a tocar-la.” 

(Halford E. Luccock). 
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15. Treballs futurs 
Tot i que s’ha aconseguit definir amb èxit una proposta d’espai de vendes versàtil, amb 

personalitat i en línia amb els productes presents al mercat, el temps indicat per un 

projecte final de carrera i els recursos disponibles fan necessari aprofundir en alguns 

detalls a fi de consolidar l’estand en tot el seu potencial. 

Els punt més flac que caldria estudiar amb detall en posteriors treballs és la definició 

de les unions en l’estructura de la carpa. En aquesta mateixa línia, l’elecció del perfil 

base de l’estructura ha estat en gran part deguda a les tres entrades que permeten 

l’acoblament de diferents peces, que han quedat fora de l’abast del treball.  

Una part clau del treball ha estat el disseny de la plataforma de terra tècnic, que per sí 

sola podria considerar-se un producte a comercialitzar sense l’acompanyament de la 

carpa. A aquesta plataforma però, li ha mancat una correcta definició del circuit elèctric 

a implementar-li, aquesta podria incloure uns forats inferiors que permetessin la 

connexió del circuit a la xarxa de manera discreta i a més podrien servir com a via 

d’evacuació de fluids. 

Per a complementar l’estand caldria també fer un estudi d’il·luminació i definir 

l’equipament que es proporcionaria amb el producte per tal de garantir visibilitat interior 

i exterior. A més, seria convenient dissenyar certs tipus d’accessoris opcionals a oferir 

als clients, tals com una rampa d’accés a la plataforma o diferents estructures auxiliars 

on penjar pancartes.  
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