
DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

1 
 

 
 

 

TREBALL FINAL DE GRAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTOL: DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS 

RECICLATS. 
 
 
 
 

 
AUTORS: JIMÉNEZ ROBLES, JORDI 
 

 
 

DATA DE PRESENTACIÓ: Juliol, 2021 



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

2 
 

 
COGNOMS: JIMÉNEZ ROBLES     NOM: JORDI 
 
TITULACIÓ: GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL  

            I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE 
 
PLA: 2014 
 
DIRECTOR: FREDERIC VILÀ MARTÍ 
 
DEPARTAMENT: ENGINYERÍA GRÀFICA I DISSENY 

 

 
 

 

 
 QUALIFICACIÓ DEL TFG  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
            DATA DE LECTURA: 06 de JULIOL de 2021 
 

 

 

Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRIBUNAL 
 
 
 

 

PRESIDENT SECRETARI VOCAL 
 



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

3 
 

RESUM 
 

 
El futbol és l’esport més popular i practicat al món, milions i milions de 
persones el practiquen i molts més el segueixen a través del televisor. Els 
partits de les grans competicions tenen un gran impacte ja que són notícia i 
“trendic topic” a tot el món.  Però allò que no es tan popular es l’impacte 
ecològic que generen els productes fabricats per practicar aquest esport.  
D’aquest impacte, i de la manca d’oferta sostenible en aquest mercat, neix 
aquest projecte.  
 
L’objectiu principal del projecte es desenvolupar unes botes de futbol amb 
materials reciclats per analitzar si es possible conformar una bota a partir 
d’aquest materials que ofereixi prestacions suficients com per poder 
competir al mercat actual.   
  
El projecte mostra el procés de disseny d’unes botes de futbol a partir de 
materials reciclats a partir de l’anàlisi de les tendències actuals, els materials 
i les tecnologies disponibles fins la definició de la forma i la funció d’aquesta. 
Durant el procés creatiu s’han utilitzat metodologies de disseny com el “mind 
map”, la pluja d’idees inversa i el “design thinking” per filtrar i millorar les 
possibles solucions.  
Un cop s’ha obtingut el disseny final s’ha aplicat la tècnica de l’eco disseny, 
on s’analitza el producte des del punt de vista ecològic i es modifica seguint 
aquests pautes per derivar en un producte més sostenible. 
 
També s’ha creat una marca, Rearmado, que donarà identitat a la bota i 
servirà per introduir-la al mercat. El “branding” de la marca mostra els 
elements visuals i la personalitat d’aquesta marca. 
 
Per definir les mesures s’ha fabricat una horma on s’han muntat les peces 
amb materials representatius. 
 
El resultat es el disseny d’una bota amb el 95% del materials reciclats i es 
mostra amb plànols tècnics i renders realistes, a més de les especificacions 
de fabricació i muntatge. 
 
 
 

 
 

 

 
Paraules clau (màxim 10): 

Disseny Sostenibilitat Futbol Calçat 

Modelatge Estudi de mercat Branding  
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ABSTRACT 
 

 
 
Football is the most popular and practiced sport in the world, millions and 
millions of people practice it and many more follow it on television. The 
matches of the big competitions have a great impact as they are news and 
trendic topic all over the world. But what is not so popular is the ecological 
impact generated by the products made to practice this sport. 
From this impact, and from the lack of sustainable supply in this market, this 
project was born. 
 
The main objective of the project is to develop football boots with recycled 
materials to analyze whether it is possible to form a boot from these materials 
that offers sufficient performance to be able to compete in today's market. 
  
The project shows the process of designing football boots from recycled 
materials from the analysis of current trends, materials and available 
technologies to the definition of its shape and function. During the creative 
process, design methodologies such as the mind map, the inverse 
brainstorming and the design thinking have been used to filter and improve 
possible solutions. 
Once the final design has been obtained, the eco-design technique has been 
applied, where the product is analyzed from an ecological point of view and 
modified following these guidelines to result in a more sustainable product. 
 
A brand has also been created, Rearmado, which will give identity to the boot 
and serve to introduce it to the market. The branding of the brand shows the 
visual elements and the personality of this brand. 
 
To define the measurements, a mold has been made where the pieces have 
been assembled with representative materials. 
 
The result is the design of a boot with 95% recycled materials and is shown 
with realistic technical plans and renderings, in addition to the manufacturing 
and assembly specifications. 
 
 
 

 

 

 
Keywords (10 maximum): 
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1.1. Justificació 
 
Des de sempre he estat m’ha agradat el futbol, de fet l’he practicat des de ben petit fins 
fa uns anys. Durant aquest temps sigut bastant minuciós a l’hora d’adquirir material 
esportiu ja que m’agradava saber quins materials utilitzava cada producte i quines 
prestacions oferia. Aquesta experiència amb els productes esportius, com a comprador 
i com usuari, m’ha motivat a realitzar un projecte d’allò que conec i que m’agrada, on 
podré plasmar mols dels coneixements adquirits durant la carrera. 
 
A més d’això, volia fer un projecte de disseny que pogués solucionar algun problema 
real, i que major problema que la petjada ecològica. D’aquesta manera va sorgir l’idea 
de fusionar les dues i trobar la manera de fer un producte esportiu a partir de materials 
reciclats. 
 
Una altra raó per fer aquest projecte era que volia realitzar un projecte de disseny 
desenvolupant conceptes des de l’idea fins a la definició tangible d’aquest, aplicant 
tècniques apresses durant la carrera i posant a prova la meva creativitat. 
 

1.2. Objectius del treball 
 
L’objectiu principal del projecte es dissenyar unes botes de futbol utilitzant el màxim de 
materials reciclats possibles i que ofereixi prestacions com per competir al mercat actual 
i fer-se un lloc. 
 
Els objectius a realitzar són els següents: 

 Dissenyar i definir unes botes de futbol a partir de metodologies de disseny que siguin 

fabricables. 

 Crear una marca d’esports que doni identitat a la bota i que en cas de donar el salt al 

mercat real tingui consistència com per guanyar-se un lloc. 

 Utilitzar satisfactòriament tecnologies presentades durant la carrera.  

 
 

1.3. Estructura de la memòria 
 
1. Introducció 
 
Es presenten les raons pel qual s’ha fet el projecte i quins son els objectius. 
 
2. Estat de l’art 
 
S’analitzen les últimes tendències en botes de futbol, la disponibilitat de botes de futbol 
amb materials reciclables i la disponibilitat de materials reciclats. 
 
3. Branding de la marca 
 
Es defineix el “brandig” i els seus elements i es mostra el desenvolupament de 
“branding” de la marca. 
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4. Disseny 
 
Es mostra tot el procés del disseny de la bota i les metodologies empreses en cada fase. 
També es mostren els plànols tècnics, els processos de fabricació i el procés de creació 
de la maqueta. 
 
5. Plec de condicions 
 
Es mostren especificacions tècniques dels materials emprats al disseny. També les 
normes i les proves adients per poder-ho fer. 
 
6. Matriu DAFO 
 
Es  desenvolupa la matriu DAFO per analitzar inconvenients i oportunitats del producte 
al mercat. 
 
7. Tecnologies 
 
Es mostren totes les tecnologies emprades, tant físiques com digitals. 
 
8. Conclusions i agraïments 
 
Es desenvolupen les conclusions finals i s’analitzen els resultats. També hi han les 
mostres d’agraïment. 
 
9. Bibliografia i referencies 
 
Es detallen les referencies citades al treball. 
 
10. Annexes 
 
Es mostra documentació adjunta complementària. 
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Actualment, a mes de haver més mitjans per reciclar, la gent està més conscienciada 
de la crisi climàtica que vivim i això dona als productes reciclats valor moral.  
El calçat fet a partir de materials reciclats cada vegada guanya més espai al mercat. En 
el cas de les botes de futbol trobem un mercat on pràcticament no existeixen productes 
provinents de materials reciclats. 
Per tal de tenir una visió més global de l’estat actual d’aquest tipus de producte, abastant 
tant botes de futbol com materials reciclats, he dividit l’estat de l’art en 3: botes de futbol, 
materials reciclats utilitzats al calçat i botes de futbol amb materials reciclats. 
 

2.1 Botes de futbol actuals 
 
Per parlar de l’estat actual d’aquest mercat observarem les últimes tendències de les 
principals marques, que són Adidas, Nike i Puma, analitzant les línies de producte 
actuals. Les línies són famílies de productes que comparteixen aspecte i algunes 
prestacions. Aquestes línies incorporen diferents models que s’adapten a diferents tipus 
de terrenys: gespa natural i artificial, moqueta i pista. A més de diferents gammes que 
es divideixen segons la qualitat dels materials. La gamma alta està destinada a la alta 
competició i per tant compta amb els millors materials i les millors prestacions, el seu 
preu és el més elevat. La gamma mitja incorpora bons materials però no els millors i el 
seu preu es més assequible. La gamma baixa incorpora els materials amb menys 
prestacions i el seu preu és el més baix. 
A continuació he analitzat la gamma alta d’aquestes marques ja que les altres gammes 
estan desenvolupades a partir d’aquesta però reduint la qualitat dels materials. A més, 
m’he centrat en les botes de gespa natural i gespa artificial d’última generació (FG), per 
tant partim sabent que quasi totes les botes tindran els tacs distribuïts de la següent 
manera: 7 a la part davantera amb 3 a cada costat i un en mig, i 4 a la part posterior en 
forma de quadrat.  

 

Figura 1. Sola de bota Nike. Font. Web de Futbol emotion. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 2. Sola de bota Adidas. Font. Web de Futbol emotion. 

 

No totes les marques revelen el material que utilitzen a la sola, però la majoria utilitza 
aquests materials o aliatges de PA (poliamida) o TPU (termoplàstic poliuretans). 
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2.1.1 Adidas 

 
La marca alemanya té actualment 4 línies: 
 
2.1.1.1. Adidas Copa Sense 
 
Dissenyada des de dintre, aquesta bota esta contrada en tenir el màxim ajust al peu i 
donar la màxima comoditat al jugador. Afavorint també aspectes comel control de la 
pilota. 
Carcassa: Està composta d’una peça de pell de cangur amb incrustacions de teixit 
elàstic de termoplàstic fos. Aquesta pell està reforçada a les principals zones de colpeig: 
interior i exterior del peu. 
Turmell: Està compost per tèxtil elàstic de termoplàstic fos, de manera que el turmell 
queda ben fixat. Amb una obertura a la part exterior per facilitar l’introducció i l’extracció 
del peu.   
Interior: Està compost per una plantilla d’EVA i diversos coixinets de d’escuma, per 
donar la màxima fixació al peu.  
Sola: Està feta d’una peça que dona estabilitat i evita l’aparició de torsions. Els tacs 
tenen forma cònica de manera que tenen adherència a la gespa però no arriben a 
dificultar els canvis de direcció. 
Preu:279,99€. 
 

Figura 3. Adidas Copa Sense. Font. Web de Futbol emotion. 

 

2.1.1.2. Adidas Predator Freak  
 
Aquesta bota fusiona comoditat amb un innovador disseny amb pues a la zona de 
colpeig per millorar el grip i l’efecte del chut. Aixó la fa ideal pels jugadors amb bon 
control i bon colpeig de pilota. 
Carcassa: Està formada per varies peces de tèxtil fet de fil de termoplàstic, cobert la 
major part per una pel·lícula sintètica. Totes les zones de colpeig estan cobertes per 
pues de goma que afavoreixen el control de la pilota i el colpeig amb efecte. 
Turmell: Està compost per un panell tèxtil de termoplàstic de dues peces que fixa el 
turmell d’una manera semblant a un mitjó. A més incorporen un reforç de goma a 
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l’exterior per evitar esllavissades.  
Interior: Conté una plantilla de EVA.  
Sola: Està formada per dues peces separades per un espai al pont del peu per afavorir 
el girs bruscos i canvis de direccions. A més els tacs rodons ajuden a no tenir tanta 
adherència a la gespa. 
Preu: 279,99€. 

Figura 4. Adidas Predator Freak. Font. Web de Futbol emotion. 
 
2.1.1.3 Adidas Nemeziz  
 
Destinada als jugadors més àgils i creatius. Per donar suport a les seves accions s’han 
inspirat en el boxa, el ballet i les arts marcials, on utilitzen cintes o vendes als peus per 
donar un millor ajust.  
Carcassa: Està composta per varies tires elàstiques compostes per un teixit sintètic, 
amb un recobriment de poliuretà que envolta tota la bota fins el taló. Aquest acabat 
impermeable evita que el teixit es mulli i es desgasti. 
Turmell: Està compost per varies tires elàstiques encreuades entre sí per donar un 
perfecte ajust al turmell. 
Interior: Està format una plantilla de EVA.  
Sola: Està formada per dues peces separades per un espai al pont del peu per afavorir 
el girs bruscos i canvis de direccions. A més els tacs rodons ajuden a no tenir tanta 
adherència a la gespa. 
Preu:279,99€ 
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Figura 5. Adidas Nemeziz. Font. Web de Futbol emotion. 
 
2.1.1.4. Adidas X Ghosted  
 
Destinada als jugadors més ràpids. La carcassa de microfibra sintètica juntament amb 
una inserció de fibra de carboni a la sola fa d’aquesta bota una bota ultra lleugera.  
Carcassa: Està composta per una peça de microfibra sintètica translúcida, donant 
lleugeresa a la bota i atribuint sensibilitat al peu.  
Turmell: Està compost per la intersecció de dues peces de microfibra sintètica creuades. 
Interior: Està format per una plantilla de EVA, varis coixinet d’escuma a la zona posterior 
del turmell i una goma a la zona del empenya del peu. De manera que es compensa la 
poca adherència de la carcassa i el peu queda ben fixat a la bota.  
Sola: Està formada per una peça amb una inserció de fibra de carboni a la zona del 
metatars per afavorir las flexió de la bota sense perdre resistència. A la part davantera, 
els tacs tenen forma de fletxa per afavorir els moviments explosius. Els posteriors són 
laminats per estabilitzar la pitjada.  
Preu: 279,99€. 
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Figura 6. Adidas X Ghosted Font. Web de Futbol emotion. 

 

2.1.2 Nike 
 
La marca nord-americana té actualment 3 línies: 
 
2.1.2.1. Nike Mercurial Superfly 8 
 
Les Nike Mercurial superfly estàn dissenyades per als jugadors més ràpids i elèctrics. 
És per això que té un aspecte tan colorit, a més de contenir 4 teixits diferents per aportar 
lleugeressa a la par que robustessa. 
Carcassa: Està composta 4 capes: la primera de malla sintètica, la segona de titani 
alineat, la tercera d’una quadrícula de fil sintètic gruixut i la quarta es un recobriment de 
silicona. Com a resultat donen una carcassa còmode, resistent i lleugera.  
Turmell: Està compost per un teixit elàstic fet de fibres de polièster que fixen tota la zona 
del turmell. 
Interior: Està format una plantilla de EVA, un coixinet d’escuma i una goma a la zona del 
empenya del peu.  
Sola: Està formada per dues peces unides per una fina tira que ajuda a estabilitzar la 
planta sense restringir massa els girs bruscos. A la part davantera, els tacs tenen forma 
de fletxa per afavorir els moviments explosius. Els posteriors són laminats per 
estabilitzar la pitjada. 
Preu: 289,99€ 
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Figura 7. Nike Mercurial Superfly 8 Font. Web de Futbol emotion. 
 

2.1.2.2. Nike Tiempo Legend 8 Elite 
 
Les Nike Tiempo és la línia clàsica de Nike. Manté l’utilització de pell de cangur des del 
primer dia i la podem calificar com una bota còmode que subjecta i estabilitza el peu a 
la perfecció. 
Carcassa: Està feta de pell de cangur amb un acabat en forma romboïdal. Aquesta pell 
està folrada a l’interior per un teixit de malla i té una pel·lícula a l’exterior de silicona per 
evitar que la pell s’amari.  
Turmell: Està compost per un teixit elàstic fet de fibres de polièster que fixen tota la zona 
del turmell. 
Interior: Està format una plantilla de EVA.  
Sola: Està formada per una peça per estabilitzar el peu. Els tacs tenen formes diferents: 
Els de la zona davantera són rodons per afavorir la mobilitat i els posteriors són laminats 
per estabilitzar la pitjada. A més conté dos tacs addicionals a la puntera per millorar la 
frenada.  
Preu: 219,99€ 
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Figura 8. Nike Tiempo Legend 8 Elite Font. Web de Futbol emotion. 

 
2.1.2.3. Nike Phantom GT 8 Elite 
 
Les Nike Pantom GT estàn dissenyades per donar precisió al jugador. Amb els cordons 
despaçats a l’exterior del peu i les pues incrustades a la superfície generen una superfíe 
de contacte amb un plus de grip. 
Carcassa: Està compost per un teixit elàstic fet de fibres de polièster cobert per una 
pel·lícula sintètica. A la superfície de colpeig trobem pues de goma per millorar el grip.  
Turmell: Està compost per un teixit elàstic fet de fibres de polièster que fixa tota la zona 
del turmell.  
Interior: Està format per una plantilla de EVA.  
Sola: Està formada per una peça minimalista que envolta tot el perímetre del peu menys 
l’interior, donant un bon balanç entre estabilitat i llibertat de moviment i torsió. A la part 
davantera, els tacs tenen forma de fletxa i rodona per afavorir els moviments explosius 
i girs bruscos. Els posteriors són laminats per estabilitzar la pitjada. 
Preu: 289,99€ 
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Figura 9. Nike Phantom GT 8 Elite Font. Web de Futbol emotion. 
 

2.1.3. Puma 
 
La marca alemanya té actualment 2 línies: 
 
2.1.3.1. Puma Future Z 1.1 
 
Les Puma Future 1.1 estàn dissenyades per donar un ajust màxim al jugador a més de 
comoditat. 
Carcassa: Està compost per un teixit elàstic cobert per una pel·lícula sintètica. A la zona 
del pont del peu trobem una banda elàstica que envolta l’empenya, donant un molt bon 
ajust.  
Turmell: Està compost per un teixit elàstic que fixa tota la zona del turmell.  
Interior: Està format per una plantilla encoixinada amb acabat rugós.  
Sola: Està formada per una peça de robusta de TPU, que estabilitza al màxim cada 
petjada. Els tacs tenen forma rodona per afavorir els girs bruscos. 
Preu: 199,99€ 
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Figura 10. Puma Future Z 1.1 Font. Web de Futbol emotion. 

 
2.1.3.2. Puma Ultra 1.2  
 
Les Puma Ultra 1.2 estàn dissenyades per oferir velocitat al jugador. A més de ser 
lleugeres ofereixen sensibilitat per tenir també un bon control de pilota. 
Carcassa: Està compost per un teixit de fibres tècniques de aramida i fibres de carboni, 
donant una bona subjecció. Aquest tèxtil està cobert per una pel·lícula sintètica  que 
millora el grip amb la pilota.  
Turmell: Està compost per un teixit elàstic que fixa tota la zona del turmell.  
Interior: Està format per una plantilla encoixinada ultra lleugera.  
Sola: Està formada per una peça de robusta de TPU, que estabilitza al màxim cada 
petjada. A la part davantera, els tacs tenen forma de fletxa per afavorir els moviments 
explosius. Els posteriors són laminats per estabilitzar la pitjada. 
Preu: 199,99€ 
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Figura 11. Puma Ultra 1.2 Font. Web de Futbol emotion. 
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2.2 Botes de futbol amb materials reciclats 
 
2.2.1 Nike Mercurial GS Green Speed 360 (2012) 
 
En 2012 Nike va treure un model exclusiu pel jugador Neymar utilitzant materials 
reciclats i/o reciclables. Aquesta bota està desenvolupada en la línia Mercurial de Nike, 
que com he comentat anteriorment està basada en proporcionar lleugeresa al jugador 
per afavorir la velocitat, per això s’ha reduït al màxim la utilització de material. A més 
d’aquesta manera també redueixen el malbaratament d’aquest. Tant és així que la bota 
pesa 160 grams.  
La bota està feta dels següents materials: 
Interior: Compta amb un folre de mitjó fet completament amb fesols de ricí, mentre que 
els cordons, el folre i la llengüeta són de plàstic reutilitzat al 70%, incloses les ampolles 
d’aigua de plàstic reciclat i polièster 
Carcassa: Una part superior sintètica Kanga-Lite sense dissolvents proporciona un tacte 
i control excepcionals. Aquesta capa està reforçada per un xassís fet d’un 88% de 
polièster reciclat i un 12% de pell sintètica reciclada.   
Els cordons estan fets d’un 70% de polièster reciclat. 
  
Turmell: El taulell anatòmic i la cubeta del taló bloquegen el peu cap avall per obtenir 
estabilitat i suport. El taulell està fet de Pebax Renu, derivat de l’oli de mongetes de ricí. 
La zona del turmell està reforçada per polièster (32% reciclat i 15% reciclable). 
Interior: Està format per una plantilla encoixinada ultra lleugera i una plantilla feta a base 
de soja i un 15% de oli de palma.   
Sola: La sola placa està feta amb un 50% de Pebax Renu, un material renovable fet 
principalment a partir de ricins, i un 50% de TPU, fabricat amb materials renovables. 
La placa de tracció inclou una columna vertebral minimalista amb forma de diamant, que 
proporciona una flexibilitat i agilitat òptimes en el rendiment de la placa. Els tacs 
posicionats anatòmicament maximitzen la velocitat en diverses direccions per garantir 
un moviment sensible. 
 

Figura 12. Nike Mercurial GS Green Speed 360 (2012) Font. Web de Futbol emotion. 

 

2.2.2. Nike Mercurial GS 2 (2013) 
 
Com a novetat, en relació amb la Nike GS, la bota ha estat equipada amb Control de 
totes les condicions a la part superior, que és la tecnologia de Nike, que proporciona un 

https://www.youtube.com/watch?v=dqe9UcYDJzY
https://www.youtube.com/watch?v=dqe9UcYDJzY
https://www.youtube.com/watch?v=dqe9UcYDJzY


DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

28 
 

control de pilota optimitzat en totes les condicions. 
A més del gran i atrevit logotip ACC al lateral, Nike també ha canviat els gràfics de la 
cara medial de la bota, on el logotip de Nike s’ha ampliat lleugerament i s’ha fet més 
visible.  

Figura 13. Nike Mercurial GS 2 Green Speed 360 (2013) Font. Web de Futbol emotion. 

 

2.2.3. Nike Mercurial GS Green Speed 360 (2018) 
 
6 anys després del llançament de les Mercurial GS 360, Nike va fer un “remake” 
d’aquesta edició incorporant materials més actuals però mantenint la filosofia d’utilitzar 
materials reciclats. Al ser més actual hi han menys evidencies sobre els materials que 
s’han utilitzat: 
Carcassa: S’elimina la part superior de Kanga-Lite per teixit elàstic “knit” que assegura 
la marca que reciclat. Aquesta capa coberta per un acabat sintètic que evita que es mulli  
a més de protegir-lo.   
Turmell: Com a innovació troben una espècie de mitjó curt amb dos forats a l’altura dels 
ossos protuberants als costats del turmell. El material es el mateix que el de la carcassa; 
eixit elàstic.  
Preu: 147,00€ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dqe9UcYDJzY
https://www.youtube.com/watch?v=dqe9UcYDJzY
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Figura 14. Nike Mercurial GS Green Speed 360 (2018) Font. Web de Futbol emotion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dqe9UcYDJzY
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2.3 Materials reciclats pel calçat 
2.3.1. Carcassa 

 Teixit reciclar “Work sport” 

Composició: 100% PET reciclat. 

Característiques: Resistent i sensible. 

 Teixit reciclat “Pell vegana” 

Composició: 75% polièster reciclat, 14% cotó reciclat, 9% PE i 2% altres fibres. 

Característiques: Resistent i sensible. 

 TPU 

Composició: 100% TPU. 

Característiques: Flexible i resistent. 

 

2.3.2. Interior 
 Teixit reciclat “Lloret”. 

Composició: 47% polièster reciclat i 53% polièster. 

Característiques: Transpirable i lleuger. 

 Teixit reciclat “Lucero”. 

Composició: 65% polièster reciclat, 30% polièster i 5% d’altres fibres. 

Característiques: Resistent i lleuger. 

 Feltre reciclat “Rectifiel” 

Composició: 100% polièster reciclat. 

Característiques: Agradable tacte. 

 Teixit reciclat “Lucky”. 

Composició: 100% polièster reciclat. 

Característiques: Resistent i lleuger. 

 Elàstic reciclat.  

Composició: 42% cotó reciclat, 40% polièster reciclat i 18% elastòmer. 

Característiques: Elàstic i còmode. 

 Teixit reciclat “Ecorabat”. 

Composició: 60% cotó reciclat, 35% polièster i 5% altres fibres. 

Característiques: Resistent i lleuger. 

 Teixit reciclat “Elastic recycled” 

Composició: 83% licra pre-consum reciclada i 17% elastà. 

Característiques: Elàstic i lleuger. 

 Teixit reciclat “Favela” 

Composició: 100% polièster reciclat. 

Característiques: Transpirable i còmode. 

 Teixit reciclar “Helen eco” 

Composició: 100% polièster reciclat. 

Característiques: Transpirable i còmode. 

 Reixa elàstica lleugera amb polièster reciclat. 

Composició: 74% PES reciclat, 16% PES i 10% elastà. 

Característiques: Elàstic i transpirable. 

 Teixit reciclar “Catana” 

Composició: 47% polièster reciclat i 53% polièster. 

Característiques:  Tacte agradable i rugós. 

2.3.3. Plantilla 

 EVA 

Composició: 100% EVA. 
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Característiques: Tova i còmode 

 

2.3.4. Sola 

 TPU reciclat. 

Composició: 100% TPU reciclat. 

Característiques: Flexible i resistent. 

 PA 

Composició: 100% PA. 

Característiques: Flexible i resistent. 

2.3.5. Entresola 

 ABS. 

Composició: 100% ABS. 

Característiques: Poc flexible i molt resistent. 

 TPU reciclat. 

Composició: 100% TPU reciclat. 

Característiques: Flexible i resistent. 
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3. BRANDING DE LA MARCA 
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3.1. Definició de branding 
 
El branding es pot definir com el procés de construcció d'una marca. Es busca donar 
pes i mostrar totes les qualitats que té la marca perquè el client la pugui conèixer els 
valors i visió. Es pot dir que és l’identitat de la marca i allò que la diferencia de les altres. 
D’aquesta manera, es la gestió global de tots els elements tangibles i intangibles que 
envolten a la marca. 
El “branding” està compost per cinc elements:  
• “Naming”, o creació d’un nom.  
• Identitat corporativa.  
• Posicionament.  
• Lleialtat de marca.  
• Arquitectura de marca. 
 

3.2. Elements visuals 
 
La identitat visual de marca es correspon amb la part gràfica, per tant ha de sintetitzar i 
representar fidelment l'essència i les emocions de la marca. 
Aquesta identitat visual d’una marca està formada per els anomenats elements 
tangibles, aquests son atributs o característiques que la fan reconeguda i que es poden 
observar i demostrar en el producte o servei. 
Es poden classificar en 6, essent aquests el mínim que ha de tenir la marca per que 
estigui ben estructurada.  

 Logotip.  

 Tipografies.  

 Paleta de colors.  

 Extensions visuals.  

 Tractament fotogràfic i/o d’il·lustració.  

 To de veu o personalitat de la marca. 

 

3.2.1. Logotip 
 
Els logos són imatges, textos, formes o una combinació dels tres que representen el 
nom i el propòsit d'un negoci, per dir-ho de manera simple. No obstant això, un logo pot 
i ha de ser més que un símbol d'identificació. Si està ben dissenyat, també explica la 
història d'una empresa. 
 

 
Figura 15. Logo de Nike Font. Web de Futbol emotion. 

 

3.2.2. Tipografies 
 
S'anomena tipografia a la tasca o ofici i indústria que s'ocupa de l'elecció i l'ús de tipus 
(lletres dissenyades amb unitat d'estil) per desenvolupar una tasca d'impressió, la qual 
fa referència als elements lletres, nombres i símbols pertanyents a un contingut imprès, 
ja sigui en suport físic o digital. 
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Figura 16. Tipografies de Nike Font. Web de Pinterest. 

 

3.2.3. Paleta de colors 
 
La paleta de color primària o corporativa i la paleta secundària amb les seves 
respectives aplicacions, es a dir, quan s’ha d’utilitzar una i l’altre, tenint en consideració 
que els colors generen en les persones respostes emocionals i associacions, que amb 
la seva correcta selecció reforcen el missatge que la marca vol transmetre. 
 

 
Figura 17. Colors primaries de marques. Font. Web de Desynger. 

 

3.2.4. Extensions visuals 
 
Son elements gràfics, patrons i iconografia que ajuden a identificar la marca i que tenen 
un us determinat. Es basa en organitzar gràficament la marca per cada tipus de 
contingut o producte per mostrar visualment la informació i servirà de guia al usuari, 
reforçant la identitat de la marca i aconseguint coherència en el to de la comunicació. 

 

 
Figura 18. Pòster de Nike. Font. Web de Pinterest 

 
3.2.5. Tractament fotogràfic i/o d’il·lustració 
 
L'estil fotogràfic ens ajuda a transmetre la personalitat de la marca mitjançant la 
fotografia. Conceptes com dinamisme i obliqüitat quedin reflectits en les composicions 
fotogràfiques. L'acció passa dins i fora de l'enquadrament. 
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3.2.6. To de veu o personalitat de la marca 
 
 
El to de veu es el com s’expressa la marca cap al seu públic, es defineix donant una 
personalitat a la marca: Com es? Com la descrius? Quines característiques té? Quin 
llenguatge utilitza? Etc. 
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3.3. Desenvolupament del branding 
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1. DISSENY 
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4.1. Anàlisi del problema 
 
4.1.1. Mind  map 

 
El “mind map” consisteix en fer una pluja d’idees i plasmar de manera organitzada totes 
aquestes idees obtingudes en un diagrama. 
 

 
 

Figura 19. Mind Map. Font. Elaboració propia. 
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4.1.2. Concept map 
 
El “concept map” es un diagrama que serveix per organitzar i definir conceptes. 
 

 
Figura 20. Concept Map. Font. Elaboració propia. 
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4.1.3. Storyboard 

 
L’”storyboard” està compost per un conjunt de vinyetes on es mostren les accions que 
fa o a les que esta sotmès un producte. 
 
 

Figura 21. Storyboard. Font. Elaboració propia. 

 
 

4.1.4. Pluja d’idees inversa 
 
Per tal de trobar solucions innovadores a alguns problemes que puguin sorgir es 
realitzarà una pluja d’idees inversa. Aquesta tècnica consisteix a plantejar diferents 
problemes i seguidament proposar una mala solució a aquest problema seguit d’una 
encara pitjor. D’aquesta manera s’obtenen bones idees descartant-ne les dolentes. 
  

Problema Mala solució Pitjor solució 

La sola ha de prevenir 
lesions. 

Una sola rígida que no 
restringeixi els moviments 
del turmell. 

Una sola molt fina 
susceptible a trencar-se 
durant els girs bruscs. 

Sensibilitat de colpeig. Una carcassa molt rígida 
amb molt reforç. 

Una carcassa feble i poc 
resistent susceptible a 
forats i esquerdes. 

Ajust al peu. Unes botes molt amples de 
manera que el peu rellisqui 
durant l’ús. 

Unes botes molt estretes, 
tant que premin e 
incomodin durant l’ús. 

Fixació del turmell. Poca pressió a la zona del 
turmell de manera que el 
peu rellisqui i pugui derivar 
en lesió. 

Una turmellera que 
restringeixi moviments 
naturals del turmell. 
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Comoditat. L’interior cobert amb algun 
material rugós i poc 
còmode. 

Excés de costures a 
l’interior 

Transpirabilitat. La carcassa totalment 
impermeable sense forats 

La carcassa totalment 
impermeable sense forats, 
a més de l’interior folrat 
amb altre material 
instranspirable sense 
forats. 

Taula 1. Design Thinking. Font. Elaboració pròpia. 

 
4.1.5. Design thinking 

 
Ara per trobar una solució precisa i realista es realitza la tècnica del design thinking, on 
s’analitzen idees del disseny general de les botes i es sotmeten al cicle bàsic:  inspiració-
solució-prova. Cada cicle fa evolucionar la idea en brut, la inspiració, depurant-la, 
imaginant alguna mena de solució, i finalment posant-lo a prova. La prova implica 
considerar una acció que es pugui observar i/o mesurar. Cada cicle re-alimenta la idea 
anterior. En el fons aquesta no és més que una estratègia per a desenvolupar una idea.  
 

1.Inspiració  2.Solució 3. Prova (usuaris) 

Els calçats esportius cada 
vegada utilitzen més 
materials reciclats i/o 
reciclables però el calçat 
de futbol no segueix 
aquesta dinàmica. 
 

Treure una línia de botes 
reciclables i/o reciclades al 
mercat que puguin 
competir amb la resta. 

Donarien el usuaris 
confiança a aquest nou 
producte sostenible sense 
precedents? 

6. Prova (usuaris) 5.Solució 4.Inspiració  

Es consolidaran aquests 
productes al mercat una 
vegada  es trobin materials 
de qualitat sostenibles? 

Analitzar el mercat per 
trobar els materials adients 
que puguin generar les 
prestacions que demana el 
mercat actual. 

El mercat dels materials 
reciclats cada vegada 
ofereix més varietat de 
productes i de millor 
qualitat, que poden donar 
moltes possibilitats de 
crear nous calçats de 
futbol. 

7.Inspiració  8.Solució 9. Prova (usuaris) 

Es dona molta importància 
a l’acabat de la bota i 
l’estètica. 

S’ha de trobar un equilibri 
entre estètica, 
sostenibilitat i prestacions. 
Unes botes 100% 
sostenibles però poc 
atractives tenen poca 
probabilitat de fer-se lloc. 

Es decantaran els usuaris 
per un producte sostenible 
quan aquest reuneix les 
característiques de la 
resta? 

Taula 2. Pluja d’idees inversa. Font. Elaboració pròpia. 
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4.1.6. Identificació de problemes  
 
 
A continuació s’ha analitzat el conjunt d’accions i factors que poden afectar al rendiment 
de les botes. 
 

Requeriments de l’usuari 

 
 Donar confort. 

 Evitar lesions. 

 Tenir bon rendiment. 

 

Requeriments del calçat 

 
 Oferir amortiguació.  

 Oferir tracció.  

 Oferir aïllament i transpirabilitat. 

 Oferir durabilitat. 

 

Requeriments del terreny 

 
 Resistir les forces de reacció. 

 Resistir la calor. 

 Resistir l’abrasió. 

 

Taula 3. Factors. Font. Elaboració pròpia. 
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Anàlisi de usuari 
 
 

Peso Major Pot requerir més reforços. 

Edad Menor No afecta. 

Dimensions del peu Crític Pot no ajustar-se la bota. 

Característiques Major Depenent de les característiques es 
requereixen unes prestacions o altres. 

Taula 4. Anàlisi de l’usuari. Font. Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
Condicions atmosfèriques 

 
Taula 5. Condicions atmosfèriques. Font. Elaboració pròpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característiques 
diferencials 

Evaluació Justificació 

Físic 

Hàbits 

Demarcació Major Cada posició requereix unes accios 
determinades. 

Qualitats Crític Els tipus de accions amb la pilota 
requereixen unes prestacions o altres. 

Nivell Menor Quan menor nivell pitjor es fan les accions 
i més s’exposa el calçat. 

Hàbits 

Característiques 
diferencials 

Evaluació Justificació 

Sol Crític Pot abrasar i desgastar els materials. 

Pluja Crític Pot fer que la bota guanyi pes i perdi grip. 

Vent Menor No afecta. 

Neu Menor Es molt improbable jugar amb neu. 
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4.1.7. Esbossos inicials 

Desprès d’analitzar l’estat de l’art i treure les primeres idees es realitzen els primers 
esbossos per plasmar les primeres idees de l’aspecte de les botes. 
En aquests esbossos s’han tingut en compte tant les prestacions com l’aspecte de les 
botes. 
Aquestes prestacions queden plasmades en elements com la turmellera elàstica  
i l’acabat rugós, i l’aspecte en el estampats i motius orgànics.  
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Esbossos. Font. Elaboració pròpia. 
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Figura 23. Esbossos. Font. Elaboració pròpia. 

Figura 24. Esbossos. Font. Elaboració pròpia. 

 



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

64 
 

4.2. Mètodes d’investigació i anàlisi 
 
4.2.1. Antecedents 

 
Una vegada desenvolupades les primeres idees ja s’ha trobat el concepte de bota que 
es vol. A continuació, s’han anomenat les botes en les quals esta basada la idea i quins 
son els aspectes en que s’ha fixat. 
 
Adidas Predator Freak  

Figura 25. Adidas Predator Freak. Font. Web de Futbol emotion. 

 
 
D’aquest model d’Adidas s’hae fixat en les pues de goma, no per la seva forma, sinó 
perque aquest acabat rugós favoreix molt el control de la pilota en totes les condicions, 
a més d’afavorir el colpeix amb efecte. 
També s’ha fixat en la turmellera de la bota, ja que la forma de v que té facilita ficar i 
treure el peu. A més de que per sí es un element molt util que fixa el turmell i per tant 
millora l’ajust de la bota. 
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Adidas X Ghosted  

Figura 26. Adidas X Ghosted. Font. Web de Futbol emotion. 

 
 
 
De les Adidas X s’ha fixat en la carcassa ja que està formada pràcticament per una peça 
de plàstic fi. D’aquesta manera la bota queda impermeabilitzada, a mes de ser bastant 
lleugera. 
 
New Balance Tekela V3  

 Figura 27. New Balance Tekela V3. Font. Web de Futbol emotion. 
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D’aquest model de New Balance puc dir que és la bota en la que més aspectes s’ha 
fixat. 
La carcassa es tota d’una peça de material sintètic que protegeix e impermeabilitza 
l’interior de la bota. A més, la carcassa té relleus a la zona de colpeig per potenciar 
l’efecte i el grip de la pilota. Aquest son conceptes que apareixeran al disseny. 
També s’ha fixat que trobem que sota la carcassa té un material tèxtil que fixa el peu i 
que conté una turmellera que dona un perfecte ajust a aquesta zona. 
D’aquesta manera quasi tota la bota ha servit d’inspiració. 
New Balance Propulsion Lite 

Figura 28. New balance Propulsion Lite. Font. Web de Futbol emotion. 

 
 
Aquestes botes de Joma tenen varis elements interesants. Són de una gamma inferior 
a les anteriors però tot i estar feta de materials de menor qualitat tenen propietats 
semblant i trobo que son una alternativa més econòmica i igualment interesant.  
De la mateixa manera que les New Balance, contenen una carcassa de material sintètic 
impermeable  amb relleus a la zona de colpeig. A l’interior contenen un material 
semblant al neoprè que fixa el peu i el turmell. 
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Adidas ACE 15.1 

Figura 29. Adidas ACE 15.1. Font. Web de Futbol emotion. 

 
 
Aquest model d’Adidas del 2014 compta amb una característica interesant per al 
disseny, i es que la part davantera de la carcassa, es a dir, tota la superfície de colpeig 
està coberta per goma dura que mitjançant un patró de triangles dona rugositat per 
millorar el control i el colpeig. 
També es interesant la part posterior de la carcassa, que està formada per pell sintètica 
per donar comoditat a la zona del turmell.  
 
Adidas NEMEZIZ 19+ 

Figura 30. Adidas Nemeziz 19+. Font. Web de Futbol emotion. 

 
D’aquest modern model d’Adidas només m’he fixat en una petita part: la turmellera. 

Aquesta presenta un innovador disseny  ja que està formada per tires elàstiques, com 
unes sabates de ballet, i això fa que el turmell tingui una perfecta subjecció sense 
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restringir moviments. 
 
 
 
4.2.2 Marques i mercat 
 
Al mon del futbol hi han dues marques hegemòniques (al igual que a la majoria 
d’esports). Aquestes marques son la marca alemana Adidas i la marca nord-americana 
Nike. Aquestes marques es diputen els contractes pels millors futbolistes, equips de 
futbol, lligues i competicions internacionals. Tal es el domini que segons un estudi 
elaborat per GlobalData entre les dues copen el 38% del tots els acord de patrocini 
tècnic de les grans lligues europees. 
De fet, dels 1.570 millions que es gasten en patrocinis tècnics en les quinze majors 
ligues, un 75% procedeixen nomès d’aquestes dues marques. 
Al futbol regional, segons un estudi de Countop a la provincia de Barcelona, es revela 
que aquestes dues marques controlen el 86% del mercat, Nike guanya amb un 45,7% 
mentre que Adidas obté un 40,4% 
Del costat de la marca alemana trobem jugadors com Messi, Benzema i Salah i 
competicions com la Champions League, l’Eurocopa i la Copa del Mon. 
Del costat de Nike trobem jugadors com Cristiano Ronaldo, Mbappe i Sergio Ramos i 
competicions com la Premier League, la Serie A. 

 Figura 31. Logo Adidas Font. Web de Futbol emotion 
 
 
 

Figura 32. Logo Adidas Font. Web de Futbol emotion 
 
Actualment hi ha una marca que les segueix de ben aprop, aquesta marca es PUMA. 
La marca alemana ha passat de ser una marca secundària a competir i fins i tot guanyar 
contractes amb jugador de primer nivel com es el cas de Neymar o Griezman, i 
competicions com La Liga. 
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 Figura 33. Logo Puma Font. Web de Futbol emotion 
 
A partir d’aquí trobem marques que queden enrere d’aquestes, com es el cas de la 
marca espanyola Joma, les marques nord-americanes Under Armour i New Balance. 
Aquestes marques tenen una petita quota de mercat però estan consolidades en l’alt 
nivell esportiu. 

Figura 34. Logo Joma Font. Web de Futbol emotion 
 

 
Figura 35. Logo Under Armour Font. Web de Futbol emotion 

 

Figura 36. Logo New Balance Font. Web de Futbol emotion 
 

 
En aquesta gràfica elaborada per la web palco23 observem els patrocinis de vestimenta 
observats a les grans lligues (Premier League, La Liga, la Bundesliga, la Serie A y la 
Ligue-1): 



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

70 
 

 
Figura 37. Patrocinis vestimenta. Font. Web de Palco23. 

 
 
Adidas i Nike dominen però marques com Kappa, Joma Puma i Macron es disputen la 
tercera posició. A la cua trobem marques locals que tenen més influencia al futbol 
regional que al professional. 
En quant als patrocinis de botes de futbol, en aquest gràfic elaborat pel CIES Football 
Observatory al 2018, s’analitzen els contractes del top 100 futbolistes d’Europa: 
 

 
Figura 38. Valor del top 100 jugadors professionals  Font. Web de Bloomberg. 

 
Nike guanya també aquí, amb quasi del doble de quota de mercat que Adidas. Les altres 
marques que ocupen un lloc significatiu són Under Armour i Puma, que es consolida 
com tercera marca més important. 
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4.2.3. Enquesta 

 
Per tal de saber quins son els gustos dels futbolistes de primera mà he realitzat una 
enquesta a 25 jugadors amateurs, on les seves respostes donen dades concloents 
sobre alguns aspectes importants de les botes, com l’estètica, l’ajust, la sensibilitat, la 
comoditat i la lleugeresa. 
 A continuació mostraré les preguntes i les respostes dels enquestats: 
 
 

Figura 39. Enquesta usuaris. Font. Elaboració pròpia. 
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 Figura 40. Enquesta usuaris. Font. Elaboració pròpia. 

 
 

Figura 41. Enquesta usuaris. Font. Elaboració pròpia. 
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Figura 42. Enquesta usuaris. Font. Elaboració pròpia. 

 

Figura 43. Enquesta usuaris. Font. Elaboració pròpia. 
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Així dons, aquestes son les conclusions: 

 La comoditat es la major prioritat. 

 L’estètica no és una prioritat, i la que més agrada es la cridanera. 

 Es dona molta importància a la sensibilitat i la comoditat. 

 Es dona importància a la lleugeresa. 

 Es prefereixen amb cordons. 

 Es prefereixen estretes que amples. 

 El color favorit es el negre, seguit del blanc. 

 La gran majoria es gasta més de 60 euros en unes botes. 

 Si hagués una alternativa atractiva, la gent es decantaria per unes botes sostenibles. 

 

4.2.4. Briefing 
 
Una vegada he contrastat els conceptes inicials del meu disseny amb els productes que 
hi han al mercat i he realitzat una enquesta per treure dades sobre les preferències dels 
consumidors, puc elaborar un Briefing on anomenaré les pautes que seguirà el meu 
disseny: 

 La major prioritat es la comoditat. 

 La carcassa ha d’estar composta per un material sintètic impermeable. 

 S’ha de tenir en compte la sensibilitat i la comoditat de la bota. 

 La lleugeresa es important però no es una prioritat. 

 Ha de ser estreta i amb cordons. 

 A poder ser, han de ser negres (no cal que en la seva totalitat).  

 Es pot optar per una gamma mitja (entre 60 i 90 euros) o una gamma alta (més 

de 90). 

 La sola serà especial per terrenys de gespa artificial, tot i que també serà 

compatible per terrenys de gespa natural, però tindran menys adherència. 

A partir d’aquí es desenvoluparà el producte i a definir-lo formal i funcionalment. 

 
4.3. Definició formal i funcional 
 
4.3.1. Esbossos finals 
 
Un cop contrastades les idees inicials i aplicades diferents metodologies de disseny 
s’han desenvolupat varis propostes de producte final, bastant definides, mostrat 
l’aparença amb colors i imitant les textures dels hipotètics materials utilitzats a cada part 
del disseny. 
En aquest punt es té bastant clar que la bota es basa en l’aparença d’una serp. La part 
davantera de la carcassa imita la pell de serp en TPU amb un acabat rugós.  
La turmellera apareix també en tots els dissenys però de diferents formes i colors. 
Els colors i disseny de la part posterior de la bota estan basats en l’estampat de la pell 
de diferents serps i la disponibilitat dels materials per realitzar-ho. 
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Figura 44. Esbós. Font. Elaboració pròpia. 

 

 
Figura 45. Esbós. Font. Elaboració pròpia. 
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Figura 46. Esbós. Font. Elaboració pròpia. 

 
 

 
Figura 47. Esbós. Font. Elaboració pròpia. 
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Figura 48. Esbós. Font. Elaboració pròpia. 

 
 
 

 
Figura 49. Esbós. Font. Elaboració pròpia. 
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4.3.2. Ecodisseny 
 
4.3.2.1. Descripció de l’ecodisseny 

 
L’ecodisseny és una metodologia estratègica de disseny que minimitza els impactes 
ambientals associats al cicle de vida de productes i serveis. Permet disminuir 
notablement els impactes produïts, també els costos ambientals per a les empreses i 
augmenta el valor percebut dels productes i serveis. 
Per això s'ha de definir el cicle de vida del producte a dur a terme, quantificar els seus 
impactes, prioritzar i proposar nous dissenys seguint camins clars per aconseguir una 
innovació de menor impacte ambiental. 
Ja que aquest estudi es fa a l'etapa de disseny, quan es pensa el producte, aquest focus 
preveu la minimització dels impactes ambientals. 
 
Per aplicar aquesta metodologia s'estudiarà com és possible introduir l’eco disseny en 
les diferents etapes de el procés de disseny de producte, és a dir, des que neix la idea, 
es crea el producte fins a la fi del seu cicle de vida. 
En l’eco disseny es diferencien 8 tipus d'estratègies per a la seva aplicació, cadascun 
amb les seves subapartats corresponents: 

Figura 50. Disseny circular. Font. Web de xarxanet. 

 
A) Desenvolupament de nous conceptes: 

A.1) Desmaterialització: Reducció de material innecessari. Ex: mòbil. 
A.2) Ús compartit: Diferents usuaris amb un mateix producte. Ex: bicing. 
A.3) Integració de funcions: La mateixa quantitat de productes però dotar de més 
d'una funció. Ex: navalla multi funció. 

B) Reducció del consum i diversitat dels materials: 
B.1) Minimitzar aquells components del producte sense una funció important o 
que no incrementin la seva qualitat o valor estètic. Ex: ratolí PC. 
B.2) Optimitzar el gruix de les parets i la densitat dels materials. Ex: xassís 
cotxes, estampació en calent. 
B.3) Reutilitzar parts del producte. Ex: peces 2a mà, cotxes. 
B.4) Evitar l'ús de pintures, laques o altres tractaments superficials. 
B.5) Consultar als proveïdors com optimitzar el disseny dels productes. 
B.6) Considerar l'impacte ambiental dels materials a l'hora de seleccionar-los. 

C) Selecció de materials de menor impacte ambiental: 
C.1) Derivats de recursos naturals. Ex: utilització d'adobs naturals o 
biocombustibles. 
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C.2) Elevat contingut en material reciclat (> 50% en pes). Ex: ampolles vidre 
productes de refresc. 
C.3) Que no continguin substàncies perilloses. Ex: plastilina. 
C.4) Produïts utilitzant processos ambientalment correctes (que utilitzin energies 
renovables, eficients en el consum d'energia ..) 
C.5) Amb una intensitat energètica baixa, que s'hagi utilitzat poca energia durant 
la seva extracció, transport i / o transformació. 
C.6) Fàcilment reciclables: que hi hagi sistemes viables de reciclatge. 

D) Reducció de l'impacte ambiental en els processos productius: 
D.1) Reduir el nombre d'etapes productives: disminuint la quantitat de materials 
o components diferents, evitant l'ús de tractaments superficials, etc. 
D.2) Seleccionar materials i processos que permetin reciclar internament els 
residus de producció (productes defectuosos, proves de producció, minves ..) 
D.3) Escollir processos de producció ambientalment correctes (eficients en l'ús 
d'aigua i energia, que produeixin pocs residus, que utilitzin energies renovables, 
que reciclin els residus de producció, etc.). 

E) Optimització de la distribució: 
E.1) Minimitzar l'ús d'envasos: utilitzar envasos reutilitzables, reduir la quantitat 
de materials utilitzats o donar noves funcions als envasos. Ex: pot Nocilla. 
E.2) Utilitzar materials de menor impacte ambiental per als envasos. Ex: 
"tetrabrik" o llaunes d'alumini. 
E.3) Marcar els materials amb un símbol que els identifiqui. Ex: etiqueta 
identificativa de reciclatge. 
E.4) Maximitzar la quantitat de producte que conté per unitat de volum durant el 
transport i l'emmagatzematge. Ex: transportar el producte desmuntat o apilat, 
IKEA. 

F) Reducció dels impactes ambientals durant l'ús: 
F.1) Reduir el consum d'energia o aigua per unitat de servei ofert pel producte 
(incorporant sistemes d'estalvi o millorant l'eficiència en l'ús). 
F.2) Incorporar l'ús d'energia renovable, incloent la generada per l'ésser humà. 

G) Increment de la vida útil: 
G.1) Permetre i promocionar la reutilització del producte. 
G.2) Identificar i procurar eliminar els punts febles del producte (aquells on es 
produeixen més ruptures o que han de ser reparats freqüentment). 
G.3) Escollir materials i gruixos adequats per a assegurar una bona resistència 
el producte a l'ús continuat. 
G.4) Dissenyar el producte en mòduls que puguin ser actualitzats per adaptar-se 
a les necessitats canviants de l'usuari. 
G.5) Facilitar la reparació i manteniment. 
G.6) Proveir dels recanvis per a la reparació. 

H) Optimització de la gestió de recursos: 
H.1) Utilitzar materials reciclables o biodegradables, tenint en compte l'existència 
d'un sistema de reciclatge establert per a aquests materials al país on serà 
utilitzat el producte. 
H.2) Utilitzar el menor nombre possible de materials diferents. 
H.3) Utilitzar materials que siguin compatibles en el seu reciclatge conjunt. 
H.4) Minimitzar l'ús de pintures, laques, additius, tractaments superficials, etc. 
Que dificulten el reciclatge del material. 
H.5) Simplificar el desmuntatge del producte: minimitzar no de components, 
punts d'unió fàcilment accessibles, requereixi molt a prop i eines comunes, 
sistemes d'unió que es puguin separar després d'un ús prolongat, símbols 
informatius sobre el procés..etc. 

 
Un cop realitzat aquest procés, s'haurà arribat a un producte que respecti el medi 
ambient de la millor manera possible o si més no, el respectarà més que abans de 
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l'estudi. 
 
Els factors per a l'aplicació de l’eco disseny en la fase de definició i disseny del producte 
poden ser: 

 
Taula 6. Factors interns i externs. Font. Elaboració pròpia. 

 
UNEIX 150.301.2003 té per objectiu principal proporcionar a les empreses els elements 
d'un sistema de gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament de productes 
que sigui efectiu, que pugui ser amb altres requisits de gestió (principalment els 
establerts per ISO 9001: 2000 i ISO 14001), i que pugui ser certificat per agents externs 
a l'organització. 
 
4.3.2.2. Aplicació de l’ecodisseny 
 
Dintre de de les diverses aplicacions de l’eco disseny he considerat les següents les 
més interesants en el meu producte: 

 
B.6) No s’ha utilitzat cap material sense saber la seva composició. Els proveïdors 
triats donen informació exacta dels components de cada material. 
 

 C.2) La majoria del material es 100% reciclat, ja que la carcassa està  
pràcticament formada en la seva totalitat de PET i TPU. Una altra part es entre 
un 42% un 82% i corresponent al folre del taló i les tires elàstiques. Només la 
plantilla i el coixinet posterior no es de materials reciclats. 
 
C.3) No conté adherents tòxics, de fet s’utilitzen adherents ecològics i el  
mínim possible. 
 
C.6) Tots els materials són de fàcil reciclatge, però el TPU només es pot reciclar 
fins a 5 cops. 
 
D.1) He reduït el nombre de peces i materials que componen la carcassa. 
Després de observar diferents botes de futbol similars i realitzar esbossos per 
trobar la millor solució he observat que es podien treure peces i materials per fer 
la bota més sostenible. 

 
   D.3) El procés de fabricació utilitzat, exceptuant la fabricació dels   

tèxtils, és la impressió 3D i l’emmotllament per injecció. A més els assemblatges 
estan realitzats amb bordats o adherents ecològics. 
 
G.2) La part del taló requereix un reforç intern per donar subjecció al peu  

EXTERNS INTERNS 
 

Complir amb la legislació vigent Obtenir una reducció de costos 

Obtenir un avantatge competitiu amb la 
qual avançar-se a la competència  
 

Augmentar la qualitat del producte 
 

Donar resposta a el mercat i la demanda 
dels clients  
 

Millorar el  procés productiu 

Millorar la imatge de l'empresa Incrementar el poder d'innovació de 
l'empresa 
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a més de que ajuda a evitar que la bota es deformi o es pugui trencar per darrera. 
A més he incorporat coixinets a l’interior per millorar l’ajust del taló i reduir els 
lliscaments. 
 
H.1) Pràcticament tots els materials utilitzats poden ser reciclats. Excepte les 
tires elàstiques i el folre interior de la zona del taló, que estan compostes de varis 
materials, els demés són totalment reciclables com es el cas del PET i l’EVA.  
 
H.3) La major part de les peces reciclables estan adherides d’alguna manera 
però no tenen incrustacions d’altres materials, a excepció de la carcassa de TPU 
reciclat que te incrustacions de TPU no reciclat, però el conjunt és reciclable. 
 

 H.4) He evitat utilitzar vinils o pintures per decorar. Els relleus de la  
carcassa junt amb els detall en color groc donen suficient vistositat a la  
bota sense necessitat de decorar-la amb elements que puguin entorpir el 
reciclatge. 
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4.3.3. Proposta formal definitiva 
 
Un com aplicats els canvis pertinents, s’obté el disseny definitiu. En aquest disseny es 
té molt en compte el balanç entre estètica, sostenibilitat i prestacions tècniques. 
La bota es pot definir com una bota estreta i lleugera que ofereix un toc excepcional de 
pilota a més d’ajustar-se perfectament al peu con una segona pell. 
 
A diferència dels anteriors dissenys, la bota és més homogènia i predomina e color 
negre, ja que es el color en que es troba el TPU reciclat. La resta de colors s’han aplicat 
tenint en comte tant l’estètica com la disponibilitat de materials colors, i donat que traient 
l’EVA la majoria de material es reciclat el marge per combinar no es massa gran. A més 
s’ha evitat utilitzar vinils per decorar ja que obstaculitzen el reciclatge a més que 
l’estampació d’aquests poden fer malbé els relleus de la bota.  
 
Estèticament s’ha dissenyat seguint l’identitat de la marca, que està compromesa amb 
la sostenibilitat i el medi ambient. És per això que l’acabat té un motiu orgànic, a més de 
les prestacions tècniques que aquesta ofereix. A l’esbós final de la bota ja es pot apreciar 
de manera detallada l’aparença d’aquesta  

 

Figura 51. Esbós. Font. Elaboració pròpia. 

 
La bota imita visualment a la serp tigre, que una serp australiana de gran bellesa i molt 
ràpida i precisa alhora de caçar. D’aquesta manera aquesta serp inspira en el disseny 
tant de l’aspecte com de la personificació de la bota, que es busca que afavoreixi tant 
els desplaçaments com la precisió del colpeig. 
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Figura 52. Serp tigre. Font. Web de naturalezasalvaje. 

 
 
El color groc s’ha substituït pel vermell a les ratlles posteriors donat que no s’han trobat 
molt materials en aquest color i s’ha triat el vermell que ja a més de tenir més varietat 
de materials per triar dóna bon contrast amb el negre i dóna un aspecte més agressiu a 
la bota. A partir d’aquí s’ha buscat trobar un equilibri de color en tota la bota que respecti 
l’aparença de serp i que doni com a resultat una bota que no sigui massa homogènia. 
En aquesta recreació a partir de renders editats en photoshop es pot apreciar de manera 
realista l’aparença de la bota, tant la forma com l’aparença amb materials realistes. 
 

Figura 53. Render de la bota. Font. Elaboració pròpia. 
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Figura 54. Render de la bota. Font. Elaboració pròpia. 

 
 

4.3.4. Disseny de components. 
 
Una vegada presentada la bota es presentaran els components individualment ja que 
cadascun d’aquests esta dissenyat per aportar prestacions específiques al conjunt de la 
bota. 
En l’esclatat de la boda es mostren tots els components en un render amb materials 
realistes. 
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Figura 55. Render del esclatat de la bota. Font. Elaboració pròpia.  
 
4.3.4.1. Sola 
 
La sola en les botes de futbol té un paper molt important a l’hora de prevenir lesions ja 
que aquest esport es practica en diferents terrenys de joc i cadascun d’aquests 
necessita una disposició i mesura especial dels tacs per tenir una òptima adherència a 
més de prevenir lesions. A més la sola no rep tan sols el desgast de les condicions 
atmosfèriques sinó que esta sotmesa al constant fregament i l’abrasió del terrenys de 
joc, per tant ha de tenir una cert resistència per evitar fissures i trencaments. 
Existeixen 4 tipus de soles: 

 La sola FG o Firm Ground està composta per pocs tacs de goma d’altura mitja. 

És la utilitzada en terrenys de joc de gespa natural seca i gespa artificials de 

última generació. Ofereix bona arrancada en totes del direccions, lleugeresa i 

tracció. 

 
Figura 56. Sola FG. Font. Web de Futbolsolution. 



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

86 
 

 La sola SG o Soft Ground està composta per tacs de alumini o tacs mixtos 

d’alumini i goma. Aquesta sola es utilitzada en terrenys de gespa natural 

humida. Ofereix bona tracció en aquells terrenys on és fàcil relliscar. 

 

 
Figura 57. Sola SG. Font. Web de Futbolsolution. 

 

 La sola AG o Artificial Grass està composta per molts tacs rodons de goma de 

diferents mesures, generalment baixos. Aquesta sola es utilitzada en terrenys 

de gespa artificial.  

Ofereix estabilitat i poca adherència ja que en aquests terrenys adherents hi ha 
el risc de quedar clavat posant en perill l’integritat del jugador. 

 
Figura 58. Sola AG. Font. Web de Futbolsolution. 

 

 La sola Turf està composta per una gran quantitat de tacs baixos de goma. 

Aquesta sola es utilitzada en terrenys de moqueta. Ofereix estabilitat i molt 

poca adherència ja que aquests terrenys són adherents per si mateixos. 

 

Figura 59. Sola turf. Font. Web de Futbolsolution. 
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Per la bota s’ha utilitzat la sola FG ja que és a més utilitzada avui dia donat que  ja 
majoria de terrenys són de gespa o de última generació. La bota està dotada de 
prestacions que la fan apta per futbol tant amateur com semi-professional per tant és 
versàtil alhora de proporcionar adherència en terrenys de gespa tant natural com 
artificial. 
Per tal de conformar una bota estreta que s’adapti al peu he basat la silueta en la sola 
de les botes NEMEZIZ de adides. Tot i que en comptes de dividir-la en dos la he unificat 
en una única peça per oferir més estabilitat i resistència.  

  
Figura 60. Sola FG de la bota Nemeziz. Font. Web de Futbolsolution. 

 
A l’hora de dissenyar la disposició dels tacs he tingut en compte l’estudi de la universitat 
de València amb col·laboració amb Kelme, on s’analitzen diferents soles de botes de 
futbol i s’elabora un disseny innovador.  
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Figura 61. Soles de l’estudi. Font. Projecte de la Universitat de València. 

 
Aquests prototips són sotmesos, mitjançant circuits de realitzen jugadors, a l’anàlisi de 
distribucions de pressions. Aquestes pressions es mesuren amb plantilles 
instrumentades. Aquests són els resultats. 

 
Figura 62. Distribució de pressions. Font. Projecte de la Universitat de València. 

 
 

Els tacs centrals de la part davantera son els que més pressió reben, de manera que 
quants més tacs els acompanyen al voltant i major es el mida més distribuïda queda la 
pressió. 
També he tingut en compte l’opinió dels mateixos usuaris sobre l’ajust i el conforto ofert 
per aquests prototips. Aquestes gràfiques mostren una valoració subjectiva sobre l’ajust 
en la zona davantera, posterior i global. 
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Figura 63. Valoracions de l’usuari. Font. Projecte de la Universitat de València. 
 

Així dons, el dissenys més valorats són el 3 i el 4, on a la part davantera es reforça el 
centre de la bota amb tacs rectangulars i es recolza amb quatre tacs als laterals.  
A partir d’aquesta idea es desenvolupa la plantilla. En aquest esquetx a escala real es 
distribueixen els tacs per la silueta de la plantilla. També s’afegeixen nervis per reforçar 
els tacs i aportar més estabilitat.  
 

 
Figura 64. Esbós de a sola. Font. Elaboració pròpia. 
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Com es pot apreciar, la part posterior esta composta per quatre tacs rectangulars per 
repartir les pressions i per oferir major estabilitat i adherència. 
La part davantera en canvi està formada per tacs triangulars mitjans i cercle de tacs 
rectangulars corbats. Els tacs triangular ofereixen menys adherència que els quadrats 
però ofereixen més mobilitat en totes les direccions sense restriccions. Els tacs 
rectangulars en aquesta disposició afavoreixen les arrencades en totes les direccions. 
El material utilitzat es el TPU reciclat, ja que és el més comú i ofereix resistència a la par 
que flexibilitat. En el render següent es mostra l’aspecte de la sola. 
  

Figura 55. Esbós de a sola. Font. Elaboració pròpia. 

Figura 65. Render de la sola. Font. Elaboració pròpia. 
 
4.3.4.2. Carcassa 
 
La carcassa es la peça més important de la bota ja que és la estarà en contacte amb la 
pilota i per tant la que dóna més prestacions o menys a aquesta. També la més propensa 
a fer-se malbé ja que rep la majoria de d’esforços del jugador a més de sofrir desgast 
per les condicions atmosfèriques.  
La lleugeresa també és una prestació que també recau en aquesta peça ja que envolta 
gairebé tot el peu a excepció de la part inferior i pot donar pes de més a la bota. 
L’acabat és totalment de TPU imprès directament sobre una malla de polièster reciclat. 
Alhora de dissenyar-la s’han tingut en comte tots aquests aspectes donants com a 
resultat una carcassa amb les següents característiques: 

 Bon adherència amb la pilota, donada pel acabat en TPU, que ofereix un bon 

control de pilota en totes les condicions atmosfèriques. A més l’acabat rugós 

millora l’adherència encara més a més de millorar els colpegis amb efecte.  

 Resistència a torsions e impactes. El TPU combina perfectament resistència i 

elasticitat, per tant la carcassa està preparada per estar en contacte 

contínuament amb la pilota i rebre cops d’altes jugadors en accions de 

contacte. A més s’adapta a les torsions naturals del peu per oferir al jugador 

comoditat i n restringir els seus moviments. 
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 Amortiment del cops en tot el peu. Gràcies a la malla de polièster el peu 

compta amb una segona pell encoixinada que suavitza els cops sense perdre 

sensibilitat. 

 Comoditat. Aquesta malla té un acabat llis per la part interior de la bota oferint 

un acabat suau i agradable. 

 Bon ajust. La part superior de la bota està dissenyada per compondre una bota 

estreta que s’ajusti perfectament al peu per donar el millor tacte amb la pilota i 

s’evitin lliscaments. A més els cordons terminen de fixar la bota al voltant del 

peu. 

 Transpirabilitat. El TPU imprès no es una capa llisa sinó que és una espècie de 

trama micoporosa que protegeix el peu però també ofereix una bona 

transpirabilitat. A més la malla interior també té una textura microporosa que 

afavoreix la trasnpirabilitat. 

El logo s’ha incorporat a la part posterior.  
Així es veuen tant l’acabat com la malla de la bota: 
 

 

Figura 66. Render de l’acabat. Font. Elaboració pròpia. 
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Figura 67. Render de la malla. Font. Elaboració pròpia. 

 
4.3.4.3. Interior 
 
Aquesta part de la bota és la que ofereix comoditat al peu. Per dissenyar aquesta part 
s’ha tingut en compte tant la comoditat del jugador com l’ajust del peu a la bota. 
La part posterior està protegida per un suport de TPU, que permet certa flexibilitat però 
que manté la zona del taló fixa i protegida de lesions, a més de protegir la mateixa bota 
de trencaments ja que és una zona sotmesa a torsions constants. 

 
Figura 68. Render del suport del talo. Font. Elaboració pròpia. 

 
Per suavitzar el contacte amb aquesta peça semirígida s’ha incorporat un coixí d’EVA 
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que dona confort a aquesta zona del peu a més d’oferir un plus d’ajust a la zona baixa 
del turmell per evitar que s’escorri el peu. 

 
Figura 69. Render del coixinet. Font. Elaboració pròpia. 

 
Totes aquestes peces estan cobertes per una tela de polièster reciclat que imita la 
textura de la pel del préssec que folra la part posterior de la bota fins el turmell. De 
manera que aquesta zona queda perfectament subjectada a la bota minimitzant el risc 
de relliscaments i oferint el màxim confort. 

 
Figura 70. Render del folre interior. Font. Elaboració pròpia. 

 
A la part inferior trobem allò que es troba entre el peu i la sola: la plantilla i l’entresola. 
La mesura de la plantilla ve donada de manera universal per tant s’ha utilitzat la silueta 
d’altres existents.  
Aquesta esta feta d’EVA, que es material mes comú per aquestes aplicacions ja que es 



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

94 
 

tou i lleuger. Per la part superior es folrarà amb una tela de PET reciclat per evitar el 
desgast de la plantilla i oferir major adherència al peu. En aquest renders es mostra 
l’aspecte de la plantilla i el folre d’aquesta. 

 
Figura 71. Render de la plantilla. Font. Elaboració pròpia. 

 
L’entresola es la peça sobre la que es situa la plantilla i que uneix la sola amb la resta 
de components. En la part inferior queden enganxats els patrons superiors i sobre 
aquests s’enganxa la sola. 
El material utilitzat es el TPU reciclat, ja que és resistent i flexible. 

 
 

Figura 72. Render de l’entresola. Font. Elaboració pròpia. 



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

95 
 

 
4.3.4.4. Turmell 
 
Fins fa uns anys les botes no cobrien aquesta zona ja que al no entrar en contacte amb 
la pilota es pot considerar menys important a més un ajust dolent a aquesta zona pot 
restringir els moviments del jugador i això pot resultar incòmode. Aquesta zona també 
es la més propensa a lesions ja que les accions de joc afavoreixen la torçada del turmell.  

 
Avui dia la majoria de botes porten materials elàstics que protegeixen el turmell i 
ofereixen un millor ajust d’aquest a la bota. 
En el meu cas he optat per utilitzar tres tires elàstiques de materials reciclats que 
envolten el turmell i l’empenya. El disseny està inspirat per les botes adides NEMEZIZ, 
que imiten les sabates de les arts marcials utilitzant tires elàstiques que fixen totalment 
el peu. Aquestes tires estan ubicades en forma de v, de manera que les botes són més 
fàcils de treure i ficar a més que de que queden per sota del mal·lèol perineal i tibial, de 
manera que no es restringeixen els moviments del turmell. 

 
 

 
Figura 73. Detall de la zona del turmell del render. Font. Elaboració pròpia. 

 

4.3.5. Plànols tècnics 
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4.3.6. Procesos de fabricació i muntatge 
 
4.3.6.1. Fabricació 
 
Upper 
 
L’acabat és la part que cobreix tota la superfície de la carcassa. Aquesta part es fabricarà 
amb impressora 3D de dos capçals amb una base superior a 31cmx32cm. 
Aquesta peça es sol fabricar per estampació de les planxes del material, però al contenir 
un acabat rugós es faria malbé i perdria el relleu. 
Una altra tècnica utilitzada per fer upper de goma es per estampació per moldeig, on es 
diposita el material líquid a un motlle, s’escalfa i a una temperatura especial s’estampa 
a la tela. Aquest procés és més ràpid però és vàlid únicament per KPU, una material 
similar però que no es troba reciclat, a més es rebutja molt material. 
D’aquesta manera l’impresio 3D es posicina com la millor opció per fabricar aquesta 
peça. 
Per realitzar l’impressió, es recrea el model en CAD i es guarda en .stl per obrir l’arxiu 
al visualitzador de l’impressora. La part vermella del disseny haurà de separar en un 
altre arxiu col·locat per sobre per ser impresa amb l’altre capçal.  
A la cama calent de l’impressora es col·locarà fixada la malla de polièster. 
Un cop l’arxiu està al visualitzador s’introdueixen els paràmetres d’impressió, que son 
els següents: 

 Gruix: 0,4mm. 

 Infill: 80%. 

 Offset: 2mm 

Aquest procés es rentable per fabricar poques unitats ja que consumeix bastant temps 
i energia. 

 
Figura 74. Impresió 3D sobre polièster. Font. Web de Iemai. 

 
Sola, entresola i reforç del taló  
 
Totes aquestes peces estan fabricades per TPU reciclat granulat i es fabricaran per 
injecció. 
A partir del disseny de les peces es crearan motlles que es mantindran freds mentre 
s’injecta el material fos a pressió. 
Aquest procés es ideal per aquestes parts ja que es requereix que el material estigui 
compactat per oferir major resistència. 
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4.3.6.2. Muntatge 
 

1. Es retallen les planxes de material per crear els patrons utilitzant les 

dimensions del disseny. 

2. S’apega la plantilla d’EVA al teixit reciclat Sable amb l’adhesiu 

AQUATACK PRIMER EVA-301/UV. 

3. Es cus únicament els dos extrems de la malla de polièster. 

 

 

Figura 75. Bordat dels extrems posteriors de la malla. Font. Elaboració pròpia. 
 

4. Es col·loquen les tires elàstiques sota la malla de polièster i es cusin a 

aquesta a la zona resultant entre l’estampat de TPU i la malla seguint 

aquest ordre: primer la tira lateral situada a l’exterior del peu, després 

l’altra tira lateral i per últim la posterior. 

 

 

Figura 76. Bordat de les tires elàstiques. Font. Elaboració pròpia. 
 

5. Es col·loquen sobre la carcassa el suport posterior i el coixinet d’EVA. 

6. S’apega el teixit reciclat Catana amb AQUATACK L-300 MD sobre la 

part interior-posterior de la bota, cobrint i fixant el suport i el coixinet. 

7. Es cos el teixit apegat anteriorment pel seu perímetre excepte per la 

part inferior, que quedarà lliure. 

 
Figura 77. Bordat del folre interior. Font. Elaboració pròpia. 

 
8. Es col·loquen la plantilla i l’entresola en aquest ordre sota l’horma. 

9. Es col·loca l’ensamblatgede components sobre la part superior de 

l’horma. 

10. S’ajusten els sobrants inferior dels patrons a l’entresola i s’apeguen amb 

AQUATACK L-300 MD.  

11. S’apega la sola a l’entresola amb AQUATACK 4333/PT. 
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4.3.6. Pes 

 

MATERIAL PEÇA PES 

TPU Suport 6g 

Sola 114g 

Upper 106g 

Entresola 42g 

EVA Plantilla 12,76g 

Coixinet 0,37g 

POLIÈSTER Carcassa 255,73g 

Folre 26,64g 

PET Folre plantilla 1,9g 

ELASTÒMER 

+POLIÈSTER 

+COTÓ 

Tira lateral 1,086g 

Tira posterior 1,878g 

COTÓ Cordons 1,392g 

TOTAL Totes 572,72g 

Taula 7. Pes. Font. Elaboració pròpia. 
 

El pes es aproximat al alça. 

 
4.4. Contextualització 

 
La bota està dissenyada per ser utilitzada en terrenys de joc de gespa natural seca i 
gespa artificial de ultima generació. És important que la gespa no sigui massa mullada 
o embarrada ja que aquests terrenys necessiten una sola especial que garanteixi 
l’adherència suficient per no relliscar contínuament.  
També influeix que la gespa sigui de ultima generació, ja que aquests no utilitzen cautxú 
per estovar el terreny. Aquest cautxú dona molta adherència al terreny i això fa que els 
tacs grans puguin quedar clavats i es produeixin lesions.  
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Figura 78. Gespa artificial de última generació. Font. Web d’Albergrass 
 

 
Figura 79. Gespa artificial. Font. Web de gardenmagazine. 

 
 
El target d’aquest producte son futbolistes amateurs i semi-professionals. La bota es pot 
considerar gamma mitja-baixa, ja que els materials utilitzats i el disseny proporcionen a 
la bota prestacions bastant bones comparables amb les d’altres de gamma similar en el 
mercat.  
El fet de utilitzar materials reciclats fa que, de moment, no pugui optar a ser una gamma 
alta ja que molts dels materials utilitzat en aquest mercat no es troben reciclats i les 
prestacions dels utilitzats són una mica inferior a aquests.  
A continuació es mostra un muntatge de les botes en els peus d’un futbolista mentre 
colpeja la pilota.  
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Figura 80. Muntatge de botes en un jugador. Font. Elaboració pròpia 

 
4.5. Maqueta 

Per tal de dimensionar i ajustar a la forma del peu les peces de la bota s’ha elaborat una 
maqueta funcional amb materials que s’assemblen al utilitzats en el disseny. Aquests 
s’han muntat sobre una horma elaborada amb fullola i massilla que es basa en un peu 
de talla 42 EUR.  
 

4.5.1. Homa 
 
4.5.1.1. Escaneig 3D 

 
Primer de tot s’ha escanejat el peu de un jugador de futbol amb un escàner 3D.  
Aquesta tècnica es basa en enfocar el contorn del peu amb l’escàner a una distància de 
metre i mig. El resultat es una superfície oberta i amb forats provocats per les 
imprecisions de l’escaneig.  
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Figura 81. Superfície escanejada . Font. Elaboració pròpia 

 
 
 A continuació es solidifica aquesta superfície i es crea un sòlid amb una superfície 
irregular. 

 
Figura 82. Solidificació de l’escaneig. Font. Elaboració pròpia 

 
Finalment es suavitza la superfície i es talla la part sobrant. Una vegada esta llest el 
model s’exporta en DXF per editar-lo al programa de CAD.  
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Figura 83. Edició de l’escaneig . Font. Elaboració pròpia 

 
4.5.1.2. CAD 
 
Per preparar el model per enviar-lo a la talladora làser s’obre el fitxer en format peça a 
Solid Edge i es fan dos forats verticals que travessen tota la horma per facilitar l’encaix 
entre les peces una vegada tallades. Desprès es fan seccions horitzontals cada 6 
mil·límetres ja que es el gruix de la fullola.  
 

 
Figura 84. Seccionament del model . Font. Elaboració pròpia 

 
Aquestes seccions es passen a 2D i es guarden en format .rld per obrir-ho a RDWorks, 
el software de la talladora làser.  



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

115 
 

 
Figura 85. Preparació del talls . Font. Elaboració pròpia 

 
4.5.1.3. Tall 
 
Una vegada obert l’arxiu al programa, es distribueixen les seccions de manera que hagi 
el menor espai possible entre aquestes. Tot seguit es separen en dies capes el contorn 
i els forats interiors per donar prioritat als forats a l’hora de talla, ja que del contrari la 
peça es podria moure i aquests podrien no quedar bé. Per últim en numeren les peces 
per facilitar el posterior muntatge i un cop s’han introduït els paràmetres adients de la 
talladora s’envia a tallar. 
 

 
 Figura 86. Tall làser. Font. Elaboració pròpia 
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Figura 87. Resultat del tall . Font. Elaboració pròpia 

 
  
 
Per muntar l’horma s’apilen les seccions per ordre nominal, aplicant cola de fusta entre 
aquestes i utilitzant dos llapis de fusta com a guia per fer que encaixin els forats.  
 

 
Figura 88. Adhesió de les seccions . Font. Elaboració pròpia 

 
Una vegada assecat, s’aplica massilla per unificar la superfície del contorn i fer 
desaparèixer els esglaons. 
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Figura 89. Horma coberta per massilla . Font. Elaboració pròpia 

 
4.5.1.4. Muntatge 
 
Per recrear la bota s’han utilitzar materials rutinaris que tenen característiques 
semblants al utilitzats en el disseny, d’aquesta manera s’han pogut obtenir  les 
dimensions de cadascuna de les peces. La sola no s’ha recreat per que s’ha trobat 
innecessari ja que es te la silueta d’aquesta i l’entresola està feta a partir d’aquestes 
mesures, llavors si les peces encaixen fixant-se a l’entresola la sola s’enganxarà sota i 
no afectarà a la resta. 
 

 
Figura 90. Parts de la maqueta. Font. Elaboració pròpia 

 
1. Tires elàstiques. 

2. Feltre pel folre del taló. 

3. EVA pel coixinet posterior. 
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4. Cartó pel reforç del taló. 

5. Fusta i massilla per l’horma. 

6. EVA per la plantilla. 

7. Cordons. 

8. Tela de polièster per la carcassa. 

9. Cartó per l’entresola. 

Aquestes peces s’han definit muntant-les sobre l’horma i fixades amb agulles buscant el 
màxim ajust sobre aquesta. Per definir el contorn del patrons tèxtils s’han fixat les peces 
amb agulles a l’entresola de cartó, d’aquest manera es dona la forma desitjada a la bota.  
L’acabat en TPU tampoc s’ha recreat ja que aquest es fi i va estampat sobre la malla de 
polièster per tant s’adapta a les seves dimensions tot i que donarà una mica de rigidesa 
al conjunt. A més al ser una maqueta funcional no s’han aplicat elements purament 
estètics.  
Només s’ha reforçat la part del empenya on van els cordons per evitar que es trenqui la 
tela. 
 
 

Figura 91. Maqueta. Font. Elaboració pròpia 
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Figura 92. Maqueta. Font. Elaboració pròpia 
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5. PLEC DE CONDICIONS 
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5.1 Materials i elements comercials 

 

5.1.1. Materials de fabricació 

Els materials que s’utilitzaran a la fabricació de peces de les sabates són els següents: 

 
TPU  

El TPU (Termoplàstic Poliuretà) són normalment elastòmers, que no requereixen de 
vulcanització per al seu procés. El TPU és un copolímer en bloc que consta de 
seqüències alternes de segments durs i tous. Al TPU el bloc de construcció bàsic de el 
polímer és l'enllaç de uretà que es forma entre el grup funcional NCO de l'isocianat i el 
grup OH del poliol. La seva adaptabilitat respon a la presència dels dos segments durs 
i tous en la seva composició química. 
S’utilitzaran 3 tipus diferents de TPU donat que cadascú es trobarà a una zona diferent 
de la bota i per tant es requereixen unes propietats diferents. 
 
L’utilitzat a la carcassa serà el filament reciclat Reciflex, un nou filament TPU per 
impressió 3D d'origen 100% reciclat. Aquest innovador termoplàstic s'ha fabricat tant de 
les minves de la indústria de l'calçat com de la pròpia producció interna de Recreus. 
Compta amb una duresa que oscil·la entre SHORE A96 i SHORE A98, a causa de les 
variacions atribuïbles al seu origen com a material reciclat, que són pràcticament 
imperceptibles en les peces finals impreses en 3D. El filament és ideal per a la fabricació 
de peces que requereixen alta exigència mecànica.  
Es per aquesta combinació de resistència i electricitat que la carcassa estarà formada 
d’aquest material. A més els relleus trobats a la superfície és podran fer al detall amb 
l’impressió 3D.  
Al ser reciclat només es troba en color negre o gris fosc. 
 
 

Figura 93. Filament de TPU reciclat. Font. Web de Rectiflex 
 
A la sola i el al taló trobem TPU reciclat per foneria, desenvolupat per l’empresa Alser. 
Aquest material està compost per segments de TPU de diferents dureses llestos per ser 
fosos e injectats en un motlle. La seva duresa pot ser summament personalitzada, el 
TPU pot ser tan tou com el cautxú (shore A 60) o tan dur com els plàstics rígids (shore 
D72). L'aparença i sensació de l'TPU és igual de versàtil, ofereix una alta elasticitat i una 
excel·lent resistència a l'abrasió, excel·lent resistència a l'impacte. 
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A la seva planta de reciclatge de plàstic tenen la maquinària i la capacitat de poder 
produir cautxú termoplàstic elastòmer poliuretà en diferents colors i amb diferents 
característiques de fluïdesa i impacte i/o càrregues. Els colors disponibles són el negre 
i el gris obscur, que pot arribar a ser com a molt clar un gris tipus RAL 7021. Utilitzarem 
el color negre. 
La duresa requerida es de SHORE A95 o SHORE D50 dintre de l’escala de duresa de 
Shore, la qual serà ideal per la sola, l’entresola i el taló ja que suposa una duresa amb 
la flexibilitat mínima requerida en aquestes aplicacions per evitar lesions.  
A continuació es mostra un gràfic referent a aquesta escala i les diferents aplicacions 
d’aquestes dureses.  
 

Figura 94. TPU reciclat granulat. Font. Web de Alser. 
 

 

Figura 95. Escala de Shore. Font. Web de First quality chemicals. 
 
Per últim, als detalls i al logo de la marca trobats al talo, trobem eFil TPU A90, filament 
flexible de TPU de la marca espanyola 3D FILS. La seva duresa és SHORE 90A, que 
combina un alt grau de flexibilitat mantenint la facilitat d'impressió. A més, podrem 
obtenir diferents graus de duresa variant el percentatge de farciment durant la impressió 
3D. La duresa 90A pot arribar a un 470% d'elongació. La seva resistència tensil arriba 
als 35 MPa i la resistència a l'impacte és de 126 N/mm. Posseeix una extremada 
resistència a l'abrasió, impactes i perforacions i pot resistir temperatures fins a 100ºC.  
Aquest filament té una temperatura d’impressió  de entre 205 i 235ºC, a una velocitat de 
20mm/s a 60 mm/s. 
Hi ha varis colors disponibles però utilitzarem el groc el color vermell. 
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Figura 96. Bobina TPU. Font. Web de 3D Fils. 
 

5.1.2. Elements comercials 

 

Els materials que s’utilitzaran per ser acoblats són els següents: 
 
Elàstic reciclat: Fabricat amb materials reciclats post-consum per la marca espanyola 
Comerplast. Esta compost per un 42% de cotó reciclat, un 40% de polièster reciclat i un 
18% d'elastòmer. Aquest material elàstic servirà per fixar el turmell a la bota. 
 

Figura 97. Elàstic reciclat. Font. Web de Comerplast. 
 
Teixit reciclat Favela: Fabricat amb materials reciclats post-consum per la marca 
espanyola Comerplast. Esta compost per un 100% de polièster reciclat. Aquesta reixa 
de polièster es llisa per una cara, per tant a més de ser lleugera i transpirable té un tacte 
agradable. És per això que s’utilitzarà com a folre interior per donar comoditat i per 
esmorteir el contacte amb la pilota. 
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  Figura 98. Teixit Favela. Font. Web de Comerplast. 
 
Teixit reciclat Catana: Fabricat amb materials reciclats post-consum i no reciclats per 
la marca espanyola Comerplast. Esta compost per un 47% de polièster reciclat i un 53% 
de polièster. El teixit reciclat Catana és un teixit de textura molt suau, que s'assembla a 
la pell de préssec, que s’utilitzarà per folrar la zona interior del turmell i fixar el coixinets 
d’EVA.  
L’utilitzarem de color negre. 
 

  Figura 99. Teixit Catana. Font. Web de Comerplast. 
 
Teixit reciclat sable: Fabricat amb ampolles reciclades per la marca espanyola 
Comerplast. Esta compost per un 100% de PET. Es Tracta d’una tela suau que servirà 
per cobrir la part superior de la plantilla d’EVA per donar adherència al peu  protegir la 
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plantilla. 

  Figura 100. Teixit Sable. Font. Web de Comerplast. 
 
 
 
EVA: Compost al 100% per EVA, d’aquest material microporós i tou es faran les 
plantilles. S’adquiriran del fabricant i distribuïdor espanyol Curtidos Antón. Aquest 
material té una resistència a l’abrasió i una densitat mitja, i l’utilitzaré amb un gruix de 5 
mm de color vermell. 

  Figura 101. EVA. Font. Web de Curtidos Anton. 
 
Cordons reciclats: Compostos al 100% per cotó reciclat. S’adquiriran del fabricant i 
distribuïdor espanyol LIASA. Aquest material és reciclat, reciclable i biodegradable. 
Els cordons son plans amb una amplada de 6mm i 90 cm de llarg. 
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  Figura 102. Cordons de cotó. Font. Web de Liasa. 
 
AQUATACK PRIMER EVA-301/UV: Adhesiu ecològic de base aquosa monocomponent 
d'aplicació a corró o brotxa per planxes de microporós d'EVA de baixa densitat. 
S’utilitzarà per pegar la tela a l’EVA de la plantilla. S’obtindran de l’empresa espanyola 
INSOCO.  

 
 
AQUATACK L-300 MD: Adhesiu ecològic de làtex natural modificat amb materials 
naturals per al folrat de talls, laminació, vores, etc. Aplicació a pistola. Enganxat en 
humit, temps obert curt. S’utilitzarà per pegar les peces de la carcassa i l’interior a 
l’entresola i per pegar el folre interior de taló. S’obtindran de l’empresa espanyola 
INSOCO. 
 
AQUATACK 4333/PT: Adhesiu ecològic de base aquosa de poliuretà per al pegat 
tall/pis o plantes de suro/làtex (Bios). Viscositat baixa adequada per a aplicació a pistola. 
S’utilitzarà per pegar l’entresola a la sola. S’obtindran de l’empresa espanyola INSOCO. 
 
Fil reciclat FTECH T-25: Fil recilat de color negre a partir de cotó reciclat (25%) i 
polièster reciclat (75%). S’obtindrà de la marca espanyola Ferre. 
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5.2. Proves i assajos 

Els següents assajos són aplicables a la sabata dissenyada i estan extrets de les 
normatives que es nomenaran en el següent apartat. 
 
- Assaigs per a unions: 

 De resistència a la calor de les unions a temperatura creixent. 

 De envelliment de les unions en condicions especificades. 
 

- Assaigs per a soles: 

 De resistència a flexió. 

 De resistència a l'esquinçament. 

 De resistència a tracció i allargament. 

 De resistència a abrasió. 

 De estabilitat dimensional. 

 De resistència a la exfoliació. 

 De determinació de la densitat global. 

 D'energia de compressió. 
 

- Assajos per empenyes, folres i plantilles: 

 De resistència a l'esquinçament. 

 De resistència a la suor. 

 D'avaluació de criteris ecològics. 

 De solidesa del color al fregament. 

 De resistència de la costura. 

 De migració de la color. 

 De estabilitat dimensional. 

 De fricció estàtica. 

 De resistència a flexió. 

 De resistència a l'abrasió. 

 D'aïllament tèrmic. 

 De permeabilitat i absorció de vapor d'aigua. 

 De determinació de substàncies solubles a l'aigua. 
 

- Assajos per al calçat complet: 

 D'avaluació d'activitat antibacteriana. 

 De lavabilitat en una rentadora automàtica. 

 D'avaluació dels criteris ecològics. 

 De resistència a l'aigua. 

 D'aïllament tèrmic. 
 

- Assaigs per als materials elàstics: 

 De resistència a la tracció i a l'allargament. 

 De resistència a la fatiga. 
 

- Assaigs per a talls: 

 De resistència a l'aigua. 

 De resistència a la tracció i a l'allargament. 

 De resistència al trencament durant el muntat. 
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 De resistència a la exfoliació. 

 De deformabilitat. 

 De comportament a alta temperatura. 
 

- Assaigs per contraforts: 

 De característiques mecàniques. 

 D'aptitud a l'enganxat. 
 

- Assaigs per a cordons: 

 De resistència a l'abrasió. 

 
5.3. Normativa 

 

5.3.1. Normes de documentació   

 
-UNE 157001. Criteris generals per a elaboració de projectes. 
- UNE 1039: 1994. Dibuixos tècnics. Acotació. Principis generals, 
definicions, mètodes d'execució i indicacions especials. 
- UNE EN ISO 9001: 2008. Sistemes de Gestió de la Qualitat. 
- UNE 1026.1950 Criteris generals per a l'elaboració de plans tècnics. 
- UNE 1032: 1982. Dibuixos tècnics. Principis generals de representació. 
- UNE 1135: 1989. Dibuixos tècnics. Llista d'elements. 
- UNE 1035: 1983. Dibuixos tècnics. Quadres de retolació. 
- UNE 1120: 1996. Dibuixos tècnics. Tolerància de cotes lineals i angulars. 
- UNE 1027: 1995. Dibuixos tècnics. Plegat de plànols. 
 

5.3.2. Normes referents al calçat 

 
- UNE-EN 14510: 2005. Adhesius per a cuir i materials per a calçat. 
Adhesius en base dissolvent i en dispersió. Determinació de l’adherència 
per al posicionament de pisos (adherència localitzada). 
- UNE-EN 12705: 2011. Adhesius per a cuir i materials per a calçat. 
Determinació de el canvi de color de superfícies de cuir blanc o de colors 
clars per migració. 
- UNE-EN 12964: 2001. Adhesius per a cuir i materials per a calçat. 
Adhesius per a muntat. Assaig de resistència a la calor de les unions a 
temperatura creixent. 
- UNE-EN 15062: 2007. Adhesius per a pell i materials per a calçat. 
Adhesius en base dissolvent i en dispersió. Assaigs d'envelliment de 
les unions en condicions especificades. 
- UNE-EN1392: 2007 Adhesius per pell i materials per a calçat. adhesius 
en base dissolvent i en dispersió. Mètodes d'assaig per mesurar la 
resistència de la unió en condicions específiques. 
- UNE-EN 12961: 2001 / A1: 2005 Adhesius per pell i materials per a calçat. 
Determinació de les temperatures òptimes d'activació i de la vida útil fins 
activació dels adhesius en base dissolvent i en dispersió. 
- UNE-EN 14294: 2010. Adhesius per a pell i materials per a calçat. 
Preparació de provetes unides mitjançant processos de modelo directe. 
- UNE-EN 15307: 2015. Adhesius per a pell i materials per a calçat. Unions 
tall-pis. Requisits mínims de resistència. 
- UNE-EN 12222: 1997. Calçat. Atmosferes normals per al 
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condicionament i assaig de calçat i components per a calçat. 
- UNE 59900: 2014. Calçat. Calçat de cavaller. Especificacions i mètodes 
d'assaig. 
- UNE 59920: 2014. Calçat. Calçat de nen infantil i col·legial. especificacions 
i mètodes d'assaig. 
- UNE 59.910: 2014 Calçat. Calçat de senyora. Especificacions i mètodes de 
assaig. 
- UNE-EN 12940: 2005. Residus de la fabricació de calçat. classificació i 
gestió dels residus. 
Calçat. Calçat de temps lliure. Especificacions i mètodes d'assaig. 
- UNE-EN 12653: 2000 + A2: 2010. Màquines per a la fabricació de calçat i de 
articles de cuir i materials similars. Màquines per clavetejat. requisits 
de seguretat. 
- UNE-EN 930: 1998 + A2: 2009. Màquines per a la fabricació de calçat i de 
articles de cuir i materials similars. Màquines de cardar, polir, polir i 
frenar. Requisits de seguretat. 
- UNE-EN 12203: 2004 + A1: 2010. Màquines per a la fabricació de calçat i 
articles de cuir i materials similars. Premses per a la fabricació de 
calçat i d'articles de cuir. Requisits de seguretat. 
- UNE-EN 12044: 2006 + A1: 2010. Màquines per a la fabricació de calçat i 
articles de cuir i materials similars. Màquines de tallar i punxar. 
Requisits de seguretat. 
- UNE-EN 12545: 2000 + A1: 2009. Màquines per a la fabricació de calçat i 
articles de cuir i materials similars. Codi d'assaig acústic. 
Requisits comuns. 
- UNE-EN 1845: 2008. Màquines per a la fabricació de calçat. màquines per 
l'emmotllament de calçat. Requisits de seguretat. 
- UNE-EN 931: 1998 + A2: 2009. Màquines per a la fabricació de calçat. 
Màquines de muntar. Requisits de seguretat. 
- UNE-EN 13457: 2005 + A1: 2010. Màquines per a la fabricació de calçat, 
articles de cuir i materials similars. Màquines de dividir, rebaixar, tallar, 
encolar i assecar l'adhesiu. 
- UNE-CEN / TR 16417: 2016. Footwear - Footwear industry guideline for 
substances of very high concern (Annex XIV of REACH) (Endorsed by AENOR 
in April of 2016). 
- UNE-EN 61340-4-7: 2017. Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for 
specific applications - Ionization (Endorsed by Associació Espanyola de 
Normalització in April of 2017). 
- UNE-EN 61340-4-6: 2015. Electrostatics - Part 4-6: Standard test methods for 
specific applications - Wrist straps (Endorsed by AENOR in November of 2015). 
- UNE-EN 61340-4-5: 2005. Electrostàtica. Part 4-5: Mètodes d'assaig 
normalitzats per a aplicacions específiques. Mètodes per a la caracterització 
de la protecció electrostàtica de l'calçat i el sòl en combinació amb una 
persona. 
- UNE-EN 61340-4-3: 2005. Electrostàtica. Part 4-3: Mètodes d'assaigs 
normalitzats per a aplicacions específiques. Calçat. 
- UNE-EN ISO 18403: 2016. Calçats. Mètodes d'assaig per cremalleres. 
Resistència a el dany durant el tancament sota una força lateral. (ISO 
18403: 2016). 
- UNE-EN ISO 16187: 2014. Calçat i materials per a calçat. mètode de 
assaig per avaluar l'activitat antibacteriana (ISO 16187: 2013). 
- UNE-EN ISO 19952: 2005. Calçat. Vocabulari (ISO 19952: 2005). 
- UNE-CEN ISO / TS 16181: 2011 EX Calçat. Substàncies crítiques potencialment 
presents en el calçat i els seus components. Determinació de ftalats en 
materials de calçat. (ISO / TS 16181: 2011) 
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- UNE-CEN ISO / TS 16186: 2013 EX. Calçat. substàncies crítiques 
potencialment presents en calçat i components de calçat. mètode de 
assaig per a la determinació quantitativa de dimetilfumarat (DFMU) en 
materials de calçat. (ISO / TS 16186: 2012). 
- UNE-CEN ISO / TR 16178: 2013 IN. Calçat. Substàncies crítiques potencialment 
presents en calçat i components de calçat. (ISO / TR 16178: 2012). 
- UNE-CEN ISO / TS 16179: 2013 EX. Calçat. substàncies crítiques potencialment 
presents en calçat i components de calçat. 
Determinació de compostos organoestànnics en materials de calçat. 
(ISO / TS 16179: 2012). 
- UNE-EN ISO 16177: 2013. Calçat. Resistència a l'aparició i creixement de 
esquerdes. Mètode de flexió Belt. (ISO 16177: 2012). 
- UNE-CEN ISO / TR 20880: 2009 IN. Calçat. Requisits per a components de 
calçat. Soles (ISO / TR 20880: 2007) 
- UNE 59537: 2014. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles, talons i 
plataformes rígides. Resistència a la fatiga per flexió. 
- UNE-EN 12773: 2000. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles. Resistència a l' 
esquinç per puntada. 
- UNE-EN 12771: 2000. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles. Resistència a l' 
esquinçament. 
- UNE-EN 12803 / AC: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles. 
Resistència a la tracció i a l'allargament. 
- UNE-EN 12803: 2001. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles. resistència a 
la tracció i a l'allargament. 
- UNE-EN ISO 17707: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles. 
Resistència a la flexió (ISO 17707: 2005). 
- UNE-EN 12770: 2000. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles. resistència a 
l'abrasió. 
- UNE-EN 12772: 2000. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles. estabilitat 
dimensional. 
- UNE-EN 12774: 2000. Calçat. Mètodes d'assaig per a soles. determinació 
de la resistència a l'esquinçament paral·lel i resistència a la exfoliació. 
- UNE 59536: 2014. Calçat. Mètodes d'assaig per a pisos. Resistència a la 
fatiga per compressió de materials cel·lulars. 
- UNE 59535: 2007. Calçat. Mètodes d'assaig per a pisos. determinació de 
la densitat global. 
- UNE-EN ISO 22649: 2016. Calçat. Mètodes d'assaig per Palmillas i 
plantilles. Absorció i desorció d'aigua. 
- UNE-EN 12782: 2000. Calçat. Mètodes d'assaig per Palmillas. resistència 
a l'estrip per puntada. 
- UNE-EN 12801 / A1: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per Palmillas, folre i 
plantilles. Resistència a la suor. 
- UNE-EN 14602: 2012. Calçat. Mètodes d'assaig per a l'avaluació dels 
criteris ecològics. 
- UNE-EN 12826 / AC: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per a folre i plantilles. 
Fricció estàtica. UNE-EN ISO 17694: 2016. 
Calçat. Mètodes d'assaig per empeines i folre. Resistència a la flexió. 
(ISO 17694: 2016). 
- UNE-EN ISO 17700: 2007. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, folre i 
plantilles. Solidesa del color a l'fregui. (ISO 17700: 2004). 
- UNE-EN ISO 17697: 2016. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, folre i 
plantilles. Resistència de la costura. (ISO 17697: 2016). 
- UNE-EN 13571: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, folre i 
plantilles. Resistència a l'esquinçament. 
- UNE-EN 13520: 2002 / A1: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, 
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folre i plantilles. Resistència a l'abrasió. 
- UNE-EN ISO 17701: 2016. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, folre i 
plantilles. Migració de la color. (ISO 17701: 2016). 
- UNE-EN 12801 / A1: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per Palmillas, folre i 
plantilles. Resistència a la suor. 
- UNE-EN 12800: 2001. Calçat. Mètodes d'assaig per Palmillas. estabilitat 
dimensional. 
- UNE-EN 14602: 2012. Calçat. Mètodes d'assaig per a l'avaluació dels 
criteris ecològics. 
- UNE-EN ISO 10765: 2010. Calçat. Mètodes d'assaig per a la caracterització 
dels materials elàstics. Propietats de tracció. (ISO 10765: 2010). 
- UNE-EN 12826 / AC: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per a folre i plantilles. 
Fricció estàtica. 
- UNE-EN ISO 17694: 2016. Calçat. Mètodes d'assaig per empeines i folre. 
Resistència a la flexió. (ISO 17694: 2016). 
- UNE-EN ISO 17700: 2007. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, folre i 
plantilles. Solidesa del color al fregament. (ISO 17700: 2004). 
- UNE-EN ISO 17697: 2016. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, folre i 
plantilles. Resistència de la costura. (ISO 17697: 2016). 
- UNE-EN 13571 / AC: 2004. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, folre i 
plantilles. Resistència a l'esquinçament. 
- UNE-EN 13520: 2002 / A1: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, 
folre i plantilles. Resistència a l'abrasió. 
- UNE-EN ISO 17701: 2016. Calçat. Mètodes d'assaig 
- per empenyes, folre i plantilles. Migració de la color. (ISO 17701: 2016). 
- UNE-EN 13521: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per a empenyes, folre i 
plantilles. Aïllament tèrmic. 
- UNE-EN 13515: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per empenya i folre. 
Permeabilitat i absorció de vapor d'aigua. 
- UNE-EN ISO 19954: 2004. Calçat. Mètodes d'assaig per al calçat 
complet. Facilitat per netejar-se en una rentadora automàtica (ISO 19954: 2003). 
- UNE-EN 13518: 2002 / A1: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per a talls. 
Resistència a l'aigua. 
- UNE-EN 13522: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per a talls. resistència a 
la tracció i a l'allargament. 
- UNE-EN ISO 17693: 2007. Calçat. Mètodes d'assaig per a talls. 
Resistència al trencament al muntat (ISO 17693: 2004) 
- UNE-EN ISO 17.698: 2016. Calçat. Mètodes d'assaig per a talls. 
Resistència a la exfoliació. (ISO 17.698: 2016 
- UNE-EN ISO 17.695: 2007. Calçat. Mètodes d'assaig per a talls. 
Deformabilitat. (ISO 17.695: 2004) 
- UNE-EN 13519: 2002. Calçat. Mètodes d'assaig per a talls. 
Comportament a alta temperatura. 
- UNE-EN ISO 20864: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per contraforts i 
gom. Característiques mecàniques (ISO 20864: 2004). 
- UNE-EN ISO 20863: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per contraforts i 
gom. Aptitud a l'enganxat (ISO 20863: 2004). 
- UNE-EN 12959: 2001. Calçat. Mètodes d'assaig per cambrillons. rigidesa 
longitudinal. 
- UNE-EN 12958 / A1: 2004. Calçat. Mètodes d'assaig per cambrillons. 
Resistència a la fatiga. 
- UNE-EN 13073: 2001. Calçat. Mètodes d'assaig per a calçat complet. 
Resistència a l'aigua. 
- UNE-EN 12785: 2001. Calçat. Mètodes d'assaig per a calçat complet. 
Fixació del taló. 
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- UNE-EN ISO 20877: 2011. Calçat. Mètodes d'assaig per a calçat 
complet. Aïllament tèrmic. (ISO 20877: 2011). 
- UNE-EN ISO 22774: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per a accessoris: 
Cordons. Resistència a l'abrasió (ISO 22774: 2004). 
- UNE-EN ISO 22775: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per a accessoris: 
accessoris metàl·lics. Resistència a la corrosió (ISO 22775: 2004). 
- UNE-EN ISO 22777: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per a accessoris: 
Tancaments de contacte. Resistència al pelat abans i després de la fatiga (ISO 
22777: 2004). 
- UNE-EN ISO 22776: 2005. Calçat. Mètodes d'assaig per a accessoris: 
Tancaments de contacte. Resistència a la cisalla abans i després de la fatiga (ISO 
22776: 2004). 
- UNE-EN ISO 20869: 2010. Calçat. Mètode d'assaig per a soles, 
folre i plantilles. Determinació de les substàncies solubles en aigua. (ISO 
20869: 2010). 
- UNE-EN 12743: 2000. Calçat. Mètode d'assaig per a soles. energia de 
compressió. 
- UNE-EN 12743 / AC: 2001. Calçat. Mètode d'assaig per a soles. energia de 
compressió. 
- UNE 59.531: 2014. Calçat. Mesures de superfícies en soles. 
- UNE 59.031 84: 1983. Etiquetatge. Conceptes bàsics. 
- BS 1000 [685]: 1972. Classificació. 
- BS 5131: 1991 Mètodes de test per a calçat i materials. 
- ISO 10335: 1990 Calçat de cautxú i plàstic. Nomenclatura. 
- BS 5943: 1980 Dimensionat de calçat ortopèdic. 
- DIN 66.074: 1975 Dimensions de la forma. 
- NF G60,004: Part posterior de la forma per a calçat urbà masculí. 
- ASTM F539-01: 2017: Standard practice for fitting of Athletic Footwear. 
 

5.3.3. Normes referents al material del calçat 

 
- UNE 59.700: 2014. Materials per a calçat. Teixits recoberts. requisits i 
mètodes d'assaig. 
- UNE 59.530: 1994. Materials per a calçat. Pisos. Preparació de provetes 
per a assajos físics. 
- UNE 59.532: 1994. Materials per a calçat. Pisos. Determinació de la 
resistència a la flexió sobre provetes. 
- UNE 59.621: 2007. Materials per a calçat. Elàstics. Determinació de la 
resistència a la tracció 
- UNE 59.622: 2007. Materials per a calçat. Elàstics. Determinació de la 
resistència a la fatiga per estirament. 
- UNE 59.611: 1994. Materials per a calçat. Cordons. Determinació de la 
resistència a la tracció. 
- UNE 59521: 1997. Materials per a calçat. Contraforts. Determinació de la 
resistència a la deformació i capacitat de recuperació. 
- UNE-CEN / TR 15990: 2011 IN. Fitxes tècniques. Materials i adhesius de 
referència per a assajos en calçat. 
- UNE-EN ISO 10765: 2010. Calçat. Mètodes d'assaig per a la caracterització 
dels materials elàstics. Propietats de tracció. 
- UNE-EN ISO 10768: 2011. Calçat. Mètode d'assaig per a la determinació 
de la resistència dels materials elàstics de el calçat a l'allargament 
repetitiu. Resistència a la fatiga. (ISO 10768: 2010) 
- UNE 59510: 2007. Calçat. Materials per empenya, folre i plantilles. 
Determinació del contingut de pentaclorofenol en tèxtils. 
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- UNE 59.511-2: 2007. Calçat. Materials per empenya, folre i plantilles. 
Determinació del contingut de metalls pesants extraïbles amb solució de 
suor àcid en tèxtils per a calçat. Part 2: Determinació del contingut en 
As i Hg. 
- UNE 59.511-1: 2007. Calçat. Materials per empenya, folre i plantilles. 
Determinació del contingut de metalls pesants extraïbles amb solució de 
suor àcid en tèxtils per a calçat. Part 1: Determinació del contingut en 
Cd, Ni, Cr, Co, Pb, Sb i Cu. 
- UNE-EN 13400 / AC: 2004 .Calzado. Localització de la presa de mostres, 
preparació i durada de l'acondicionament de les mostres i de les 
provetes. 
- UNE-EN 13400: 2002. Calçat. Localització de la presa de mostres, 
preparació i durada de l'acondicionament de les mostres i de les 
provetes. 
- UNE 59.231: 2017. Calçat. Determinació de la resistència a la fricció amb cautxú, 
del cuir i materials sintètics per empenya de calçat. 
- UNE-EN 12749: 2000. Calçat. Condicions d'envelliment 
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6. MATRIU DAFO 
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La matriu DAFO és una eina que permet a l'empresari analitzar la realitat de la seva 
empresa, marca o producte per poder prendre decisions de futur. 
 

 
INTERN EXTERN 

NEGATIU  Es preveuen tandes 
petites ja que 
l’impressió 3D triga 
molt temps.  

 Els materials reciclats 
emprats no han estat 
sotmesos a les proves 
adients per saber el 
seu rendiment 
 

 Mercat molt 
competitiu a nivell 
global. 

 Desconfiança en 
materials reciclats. 

POSITIU  Producte amb bones 
prestacions. 

 Producte sostenible. 

 El 95% del materials 
són reciclats 

 Oferta gairebé nul·la 
d’aquest tipus de 
producte. 

 La gent cada cop està 
mes compromesa amb el 
medi ambient de la gent 
amb el medi ambient.  

Taula 8. Matriu DAFO. Font. Elaboració pròpia. 
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7. TECNOLOGÍES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISSENY D’UNES BOTES DE FÚTBOL AMB MATERIALS RECICLATS 
Jordi Jiménez Robles 

137 
 

7.1. Tecnologies físiques 
 
7.1.1. Escàner 3D Sense 
 
Es tracta d'un escàner portàtil de dimensions 178x129x330 mm que pot escanejar 
objectes amb una precisió de 0,9 mm a 50 cm de distància.  
S’ha utilitzat per escanejar el peu en 3D. 
 

7.1.2. Talladora làser 
 

Una Talladora Làser és una eina tecnològica que talla materials a través d'un tub CO2 
(diòxid de carboni). Treballa a partir d'un vector predeterminat (disseny amb software 
especialitzat), mateix que tallarà, marcarà, gravarà o punteará per obtenir la peça 
requerida. 
S’ha utilitzat per tallar la fullola en seccions per conformar l’horma. 
 

7.2 Tecnologies digitals 
 
7.2.1. Solid Edge 

 
Solid Edge de SIEMENS, és el programa de disseny CAD 3D que compta amb eines 
excepcionals per a la modelització 3D de peces i conjunts, a més de la gestió de 
prototips digitals de forma integrada. 
Aquest programa s’ha utilitzat per realitzar el modelat de les peces de la bota i exportar 
les seccions de l’horma per realitzar els talls.  
 

7.2.2. Keyshot 
 

KeyShot és una aplicació de renderització independent en temps real dissenyada per 
fer que el procés de crear renderitzacions en 3D sigui extremadament ràpid. 
S’ha utilitzat per realitzar renders de la bota. 
 

7.2.3. Illustrator 
 

Adobe Illustrator és l'aplicació de disseny estàndard del sector que et permet plasmar la 
teva visió creativa amb formes, colors, efectes i tipografies. Els poden acabar impresos, 
a Internet i apps, en vídeos i animacions, etc. 
S’ha utilitzat per realitzar el logo de la marca. 
 

7.2.4. Photoshop 
 

Photoshop serveix per editar o crear imatges amb l'ús de diverses eines com pinzells, 
llapis, farcits, formes, textos, relleus o efectes, entre d'altres. El programa suporta tota 
mena de formats d'imatge com JPG, GIF, PNG, PDF, TIFF ... etc. 
S’ha utilitzat per fer muntatges com el cartell del branding i la bota. També s’ha utilitzat 
per netejar les imatges dels esbossos. 
 

7.2.5. In design 
 

Adobe Indesign és una aplicació de disseny editorial per a ordinadors. Gràcies a aquesta 
aplicació és possible dur a terme tot tipus de projectes. Des de la creació de revistes, 
llibres de tot tipus (físics o electrònics) o periòdics a la creació d'un flyer o tríptic 
promocional. 
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S’ha utilitzat per muntar el branding de la marca. 
 

7.2.6. RDWorks V8 
 

RDWorks V8 (RD Laserwork V8.) és el programari estàndard que ve per als equips làser 
de tall i gravat. Treballa utilitzant fitxers d’importació 2D com el DXF on s’assignen 
paràmetres de tall a les diferents capes. 
S’ha utilitzat pels preparar els talls de les seccions de l’horma. 
 

7.2.7. 3D Sense 
 

El software de l’escàner serveix per visualitzar en directe l’escaneig, a més de solidificar 
la superfície escanejada i editar-lo. 
S’ha utilitzat per crear el modelat de l’horma. 
 

7.2.8. Microsoft Word 2016 
 

Microsoft Word 2010 és un programa de processament de text, dissenyat per ajudar a 
crear documents de qualitat professional. 
S’ha utilitzat per redactar la memòria. 
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8. CONCLUSIONS I AGRAÏMENTS 
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Finalment, en general, els objectius s’han complert.  
S’ha pogut dissenyar una bota que es prevé que tindria molt bones prestacions donades 
les característiques dels materials utilitzats i basant-me en els antecedents que es 
troben al mercat. El producte s’ha definit minuciosament de manera satisfactòria, cada 
material utilitzat es pot adquirir al mercat i la fabricació i muntatge de la bota es basa en 
processos actuals. Fins i tot s’ha pogut obtenir el pes aproximat basat en les 
dimensiones generals i la densitat dels materials, però es un valor aproximat ja que es 
basa en les cotes generals de les peces. Personalment estic satisfet ja que la bota 
m’agrada i trobo que si estigués al mercat podria fer-se un lloc ja que es presenta com 
una alternativa sostenible sense deixar de tenir bones prestacions. 
 
Per continuar aquesta definició es podria realitzar un prototip realista imprimint les peces 
de TPU amb fil de TPU i adquirint EVA i teixits similars a la resta, no obstant aquest 
prototip requereix l’accés a una impressora 3D bastant voluminosa per imprimir les 
peces i una inversió econòmica i no tinc a l’abast cap de les dues. 
 
En el cas de voler comercialitzar aquesta bota s’hauria de fabricar i testar segons els 
assajos especificats i en cas de no complir els requisits redissenyar les parts que ho 
requereixin.  
 
Tot i que no està als objectius m’hagués agradat concretar un per la bota, però per ficar-
hi un preu s’ha d’estipular una producció mínima i un pla d’empresa per obtenir la 
rentabilitat en valor del temps. A més els distribuïdors/fabricants del productes no tenen 
preu per unitat sinó que personalitzen el preu al que demana el client i donat que no es 
té un pla de producció no s’ha pogut ficar tan sols un preu orientatiu. Però dedicar temps 
aquest procés hagués reduït el temps de dedicació a la part del disseny i la definició 
dels components que és el principal objectiu. 
 
Utilitzant les tecnologies esmentades he aprés molt, tot i que ja les havia fet servir per 
altres assignatures, però mi he utilitzat tantes a la vegada per un mateix projecte. 
No obstant no tot ha estat satisfactori, ja que he utilitzat moltes tecnologies que no m’han 
donat el resultat esperat. Aquest es el cas de la fotogrametria, l’escaneig 3D a partir de 
fotos, on mitjançant el programa Meshroom no he pogut crear el model del peu ja que 
hem donava un error de compatibilitat alb el PC. És per això que vaig haver de demanar 
l’escàner 3D utilitzat a l’assignatura de Maquetació i prototipatge (MAPR). 
Tampoc he pogut imprimir l’horma el peu en impressora 3D ja que Les dimensions eres 
massa grans i es gastava massa material i temps d’impressió. A més d’impressora 
pertany al campus i per tant no podria vigilar d’impressió durant la nit, de manera que 
nomes podia fer tirades pel dia. Per sort va sorgir l’idea de realitzar l’horma amb la 
talladora làser i tot i que al principi va suposar bastanta feina tallar el model en seccions 
de 6mm i passar-ho a 2D, finalment va donar un resultat satisfactori. Tambè m’ha fet 
coses estranyes el Sòlid Edge ja que es representaven les peces en una escala i la soca 
sortia en altra. 
 
L’aplicació de les metodologies també es un objectiu que s’ha assolit. Gràcies a 
aquestes tècniques el procés de disseny ha sigut molt més ordenat i productiu. 
 
L’altre objectiu assolit es de crear una marca d’esports consistent i estic bastant satisfet. 
Personalment m’agrada la marca com a tal, la trobo vistosa, i trobo que representa bé 
els valors amb els que s’identifica, a més de ser.  
 
En resum estic satisfet amb els resultats obtinguts en el treball tot i que al ser un projecte 
tan llarg han hagut coses que m’hagués agradat fer però que he tingut que renunciar pel 
bé de la qualitat de projecte. 
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Aprofito aquest espai per agrair a tothom que m’ha ajudat o que m’ha donat suport durant 
tot aquest procés. 
 
Vull agrair també als tècnics de l’escola la disponibilitat i l’oferiment de solucions durant 
la fabricació de l’horma, al meu germà per prestar-se per realitzar l’escanejat del peu i a 
tots aquells que van perdre un moment en omplir la meva enquesta.  
 
Agraeixo al meu tutor Frederic el tracte proper i la disponibilitat, a més de posar al meu 
abast eines i programes que he necessitat.    
 
Per últim gracies al amics i familiars que han mostrat interès i admiració pel meu treball, 
i també als companys de carrera que m’han aconsellat en allò que han pogut. 
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ANNEX I. PLÀNOLS DE TÈCNICS 
ANNEX II. DESENVOLUPAMENT DEL “BRANDING” 
 


