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1. INTRODUCCIÓ 

El segle XXI planteja nous paradigmes al voltant de la praxi professional en 

determinades professions i els espais on es realitzen. Un d’aquests nou 

paradigmes de treball és el coworking. Aquest mètode de treball consisteix en un 

espai col·lectiu que agrupa diferents professionals autònoms o que formen petits 

equips de treball. L’objectiu d’aquests espais és que sorgeixin col·laboracions 

espontànies entre ells, facin networking i puguin compartir idees, experiències i 

projectes. 

 

Els usuaris d’aquests espais poden doncs compartir recursos, infraestructures i 

espais optimitzant-ne el seu ús. Dins de l’espai, cada usuari compta amb el seu 

propi lloc de treball individual. Aquest lloc de treball ha de comptar amb tots els 

elements necessaris per a que l’usuari pugui desenvolupar la seva feina sense cap 

mancança. 

 

En aquest projecte, s’ha fet una hipòtesi de com podria ser un d’aquests lloc de 

treball ubicat en un espai coworking. Prenent com a referència l’espai coworking de 

Neàpolis de Vilanova i la Geltrú, s’ha plantejat el següent objectiu: desenvolupar un 

sistema de treball individual que aporti tots els requeriments que necessiten els 

usuaris d’un espai coworking. 
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2. OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar el treball final del grau d’enginyeria de 

disseny industrial i desenvolupament del producte de l’Escola Politècnica Superior 

d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Per tant, l’objectiu principal és desenvolupar el 

projecte d’acord amb els requisits acadèmics d’aquest treball final de grau i poder 

plasmar i utilitzar els coneixements adquirits al llarg dels estudis. 

 

D’altra banda, es presenten a continuació, els objectius propis del projecte un cop 

feta la fase d’anàlisi del problema: 

 

- Estudiar quins han estat els principals models d’organització del treball al 

llarg de la història 

- Fer un anàlisi de solucions existents d’espais de treball 

- Analitzar quins són els requeriments dels usuaris d’aquest tipus d’espai de 

treball 

- Generar una llista d’especificacions tècniques (brief) que cobreixi totes les 

necessitats localitzades durant el procés d’investigació i que serviran de 

base per al desenvolupament de la proposta 

- Desenvolupar un producte que acompleixi tots els punts definits en el 

briefing 

- Tenir en compte aspectes mediambientals i de sostenibilitat durant tot el 

procés de desenvolupament del producte 
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3. ANÀLISI DEL PROBLEMA 

Havent introduït el projecte i definit els objectius es procedeix a fer un anàlisi més 

exhaustiu del problema per tal de treure els requeriments que poden tenir els 

usuaris i així desenvolupar un sistema de treball individual d’acord amb aquestes 

necessitats. 

 

Per aconseguir-ho, s’ha optat per realitzar dues tècniques d’investigació: el mapa 

d’idees i l’estudi etnogràfic.   

 

El mapa d’idees permetrà trobar aspectes importants relacionats amb l’espai de 

treball a tenir en compte durant el desenvolupament del projecte. 

 

L’estudi etnogràfic definirà quins són els usuaris principals en els quals es vol 

centrar el desenvolupament del producte quines són les seves característiques, i 

finalment definir les necessitats que poden tenir a durant la seqüència d’ús de 

l’espai de treball. 
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3.1. MAPA D’IDEES 

El mapa d’idees permetrà veure amb perspectiva les majors problemàtiques 

relacionades amb l’espai de treball i així definir-les per tal de tenir-les en compte 

durant el desenvolupament del projecte. 

 

Un cop realitzat el mapa d’idees i focalitzat en els temes que s’ha cregut més 

importants, es sintetitza i es mostra a continuació per posteriorment extreure’n les 

conclusions: 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Mapa d’idees 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG - GUILLEM CUSÓ LÓPEZ 

SISTEMA DE TREBALL INDIVIDUAL UNUM 

8 

 

3.2. CONCLUSIONS MAPA D’IDEES 

En aquest punt, s’exposen les conclusions dels punts més importants sorgits 

durant el desenvolupament del mapa d’idees. Es llisten i es descriuen a 

continuació: 

 

 PRIVACITAT: L’usuari pot requerir de manera fixa o temporal certs moments 

de privacitat i no estar tant exposat a la resta d’usuaris.  

 COMFORT: L’espai de treball sol ser usat per un nombre elevat d’hores al 

dia, és per això, que donar un bon confort a l’usuari farà que pugui treballar 

a gust i de manera productiva. 

 COOPERACIÓ: El treball en equip és un aspecte clau en moltes empreses i 

espais de treball, és per això que s’ha de tenir present com dur a terme un 

espai que faciliti la interacció entre usuaris.  

 ESPAI INDIVIDUAL i ESPAI COL·ECTIU: Lligat amb la cooperació, els espais de 

treball solen aglomerar una certa quantitat d’usuaris; com generar un espai 

individual dins del col·lectiu també és un aspecte a treballar per tal de donar 

a l’usuari una sensació de tenir un espai propi i personal. 

 SEGURETAT: Durant la jornada laboral l’usuari no pot patir cap lesió, ja sigui 

per un mal funcionament del sistema o per males postures que agafi, etc. És 

per això que s’ha de cuidar l’aspecte de la seguretat en tot moment i durant 

totes les fases del desenvolupament. 

 TRANSFORMABILITAT: L’espai físic és un bé molt preuat avui en dia, 

desenvolupar un espai de treball que es pugui transformar quan no s’usa i 

d’aquesta manera generar un espai polivalent és un aspecte important i 

enriquidor per a qualsevol empresa o espai de treball col·lectiu. 

 EMMAGATZEMATGE: Si l’usuari utilitza freqüentment alguns estris de treball 

pot requerir emmagatzemar-los en el mateix lloc de treball per no haver de 

transportar-los. 

 TECNOLOGIA: La tecnologia avança cada vegada més ràpid, i els espais de 

treball han d’integrar i absorbir aquesta tecnologia per tal de donar les 

màximes prestacions a l’usuari; per tant, s’ha de veure i estudiar quina 

tecnologia es pot aplicar a l’espai de treball i com es pot integrar. 

 MODULARITAT: Per tal de formar espais col·lectius a partir de llocs de 

treballs individuals, aquests han de poder agrupar-se o combinar-se per a 

formar diferents xarxes físiques de treball. 
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3.3. ESTUDI ETNOGRÀFIC 

En l’estudi etnogràfic, es vol estudiar i analitzar situacions reals en l’experiència 

d’ús dels usuaris. Per aconseguir-ho, s’ha centrat l’estudi en els usuaris de l’espai 

coworking de l’edifici Neàpolis de Vilanova i la Geltrú. 

 

En aquest punt doncs, es busca analitzar una seqüència d’ús d’un usuari d’un 

espai coworking i posteriorment analitzar-la per extreure’n conclusions en forma de 

requeriments. 

 

Per desenvolupar l’estudi etnogràfic, s’ha utilitzat l’eina de l’storyboard, la qual 

consisteix en fer una representació gràfica d’aquesta seqüència d’ús per 

posteriorment desglossar-les i analitzar-les.
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3.3.1. STORYBOARD: USUARI COWORK – JORNADA LABORAL 

 

 
1. En Roger arriba al seu espai de treball i s’hi instal·la 

 
2. Durant la jornada laboral desenvolupa les tasques de manera individual 

 
3. En Roger rep una trucada privada al telèfon mòbil i decideix sortir fora 

 
4. Arribada l’hora de dinar, en Roger deixa l’ordinador portàtil a les guixetes 

 
5. Finalment, acabada la jornada laboral, recull les pertinences i abandona l’espai de treball 
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3.3.2. ANÀLISI SEQÜÈNCIA D’ÚS DE L’STORYBOARD 

Un cop s’ha plantejat el primer escenari d’ús real mitjançant l’storyborad, es 

procedeix a analitzar cadascuna de les etapes de la seqüència d’ús; en aquestes, 

es detallarà l’acció que es desenvolupa i a partir d’aquestes accions s’extrauran 

necessitats/requeriments dels usuaris. 

 

A continuació es mostra l’anàlisi mitjançant la següent taula: 

 

NÚM. ACCIÓ DESENVOLUPADA NECESSITAT / REQUERIMENT 

1 

- Deixar motxilla o bossa de mà per 

treure l’ordinador portàtil i els estris de 

treball 

L’usuari requereix alguna superfície o suport per a 

manipular i extreure les pertinences de la bossa de 

mà 

- Endollar els equips electrònics 

L’usuari requereix endollar certs aparells com 

l’ordinador portàtil i la Tablet per a poder treballar i 

que els cables quedin organitzats i no envaeixin la 

superfície de treball 

2 - Desenvolupar les tasques de treball 
L’usuari ha de poder treballar sense rebre 

interrupcions degudes al soroll ambient 

3 
- Rebre i mantenir una trucada de caire 

privat 

L’usuari ha de poder mantenir una conversa amb 

certa privacitat 

Que la resta d’usuaris no percebin la conversa per no 

ser molestats o distrets 

4 

- Recollir els estris de treball de valor Facilitat i immediatesa per a recollir els estris 

- Emmagatzemar els estris al caseller Tenir un espai d’emmagatzematge segur a l’espai de 

treball per no haver de fer ús del caseller ja que no 

es troba proper al seu espai 

- Recollir els estris del caseller i instal·lar-

se a l’espai de treball 

5 - Recollir i endreçar l’espai de treball 

Un emmagatzematge segur que garanteixi a l’usuari 

poder deixar l’ordinador portàtil a l’espai de treball 

fins al dia següent sense risc de furt 

La disposició de la bossa de mà mentre l’usuari 

treballa, ha de facilitar la recollida per quan aquest 

abandona l’espai de treball 
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3.3.3. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI ETNOGRÀFIC 

Un cop realitzat l’estudi etnogràfic, es poden extreure una sèrie de conclusions en 

forma de requeriments a tenir en compte durant el desenvolupament del projecte. 

Són les següents: 

 

 L’usuari requereix un espai que faciliti la seva entrada i sortida del mateix 

 S’ha de facilitar la disposició i emmagatzematge de les pertinences de 

l’usuari 

 Facilitar la connexió dels aparells electrònics per tal de que quedin ben 

organitzats un cop endollats 

 Generar la possibilitat de donar privacitat a l’usuari 

 Dotar l’espai d’un emmagatzematge segur pera dipositar-hi els estris de 

treball de valor 
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4. MÈTODES D’INVESTIGACIÓ 

Un cop realitzat l’anàlisi del problema, es realitzen una sèrie d’estudi d’investigació 

que permeten veure quina és la situació actual en relació als espais de treball en 

general i també més concretament en els centres coworking. 

 

Els mètodes d’investigació que es realitzen són els següents: 

 

 Visita i estudi de dos centres coworking 

 Entrevistes a usuaris de centres coworking 

 Anàlisi de precedents 

 Anàlisi de referents 

 

En les següents pàgines es desenvolupen els mètodes mencionats anteriorment i 

es presenten les conclusions. Finalment, amb aquestes conclusions i estudis previs 

es genera un briefing de disseny. 
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4.1. CENTRES COWORKING 

Per tal de conèixer i estudiar el model organitzatiu de treball de coworking, es van 

visitar dos centres que apliquen aquesta metodologia de treball.  

 

Els dos centres de coworking que s’han visitat són: 

 

 Espai coworking de la UB de Barcelona:  

 Espai coworking del Nèapolis de Vilanova i la Geltrú  

 

En aquest apartat es mostren les imatges que es varen capturar de cada centre per 

plasmar gràficament aquests espais de treball. En segon lloc, es mostra la 

informació obtinguda a partir de la visita guiada i l’entrevista realitzada a Mar 

Bosch, gestora de l’espai coworking de Neàpolis.
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4.1.1. ENTREVISTA GESTOR ESPAI COWORKING 

L’entrevista que es realitza amb el gestor de l’espai de coworking té per objectiu 

conèixer quin és el funcionament d’aquest espai. Això permetrà comprendre tots 

els elements que conformen el servei del coworking i quin ús en fan els usuaris. 

 

A continuació, s’exposen els punts principals d’informació que es van tractar durant 

l’entrevista: 

 

 El centre de coworking es va inaugurar l’any 2011 

 L’espai de coworking està obert tot el dia (24 hores) durant els 365 dies a 

l’any 

 L’entrada dels usuaris està controlada i restringida per un lector de targetes 

 Actualment hi ha 80 usuaris coworkers 

 A l’espai hi ha 40 taules de treball 

 L’ús de l’espai cowork per part dels usuaris és de màxim 3 anys 

 Els usuaris tenen un espai de treball fix durant el període d’ús de l’espai 

 Les taules de l’espai (Fig.4.1.9 i Fig.4.1.10 de la pàgina 16), poden ser 

compartides per dos usuaris o usades individualment 

 Els usuaris solen entrar a treballar de manera autònoma i individual per a 

desenvolupar el seu projecte 

 Hi ha hagut usuaris que han format grups de treball / empreses de dos 

persones 

 També s’ha donat el cas de la formació d’empreses de tres usuaris, però en 

són minoria 

 Actualment hi ha manca d’espai degut al creixement d’usuaris; s’estan 

desenvolupant espais alternatius a la planta baixa de l’edifici Neàpolis per a 

allotjar-hi coworkers 

 L’espai compta amb una sala per a realitzar reunions (Fig.4.1.12 de la 

pàgina 16) 

 L’espai del coworking a vegades s’usa per a fer presentacions, conferències, 

etc. 

 Els usuaris compten amb una sèrie de serveis comuns que són: 

o Accés a internet fibra òptica, aire condicionat, neteja del lloc de feina 

o Domiciliació comercial, recepció de visites, correspondència i 

paqueteria 

o Accés a sales de reunions, formació i descans 

o Cuina office amb cafetera, micro-ones i nevera 

o Casellers 

o Espais d'esbarjo 

o Impressora, fotocopiadora, escàner 

o Telefonia fixe IP 
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4.1.2. IMATGES CENTRES COWORKING 

En aquest apartat, es mostra un recull ‘imatges realitzades durant les visites al 

centres de coworking. 

 

Aquestes imatges serveixen per a plasmar de manera gràfica, quins són els espais 

de cada cowork, com estan distribuïts, etc. A continuació es mostren les imatges de 

l’espai de coworking de la UB de Barcelona i el del Neàpolis de Vilanova i la Geltrú.
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ESPAI COWORKING UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

  
Fig.4.1.1. Zona de treball principal Fig.4.1.2. Zona de treball principal 

  
Fig.4.1.3. Zona auxiliar per a presentacions Fig.4.1.4. Zona auxiliar per a presentacions 

  
Fig.4.1.5.Casellers Fig.4.1.6. Zona de treball auxiliar 

  
Fig.4.1.7. Zona menjador Fig.4.1.8. Zona lleure 
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ESPAI COWORKING NEÀPOLIS VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

  
Fig.4.1.9. Zona de treball principal Fig.4.1.10. Zona de treball principal 

  
Fig.4.1.11. Casellers Fig.4.1.12. Sala de reunions 

  
Fig.4.1.13. Zona menjador Fig.4.1.14. Zona lleure 

  
Fig.4.1.15. Terrassa Fig.4.1.16. Zona lleure 
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4.2. ENTREVISTES 

L’apartat de les entrevistes pretén cercar informació d’usuaris reals per tal de 

conèixer quines són les seves experiències d’ús i descobrir quins són els seus 

requeriments o necessitats en relació a l’espai de treball 

 

Un cop visitats els dos centres, es proposen una sèrie d’entrevistes a tres usuaris 

del centre coworking de Vilanova i la Geltrú. A continuació, es mostra un resum dels 

perfils dels entrevistats i seguidament les conclusions extretes d’aquestes. 

 

Usuari 1 

 Professió: Programador 

 Equip de treball: 2 socis 

 Taules ocupades: 1 

 

Usuari 2 

 Professió: Dissenyador web 

 Equip de treball: 2 socis 

 Taules ocupades: 2 

 

Usuari 3 

 Professió: Treballador empresa 

 Equip de treball: 1 persona 

 Taules ocupades: 1 

 Metodologia de treball 

 

 

INFORMACIÓ EXTRETA DE LES ENTREVISTES 

 

- Els tres usuaris treballen amb ordinador de sobretaula, tot i que la majoria 

d’usuaris de l’espai coworking visitat utilitzen un ordinador portàtil 

- Noten manca de privacitat en algunes situacions 

- Noten molèstia per l’excés de soroll en algunes ocasions 

- Utilitzen molt el telèfon mòbil com a eina de treball per a estar en contacte 

amb els clients 

- Quan han de parlar per telèfon solen sortir fora de l’espai de treball per tenir 

més privacitat 

- L’usuari 1 i 2 utilitzen tauletes electròniques com a eina de treball 

- Utilitzen els casellers que tenen a l’espai per a guardar-hi la eines de treball 

com ara la Tablet 

- Depenent de la situació, si han de sortir de l’espai de coworking per un 

període de temps curt, guarden els estris de treball de valor com ara 

ordinador portàtil o Tablet al caseller per tal d’evitar patir un furt  

- L’usuari 2 i el seu soci, depenent de la temporada, afegeixen dos membres 

a l’equip de treball temporalment; és per això que utilitzen dues taules de 

l’espai cowork 
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4.3. ANÀLISI DE REFERENTS 

L’anàlisi de referents pretén estudiar els principals models d’organització de l’espai 

de treball d’oficina que hi ha hagut al llarg de la història. En aquest anàlisi es vol 

entendre la motivació d’aquest models d’organització, quins objectius perseguia 

cadascun d’aquests i finalment com quedaven definits els espais de treball per a 

aconseguir-ho. 

 

Els models analitzats són els següents: 

 

 Organització científica del treball 

 Organització basada en el “cubicle” 

 Oficina amb espai obert o “Office landscape” 

 Complexos laborals contemporanis 

 

En les següents pàgines es mostra l’anàlisi realitzat per posteriorment extreure les 

conclusions d’aquest.
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Taylorisme: La organització científica del treball 

Època Principis del s. XX 

Concepte El Taylorisme és un concepte d’organització industrial del treball ideat per Frederick W. Taylor. Aquest concepte 

es basava en dividir en tasques concretes el treball i especialitzar els treballadors en desenvolupar una 

d’aquestes tasques de manera individual. L’aplicació d’aquest concepte a l’espai de treball d’oficina va generar 

espais plens de fileres d’escriptoris individuals on els treballadors desenvolupaven les seves de manera 

autònoma i individual. 

 

 

Característiques  Sistema basat en la divisió del treball i l’especialització del treballador 

 Treballadors treballen de manera individual sense interactuar els uns amb els altres 

 Espais de treball oberts amb llargues fileres d’escriptoris 

Fig.4.3.1. Representació gràfica del Taylorisme 

Exemples d’aplicació 

   
Fig.4.3.2. Edifici Larkin Building – Frank Lloyd Wright – Estats Units 

  
Fig.4.3.3. Edifici Johnson and Son Administration Building – Frank Lloyd Wright – Estats Units 
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Organització basada en el “Cubicle” 

Època Anys 60 

Concepte El concepte d’espai de treball basat en la repetició del “cubicle” busca generar espais de treball individuals, 

que aïllin els treballadors dels sorolls i distraccions i per tant, puguin treballar de forma confortable i sense 

interrupcions. El cubicle és un espai de treball individual parcialment tancat mitjançant mampares i va néixer 

degut a la “mala” aplicació de l’espai de treball anomenat “Action Office 2” que va dissenyar Robert Propst 

(Veure Apartat 4.4. Precedents). El concepte del cubicle va generar espais de treball coneguts com a “granges 

de cubicles” ja que consistien en sales repletes de mampares i espais aïllats. 

 

Característiques  Espais de treball individuals semitancats i parcialment aïllats 

 Repetició d’aquest espai individual en l’oficina 

 Espai de treball individual dissenyat i calculat segons el que es creia necessari per al treballador 

 Treball individual i autònom 

 Manca d’interacció entre treballadors Fig.4.3.4. Representació gràfica del Model “Cubicle” 

Exemples d’aplicació 

 

Fig.4.3.5. Imatge de la creació del cubicle a partir de la mala aplicació de l’Action Office de Robert Propst; Herman Miller (1978) 

 
 

 
 

Fig.4.3.6. Imatges representatives d’oficines basades en el cubicle 
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Oficina amb espai obert / “Office Landscape” 

Època Anys 60 

Concepte El concepte d’espai obert neix a Alemanya als anys 60 conegut com a “ Burolandschaft”, i 

pretén crear un espai obert on es propiciï la col·laboració entre treballadors i es generi treball 

en equip. A diferència de l’espai obert que es trobava en la divisió científica del treball, la 

“office landscape” pretén crear petits espais de treball col·lectius mitjançant diferent tipus de 

mobiliari, com ara mampares, armariets, escriptoris etc. Així doncs, es tracta d’un espai obert 

que es divideix en petits espais de treball col·lectius. 

 

Característiques  Espais de treball obert dividit en sub espais de treball col·lectius 

 Cerca de la col·laboració i treball en equip 

 Espais de treball canviants segons les necessitats 

 Espais de treball basats en els requeriments de treball dels usuaris 

Fig.4.3.7. Representació gràfica del Model “Office Landscape” 

Exemples d’aplicació 

 
 

 
Fig.4.3.8. Imatges i Layout de les Oficines Osram, Munic, 1963 

https://pilgrimakimbo.wordpress.com/2011/01/27/tron-the-future-is-then-or-the-continuing-legacy-of-the-appropriated-action-office/
http://ichef.bbci.co.uk/news/660/media/images/66646000/jpg/_66646438_qt_osram-gmbh-muen624.jpg
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Complex laboral Contemporani 

Època Actualment 

Concepte El concepte de complex laboral, consisteix en una infraestructura creada per diferents espais i edificis 

que pretén donar tots els serveis que cobreixin totes les possibles necessitats d’un treballador per tal 

de que aquest pugui romandre el màxim temps a l’empresa. En aquests complexos, es pretén crear un 

espai de treball amè i informal, creant una sensació màxima de confort al treballador i generant també 

un ambient que ajudi a augmentar i fomentar la inspiració i creativitat. Serveis de bugaderia, gimnàs, 

restaurant, etc. Són alguns dels exemples que poden trobar els usuaris d’aquests complexos. 

 

Característiques  Espais de treball diversos adaptats a totes les necessitats/situacions que requereixi un 

treballador 

 Complexos molt grans que aglutinen tot tipus d’espais i activitats 

 Cerca de mantenir al treballador el màxim de temps possible a l’empresa 

 L’espai que es crea és informal i amè, el qual genera un estat de confort i benestar al 

treballador 
Fig.4.3.9. Representació gràfica d’oficina de complex laboral 

contemporani 

Exemples d’aplicació 

   

Fig.4.3.10. Exemples d’espais de treball de l’empresa Google 

   
Fig.4.3.11. Exemples d’espais de treball de l’empresa TWBA/Chiat/Day  
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4.4. ANALISI DE PRECEDENTS 

L’estudi de precedents permetrà estudiar solucions existents al mercat que poden 

aportar característiques interessants de cara al desenvolupar un nou espai de treball. 

 

El que busca aquest estudi es poder veure com en diferents casos s’ha tractat de 

solucionar el disseny d’un producte / servei que conté alguna característica, funció, 

solució que pugui tenir una aplicació i/o relació en el desenvolupament d’un espai de 

treball. 

 

A continuació s’enumeren aquests productes i es descriu quines són les característiques 

que poden ser un referent en relació a un espai de treball.
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Robert Propst i George Nelson / 1964 / Herman Miller 

“Action Office 1” 

Concepte: Espai de treball modular compost per varis escriptoris i estanteries; els escriptoris tenien diferents alçades habilitant a l’usuari 

poder treballar assentat o de peu. L’objectiu d’aquesta solució era donar dinamisme i moviment a l’usuari per tal d’evitar que estigués tota 

la jornada laboral assentat. Aquesta proposta va sorgir també de la necessitat d’un espai de treball individual adaptat al model organitzatiu 

de la “Office Landscape”. 

Imatges 

 

  
 

 

Fig.4.4.1. Usabilitat Action Office 1 

 

Fig.4.4.2. Escriptori Action Office 1 

 

Fig.4.4.3. Robert Propst i George Nelson utilitzant l’Action 

Office 1 

 

 

 

http://www.georgenelsonfoundation.org/george-nelson/works/action-office-1-a01-132.html
http://conf.idec.org/2012/the-prefabricated-office/


TFG - GUILLEM CUSÓ LÓPEZ 

SISTEMA DE TREBALL INDIVIDUAL UNUM 

27 

 

 

Robert Propst / 1968 / Herman Miller 

“Action Office 2” 

Concepte: Basat en l’Action Office 1, la següent versió redueix l’espai utilitzat, incorpora unes mampares lleugeres i mòbils que permeten 

delimitar l’espai i un sistema d’estanteries que propicia el moviment del treballador. Aquest nou sistema permetia a l’usuari configurar el 

seu espai de treball segons els seus requeriments i gustos. Malauradament, degut a la optimització d’espai de les empreses, aquest 

disseny va esdevenir posteriorment al conegut “Cubicle”. 

Imatges 

  
 

Fig.4.4.4. Disposició Action Office 2 Fig.4.4.5. Mòduls d’Action Office 2 Fig.4.4.6. “Mala” aplicació de l’Action Office 2 

 

 

 

http://www.wired.com/2014/04/how-offices-accidentally-became-hellish-cubicle-farms/
https://pilgrimakimbo.wordpress.com/2011/01/27/tron-the-future-is-then-or-the-continuing-legacy-of-the-appropriated-action-office/
http://www.hermanmiller.com/products/workspaces/individual-workstations/action-office-system.html
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Verner Panton / 1968  

“Living Tower” 

Concepte: “Living Tower” és un moble-estructura que va dissenyar Pantone i que permet ser utilitzat en 4 nivells. Mitjançant la 

combinació d’una estructura i diferents formes orgàniques, aquest “moble” genera quatre espais individuals alhora. La multifuncionalitat 

que genera a partir de la simplicitat de la forma són la clau d’aquest disseny. 

Imatges 

 
 

 

Fig.4.4.7. Imatge general de “Living Tower” Fig.4.4.8. Verner Panton mostrant la polivalència 

del producte 

Fig.4.4.9. Verner Panton mostrant les 

possibilitat del producte 

 

http://studio283projects.com/blog/?p=686
http://wp1139200.server-he.de/raetherei/living-tower-meine-daenischen-designhelden-2/
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Erwan y Ronan Bouroullec / 1998  

“Desintegrated kitchen” – Cuina desintegrada 

Concepte: Aquest model de cuina trenca amb els esquemes de la cuina “tradicional” que sol està per a unes dimensions concretes i 

integrada en l’entorn; aquest concepte de Bourellec, pretén desintegrar el concepte de cuina creant un moble desmuntable i que es 

pugui configurar segons les necessitats de l’usuari. 

Imatges 

 

 
 

Fig.4.4.10. Imatge general del producte Fig.4.4.11. Imatge de la cuina desintegrada en un context 
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Erwan y Ronan Bouroullec / 2012 / Vitra 

“Workbays” 

Concepte: Sistema de mampares modular i flexible que segons la seva configuració permet adaptar-se per a crear diferents espais de 

treball, tant individuals com col·lectius. La seva flexibilitat, permet que a l’hora d’emmagatzemar el producte, aquest es pugui reduir el 

seu volum de manera molt eficaç i per tant facilita l’emmagatzematge. 

Imatges 

  

 

4.4.12. Exemple de creació d’un espai col·lectiu Fi.g.4.4.13. Espais individuals 

creats amb “Workbays” 

Fi.g.4.4.14. Espais individuals creats amb “Workbays” 
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Andreas Söriko / 2013  / Wilkhahn 

“Timetable” 

Concepte: Escriptori portable que permet ser usat de manera individual o combinar-lo amb altres escriptoris i formar espais de treballs 

col·lectius. Alhora, té un sistema de plegat que permet reduir-ne l’espai i en facilita l’emmagatzematge apilant els producte en filera; 

Compta amb un sistema de guiat del cablejat per tal de que l’usuari pugui endollar els seus aparells electrònics de manera fàcil i que els 

cables no molestin durant l’ús. 

Imatges 

  
 

Fig.4.4.15. Imatge general de “Timetable” Fig.4.4.16. Emmagatzematge de “Timetable” Fig.4.4.1.7. Multifuncionalitat de l’escriptori 
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Karl Malmvall and Eva Lilja Löwenhielm / 2014 / IKEA 

“BEKANT” 

Concepte: L’escriptori “Bekant” està pensat per a facilitar a l’usuari dues posicions de treball: de peu o assentat. Mitjançant un sistema 

electro-mecànic, la taula pot ajustar-se en alçada, i per tant, si l’usuari ho requereix pot canviar la seva posició de treball per a disminuir 

la fatiga i el cansament d’estar vàries hores assentat.  

Imatges 

  

 

Fig.4.4.18. Imatge general de la taula “Bekant” Fig.4.4.19. Exemple d’usabilitat Fig.4.4.20. Detall de la interfaç del producte 
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4.5. CONCLUSIONS DELS MÈTODES D’INVESTIGACIÓ 

Un cop desenvolupats els mètodes d’investigació anteriors, s’extreuen una sèrie de 

conclusions que posteriorment es traduiran, en el briefing de disseny, en directrius 

de disseny per al desenvolupament del projecte. 

 

Les conclusions s’han dividit en dos grups:  

 

 Conclusions en relació a un espai coworking basat en l’estudi del Neàpolis 

 Conclusions generals de l’evolució de l’espai de treball 

 

Conclusions espai coworking basat en l’estudi del Neàpolis 

 

 Hi ha una problemàtica vers l’ocupació de l’espai de treball; els espais de 

treball fixes dificulten l’adaptació o la variació dels espai de treball per a 

adaptar-se als canvis d’ocupació  

 Davant la possibilitat de formar-se petites empreses (2 persones) a l’espai 

coworking, el mobiliari actual no té la possibilitat d’adaptar-se a aquest 

canvis 

 La majoria d’usuaris de l’espai coworking utilitzen ordinador portàtil 

 Els usuaris estan mancats d’un mínim de privacitat en el seu espai de treball 

 Hi ha una necessitat de reduir la recepció del soroll ambient dels usuaris per 

tal d’evitar distraccions i donar més confort 

 Tenir en compte quines són les eines de treball dels usuaris (smartphone, 

Tablet i ordinador portàtil) per tal d’integrar-les a l’espai de treball 

 Els usuaris requereixen un espai d’emmagatzematge segur tant per guardar 

l’ordinador portàtil i la Tablet; aquest emmagatzematge pot ser usat 

momentàniament o per usar-lo al acabar la jornada laboral fins al dia 

següent 

 L’espai de treball ha de poder adaptar-se als canvis que es produeixin a 

l’espai cowork: 

o Formació d’empreses: Dos usuaris passen de treballar de manera 

individual a treballar en equip 

o Sala polivalent: El mobiliari ha de poder reduir el seu volum quan no 

s’usa per tal d’alliberar espai de la sala 

 

Conclusions generals de l’evolució de l’espai de treball 

 

 La tendència de l’espai de treball és generar espais on convisquin els espais 

de cooperació amb els espais de treball individuals 

 Tant la indústria com els models d’empresa, han generat models de treball 

basats en la mobilitat del treballador 

 La tecnologia permet cada vegada més, dotar de més prestacions a equips 

de treball portàtils tals com tablets, smartphones o ordinadors portàtils; 
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aquest fet i el punt anterior fan pensar que moltes empreses en un futur 

preferiran l’ús d’aquests dispositius davant dels tradicionals ordinadors de 

sobretaula 
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4.6. BRIEFING 

Un cop finalitzada la fase d’investigació i avaluant les conclusions sorgides 

d’aquesta, sorgeixen un requeriments de disseny que queden recollits en el 

briefing.  

 

El briefing desenvolupat per al projecte està enfocat a un usuari que presenta les 

següents característiques: 

 

 Usuari d’un espai d’un espai de treball col·lectiu tipus coworking 

 Perfil professional del tipus creatiu / tecnològic: 

 Dissenyador / desenvolupador web / Dissenyador gràfic / Il·lustrador / 

Programador d’aplicacions i/o web 

 

La orientació del desenvolupament de l’espai de treball a aquests perfils 

professionals respon a dos motius: 

1. Són els perfils professionals que més s’han observat durant l’estudi 

dels espais de treball col·lectius 

2. Solen tenir uns requeriments de treball en comú i són els següents: 

 Ús d’un ordinador portàtil 

 Us d’un smartphone 

 Ús d’una Tablet 

 Equipa una bossa de mà o motxilla per a transportar les eines 

de treball 

4.6.1. PRODUCTE 

 

Sistema d’equipament de treball individual per a un usuari d’un espai coworking 

 

4.6.2. OBJECTIU 

 

Dissenyar i desenvolupar un sistema d’espai de treball individual modulable que 

s’adapti a les necessitats específiques de l’usuari i a un entorn canviant com és el 

d’un espai coworking. 
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4.6.3. CONDICIONS GENERALS 

 L’espai de treball ha de ser individual 

 L’espai de treball ha de permetre allotjar una cadira ja que l’usuari 

treballarà assentat 

 La privacitat de l’espai serà opcional, per tant, s’ha de dissenyar de manera 

que es pugui equipar o no l’espai de treball amb un element que generi 

privacitat 

 Constructivament, l’espai de treball ha de poder-se recollir i compactar-se 

parcial o totalment per a reduir el seu volum quan no s’utilitza 

 Els espais de treball han de poder ajuntar-se formant fileres de treball 

 Dos espais de treball han de poder ajuntar-se lateralment per a formar un 

espai de treball per a dues persones 

 

4.6.4. CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

 

SEGONS L’USUARI 

 

 Simultàniament, l’usuari ha de poder treballar amb l’ordinador portàtil i tenir 

un espai per a escriure, prendre notes, fer petits esbossos, etc. 

 Ha de comptar amb espai suficient per deixar altres estris electrònics com 

ara una tauleta electrònica o un smartphone 

 La superfície mínima requerida per a treballar amb l’ordinador portàtil és de 

500 mm de profunditat x 800 mm de llargada 

 La superfície per a poder anotar, escriure, fer petits esbossos, etc. utilitzant 

un full o similar de mida din-A4. La superfície requerida és de 500 mm de 

profunditat x 400 mm de llargada 

 

SEGONS LA CONNECTIVITAT 

 

 La connexió a internet es farà via WI-Fi, per tant, no es contempla cap 

connexió via cable en relació a la connectivitat a internet 

 L’usuari ha de disposar de dos endolls per a la corrent agrupats en un lladre 

o similar 

 Aquests endolls han de quedar amagats sinó se’n fa ús 

 Quan es faci ús dels endolls, els cables endollats han de quedar 

correctament recollits i organitzats per tal de que no quedin enmig de les 

superfícies de treball 

 El lladre es connectarà a la toma de corrent en la part superior de l’espai de 

treball; es contempla que les connexions elèctriques se situïn al sostre de la 

sala mitjançant un fals sostre i baixin des d’allà a buscar el lladre de cada 

espai de treball 
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SEGONS L’EMMAGATZEMATGE 

 

 L’usuari ha de poder deixar/dipositar una bossa de mà o similar a l’espai de 

treball durant la jornada laboral 

 L’emmagatzematge de la bossa de mà o la motxilla no ha de restar espai de 

treball a l’usuari 

 La bossa o motxilla ha de quedar a l’abast de l’usuari per si requereix agafar 

alguna cosa 

 L’usuari ha de poder emmagatzemar de forma segura un ordinador portàtil i 

una tauleta electrònica 

 El sistema de seguretat ha de garantir que no es pot produir cap furt ni cap 

desperfecte del material emmagatzemat 

 L’emmagatzematge segur ha de ser immediat per quan l’usuari hagi 

d’abandonar l’espai de treball per un període breu; per exemple per anar a 

dinar 

 

SEGONS LA PRIVACITAT I EL COMFORT 

 

 L’espai de treball ha de donar privacitat a l’usuari si aquest ho requereix; per 

tant, s’ha de fer mitjançant algun element desmuntable 

 Aquest element de privacitat ha de: 

o Evitar que lateralment i frontalment l’espai de treball estigui tant 

exposat a ser vist per la resta d’usuaris 

 Tot i estar dotat de privacitat, l’usuari ha de poder mantenir un conversa 

amb els altres coworkers més propers des de la seva posició de treball 

(assentat) 

 

SEGONS LA SEGURETAT 

 

 Si el sistema presenta alguna part mòbil s’ha de garantir que l’usuari no 

tindrà risc d’enganxar-se un dit al accionar-lo 

 S’evitarà sempre que hi hagi qualsevol cantonada viva en el sistema per 

evitar que l’usuari pugui colpejar-se i patir algun dany. El radi mínim per a 

qualsevol cantonada serà de 1 mm 

 

4.6.5. RECOMENACIONS 

 

 Els elements del sistema s’haurien de poder muntar en qualsevol posició, 

per tant, si el sistema es asimètric, els elements han de poder-se muntar 

tant a la banda esquerra com a la dreta 

 L’emmagatzematge segur s’hauria de desenvolupar per tal de que l’usuari 

no hagués de carregar amb cap clau o similar, per tal d’evitar la pèrdua 

d’aquesta 
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5. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 

5.1. ESTUDI DE CONCEPTES 

L’estudi de conceptes pretén crear i plasmar idees que puguin ser interessants de 

cara a solucionar el problema que es planteja en el projecte o part d’aquest. Un cop 

s’han esbossat els diferents conceptes, se n’escull un per a desenvolupar-lo. 

 

A continuació es mostren una sèrie de conceptes sorgits durant aquesta fase de 

creativitat i es mostra quin és el concepte escollit per a ser treballat.
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Fig.5.1. Esbossos d’estudis de conceptes 
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5.2. SELECCIÓ DEL CONCEPTE 

Tal i com es mostra en la Fig.5.2 d’aquest apartat, el concepte a treballar es 

caracteritza per la seva morfologia orgànica. Aquesta característica ha estat 

pensada perquè durant la fase d’investigació, s’ha observat que la majoria de 

mobiliari destinat a llocs de treball creats són molt rectes i molt estàtics. 

 

D’altra banda, un altre tret característic que s’ha estudiat en aquesta fase és la 

privacitat de l’usuari mitjançant la morfologia del producte. Tal i com s’observa en 

la imatge de l’esbós, la superfície de treball queda lleugerament per sota l’alçada 

de l’estructura i per tant delimita clarament l’espai individual de l’usuari donant-li 

una certa privacitat espacial sense aïllar-lo de la resta. 

 

Aquest concepte busca donar un cert dinamisme a l’espai i servir d’inspiració per a 

l’usuari. 

 

 
Fig.5.2. Esbós del concepte a desenvolupar 
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5.3. ESTUDI ERGONOMIC 

L’ergonomia és la ciència que estudia les condicions d’adaptació d’un producte, 

espai de treball, etc. a les característiques físiques i psicològiques d’un treballador 

i/o usuari. 

 

En aquest apartat doncs, s’estudiaran aquells aspectes que poden influir en 

l’usuari durant la seva jornada de treball per tal de garantir que a l’hora de 

desenvolupar el producte, aquest s’adapti al màxim a les característiques de 

l’usuari. 

 

Un cop estudiades aquestes característiques, les dades i dimensions determinades 

per l’ergonomia, s’utilitzaran per a dimensionar el producte correctament. 

 

A continuació es mostren una sèrie de gràfics que plasmen les dimensions 

antropomètriques del cos humà que afecten al desenvolupament de l’escriptori i 

s’indica quines són les mides que s’utilitzaran per a dimensionar el producte. 
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5.3.1. ALÇADA DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

En aquest primer punt s’estudia quina és l’alçada i la profunditat que ha de tenir la 

superfície de treball.  

 

A continuació es mostren els gràfics que s’utilitzaran per a determinar l’alçada 

òptima de la superfície de treball: 

 

 

 

 

Fig.5.3.1. Dimensions antropomètriques posició assentada 

 

Fig.5.3.2. Dimensions antropomètriques posició assentada (percentils) 
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L’alçada de l’escriptori serà d’entre 700 i 750 mm d’alçada ja que no es preveu 

que tingui regulació, per tant, es defineix una alçada que es pugui adaptar a la 

majoria d’usuaris segons els gràfics mostrats anteriorment. 

 

5.3.2. PROFUNDITAT I AMPLADA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

En aquest punt es determina quina ha de ser la superfície de treball mínima que ha 

de tenir l’usuari per a poder treballar correctament. 

 

A part de dotar d’espai suficient per a treballar, la profunditat de la superfície de 

treball ha d’assegurar que en posició assentada, com en la figura 5.3.1 i 5.3.2,  la 

punta del peu de l’usuari no sobrepassarà la profunditat de la superfície. 

 

Aquest fet, evitarà que si s’encaren dos espais de treball, les cames dels usuaris no 

es tocaran entre elles. 

 

 
Fig.5.3.3. Dimensions d’abast de l’usuari en una superfície de treball 

 

En el gràfic anterior, es pot observar que a partir de 500 mm de profunditat, 

l’usuari no compta amb un bon abast per interactuar amb els objectes que pugui 

necessitar; així doncs, s’estableix que la profunditat de la superfície garantirà que 

qualsevol objecte disposat sobre aquesta pugui ser agafat de manera còmoda per 

l’usuari. 

 

D’altra banda, l’amplitud de la superfície de treball serà major a 1000 mm 

(amplitud d’abast òptima de l’usuari) però no major a 1600 mm ja que és la 

distància límit on l’usuari no podria interactuar amb els objectes de manera 

ergonòmica. 
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5.3.3. ACABATS SUPERFÍCIE DE TREBALL 

Un cop definides les dimensions i l’alçada de la superfície de treball, es consideren 

aspectes del acabats d’aquesta que també guarden relació amb l’ergonomia de 

l’usuari: 

 

 Per tal d’evitar que la superfície de treball pugui produir enlluernament en 

l’usuari, aquesta tindrà un acabat superficial mat. 

 La superfície no presentarà cap vora viva per al d’evitar que l’usuari es pugui 

colpejar o patir danys durant el seu ús. 

 La superfície de treball serà preferiblement d’un color clar.  

 

Aquestes dades estan recomanades en l’article que s’adjunta com a referència en 

aquest apartat anomenat “Diseño del puesto de Trabajo en oficinas y despatxos en 

las Administraciones Públicas” desenvolupat per la comunitat de Madrid. 

5.3.4. POSICIÓ CALAIX DE SEGURETAT 

La posició de l’armariet de seguretat en el sistema de treball ha de garantir l’accés 

de l’usuari quan aquest està en posició assentada de treball. Per tant, se situarà en 

la part inferior de la superfície de treball a una distància màxima de 100 mm. 
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5.4. PROPOSTA DIMENSIONAL 

Un cop estudiades les dades antropomètriques i ergonòmiques necessàries per al 

desenvolupament del producte, es fixen una sèrie de dimensions que s’hauran de 

respectar en el disseny final. 

 

Seguidament, es mostra un esquema gràfic amb les dimensions comentades 

anteriorment i un altre amb la proporció de la proposta dimensional respecte 

l’usuari. 

 
 AMPLADA SUPERFÍCIE DE TREBALL: 1200 mm 

 PROFUNDITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL: 550 mm 

 ESPESSOR SUPERFÍCIE DE TREBALL: màx. 20 mm 

 ALÇADA SUPERFICIE DE TREBALL: 720 mm 

 

 

Fig. 5.4.1. Gràfic proposta dimensional 

 

 
Fig. 5.4.2. Gràfic proporció proposta dimensional - usuari 
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5.5. ESTUDI FUNCIONAL I D’USABILITAT 

En l’estudi funcional i d’usabilitat es pretén veure quines possibles solucions són 

les més adequades per a les parts amb les que ha d’interaccionar l’usuari. Es 

busca optimitzar la seqüència d’ús de cada part en relació a la funció. 

 

Per a això, de cada part del producte a desenvolupar, s’exposa breument quina és  

la funció que es tracta de solucionar, es mostren una sèrie d’esbossos 

desenvolupats a mode d’estudi, i finalment, es defineix quina és la solució 

adoptada i si s’escau quin producte comercial s’utilitzarà per a complir certes 

funcions. 

 

5.5.1. EMMAGATZEMATGE SEGUR 

L’emmagatzematge segur ha de garantir que l’usuari pugui deixar guardat de forma 

segura un ordinador portàtil, el carregador de l’ordinador, una ratolí i una tauleta 

electrònica quan abandoni l’espai de treball. 

 

A continuació es mostren una sèrie d’esbossos a mode d’estudi: 

 

 
Fig.5.1. Estudi funcionalitat 

emmagatzematge segur 
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5.5.1.1. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Un cop estudiada la funcionalitat de l’emmagatzematge segur, es proposa realitzar 

un armari de dimensions reduïdes que s’obri de forma telescòpica a mode de 

calaix. Per tal de garantir aquest tipus d’obertura, es buscarà un element comercial 

que tingui les dimensions mínimes i es pugui instal·lar lateralment tal com es 

mostra en les següents figures: 

 

 

 
Fig.5.5.1.1. Solució adoptada emmagatzematge 

 

L’element comercial per a garantir la obertura de l’armari és el següent: 

 

 

Empresa: ACCURIDE 

Producte: GUÍA LINEAL DZ2642-0025 

Descripció: Aquesta guia lineal es 

caracteritza per tenir unes mides molt 

compactes i ser d’extensió total. Això 

garanteix un accés total per part de l’usuari a 

l’interior de l’emmagatzematge. D’altra 

banda, presenta una capacitat de càrrega de 

45 kg, que és suficient per a suportar 

l’emmagatzematge d’un ordinador portàtil i 

perifèrics. 

 

 

A l’espai interior, un separador definirà dos espais d’emmagatzematge: un per a 

l’ordinador portàtil i l’altre per a accessoris o una tauleta electrònica. Aquest 

separador es podrà posar o treure en funció de la necessitat de l’usuari per tal de 

tenir un espai d’emmagatzematge gran o dos més petits. 

 

La morfologia de la part superior de la porta, permetrà a l’usuari tenir un punt de 

subjecció per tal d’obrir l’armari de forma còmoda.  
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Finalment, la seguretat la donarà un element de tancament accionat amb clau. 

Aquest component permetrà a l’usuari obrir i tancar l’emmagatzematge segons la 

seva necessitat, garantint que cap objecte del seu interior pugui ser robat. 

 

A continuació es detalla el producte que s’utilitzarà per assegurar el tancament i 

obertura de l’armariet. 

 

 

Empresa: SOUTHCO  

Producte: TANCAMENT 93-10-201-50 

Descripció: Aquest tancament de Southco 

presenta també unes mides molt compactes; 

degut a la tipologia d’armari ideat (obertura 

calaix) és un tancament que està pensat per 

a treballar fen aquest moviment; s’acciona 

mitjançant una clau. 
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5.5.2. PLEGAT DEL PRODUCTE 

En aquest punt, es fa un estudi de com es podria plegar el producte per tal de 

reduir el seu volum quan no s’usa. A continuació es mostren una sèrie d’esbossos 

de l’estudi i posteriorment es defineix la solució adoptada. 

 

 
Fig.5.5.2. Estudi funcionalitat plegat del producte 

 

5.5.2.1. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Per a aquesta funció del producte, es decideix realitzar una estructura fixa amb una 

part davantera abatible. D’altra banda, el sobre de l’escriptori serà desmuntable 

també d’aquesta estructura mitjançant un mecanisme de fixació ràpida. 

 

A continuació es mostra un esbós de la solució adoptada: 

 

 

 
Fig.5.5.2.1. Solució adoptada plegat del producte  
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Així doncs, per realitzar l’abatiment de l’estructura s’utilitzaran frontisses 

comercials com les que es mostren seguidament: 

 

 

Empresa: SOUTHCO 

Producte: FRONTISSA E6-10-212-5 

Descripció: Aquesta frontissa presenta la 

característica principal que té torsió constant 

en ambdós sentits de gir; això vol dir que les 

parts que estan unides per aquesta frontissa 

sempre queden fixades i per tant, no hi ha 

perill de que es tanquin/s’obrin soles. Les 

dimensions reduïdes del producte també 

faciliten la seva integració en el conjunt. 

 

Per aconseguir que el sobre es pugui desmuntar de l’estructura fàcilment, es 

recorre a una fixació ràpida que utilitza els següents components comercials: 

 

 

Empresa: SOUTHCO 

Producte: BASE A PRESSIÓ 82-35-208-55 

Descripció: Aquesta base a pressió permet 

ser instal·lada a l’interior de la part fixar; això 

permet reduir l’espai de la fixació i obtenir un 

resultat visualment ocult i nét. 

 

 

Empresa: SOUTHCO   

Producte: VOLANDERA 82-32-201-20 

Descripció: La funció d’aquesta volandera en 

la fixació és evitar que el cargol de fixació 

pugui caure quan s’allibera la unió, i per tant, 

la persona que desmunta el conjunt, no s’ha 

de preocupar perquè se li caigui el cargol i 

pugui perdre’l. 

 

 

Empresa: SOUTHCO  

Producte: CARGOL 82-12-260-20 

Descripció: Aquest cargol de fixació ràpida 

s’ha escollit perquè amb un gir de només ¼ 

de volta permet fixar/alliberar la unió de 

manera ràpida. D’altra banda, la morfologia 

del cap en forma de papallona permet ser 

accionat sense necessitar cap eina. 
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5.5.3. PRIVACITAT 

En aquest últim punt s’estudia com donar solució a la privacitat de l’usuari. El que 

es busca en aquest cas, no és aïllar-lo de l’entorn sinó que l’usuari pugui tenir algun 

element mòbil i opcional que li permeti delimitar el seu espai i evitar estar tan 

exposat a la resta d’usuaris de l’entorn. 

 

Aquests primers esbossos són de l’estudi fet per tal de solucionar aquest aspecte: 

 

 

 
Fig.5.5.3. Estudi funcionalitat privacitat del producte 
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5.5.3.1. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Finalment, es defineix desenvolupar una mampara de dimensions reduïdes que 

quedarà posicionada a l’espai de treball per la morfologia de les seves parts, i per 

tant, la mampara no necessitarà cap element extra per poder complir la seva 

funció. 

 

A continuació es mostra un esbós de la solució de la privacitat: 

  

 
Fig.5.5.3.1. Solució funcionalitat privacitat 
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5.6. PROPOSTA FORMAL – SISTEMA DE TREBALL INDIVIDUAL “UNUM” 

El sistema de treball Unum ha estat desenvolupat per donar resposta a la 

necessitat de crear un espai de treball individual dins dels espais de treball 

col·lectius actuals, com un coworking, caracteritzats per variar de composició sovint 

segons el nombre d’usuaris, funcionalitat de la sala, etc. 

 

La morfologia del producte ha quedat definida en la cerca d’una forma dinàmica i 

viva. Per a aconseguir-ho s’ha optat per a treballar amb les formes corbes i 

estructures que no presenten línies perpendiculars al terra. Aquest  fet, ha vingut 

motivat per voler definir un espai de treball que se surti dels esquemes habituals 

(rectitud i simplicitat) dels espais de treball individuals actuals i no nomes sigui un 

lloc de treball per a l’usuari sinó que sigui una font d’inspiració. 

 

 

Fig.5.6.1. Vista perspectiva de l’espai de treball 
 

L’estructura presenta una doble funció: serveix de suport de tot el conjunt i alhora 

delimita quin és l’espai individual de l’usuari. Així doncs, si s’alineen dos espais de 

treball per a treballar en equip, sempre queda delimitat l’espai individual de cada 

usuari. 

 

Aquesta funció s’aconsegueix fent que l’alçada de l’estructura sigui lleugerament 

superior a la superfície de treball; a continuació es mostra una imatge on s’aprecia 

aquest aspecte. 
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Fig.5.6.2. Detall estructura - Sobre 

 

5.6.1. FUNCIONALITATS DEL PRODUCTE 

 

Unum es caracteritza per tenir una sèrie de funcions que s’han desenvolupat 

segons les necessitats observades en els estudis previs. A continuació s’exposen 

aquestes funcionalitats i s’il·lustren amb renderitzats de la proposta. 
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5.6.1.1. ESPAI DE TREBALL INDIVIDUAL 

 

La funció principal del producte és donar a l’usuari un espai de treball pensat per a 

ser utilitzat treballant majoritàriament amb un ordinador portàtil. 

 

A continuació es mostren una imatge frontal i superior del producte: 

 

 

 

Fig.5.6.1.1. Imatge frontal i superior del producte 
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5.6.1.2. PLEGAT ESTRUCTURA 

 

El plegat de l’estructura té dos objectius: el primer és poder disminuir el volum del 

producte per quan no s’utilitzi i d’altra banda, facilitar-ne l’emmagatzematge i 

transport. 

 

La transformació del producte respon a la necessitat de tenir mobiliari que doni la 

possibilitat de desmuntar l’espai de treball col·lectiu i poder utilitzar l’espai per a 

altres funcions. 

 

El procés de plegat consta de dues fases, la primera és separar el sobre de 

l’estructura mitjançant la fixació ràpida que incorpora el producte. Seguidament, 

s’observa una imatge de l’explosionat d’aquesta unió. 

 

 

Fig.5.6.1.2.1. Explosionat de la fixació ràpida sobre - estructura 
 

Aquesta unió formada per un cargol, una volandera i una base encaixada en el 

sobre, permet fixar o alliberar l’estructura del sobre de manera ràpida (girant ¼ de 

volta el cargol). Hi ha quatre punts d’unió en el producte per assegurar que la unió 

serà segura. La volandera té per objectiu que al separar el sobre de l’estructura, el 

cargol no caigui al terra i per tant, la persona que desmunta el producte no hagi de 

preocupar-se per haver d’aguantar el cargol o el pugui perdre. 

 

En l’anterior imatge es pot apreciar també que el suport que fa de nexe d’unió, 

queda enrasat tant en l’estructura com en el sobre perquè estèticament el resultat 

sigui el més nét possible. 
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La segona fase del plegat consisteix en girar les dues potes abatibles de 

l’estructura respecte la part d’estructura fixa. 

 

A continuació es mostra una imatge de la fixació de les frontisses a les estructures i 

seguidament una imatge de l’estructura plegada. 

 

 

Fig.5.6.1.2.2. Fixació frontissa a l’estructura 

 

 
Fig.5.6.1.2.3. Imatge gràfica del producte plegat 

 

Tal i com s’observa en la imatge del producte plegat, aquest és apte per a ser 

plegat equipant un o dos armaris de seguretat, i per tant, no és necessari treure 

l’armari de seguretat per plegar el producte.
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Finalment, es presenta una comparativa de l’emmagatzematge de quatre espais de 

treball sense plegar i quatre espais de treball plegats per tal de veure quin és 

l’estalvi d’espai que suposa. 

 

 

Fig.5.6.1.2.4. Comparativa estalvi d’espai 

 

Tal i com s’observa en la comparativa, si s’emmagatzema el producte plegat hi ha 

un estalvi d’espai de més del 50 % respecte a emmagatzemar-lo sense plegar. 

Aquest fet és molt important ja que el producte ha estat pensat per ubicar-se en 

espais canviants, i per tant, si es vol crear un espai polivalent, Unum permet ser 

plegat i emmagatzemat de forma efectiva per estalviar espai.



TFG - GUILLEM CUSÓ LÓPEZ 

SISTEMA DE TREBALL INDIVIDUAL UNUM 

59 

 

5.6.1.3. EMMAGATZEMATGE SEGUR 

 

Unum equipa un armari per a un emmagatzematge segur. Aquest armariet  

s’enganxa a l’estructura mitjançant 3 peces de fusta que encaixen amb 3 escuts 

metàl·lics que equipa l’estructura. 

 

A continuació es mostren unes imatges que il·lustren aquesta fixació de l’armariet i 

la posició en que queda aquest un cop instal·lat. 

 

 

Fig.5.6.1.3.1. Imatge armariet instal·lat 

 

Fig.5.6.1.3.2. Imatge peça subjecció armariet 
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Fig.5.6.1.3.4. Imatge escut metàl·lic estructura 

 

Fig.5.6.1.3.4. Imatge unió armariet estructura 

 

L’armari equipa unes guies lineals que permeten la seva obertura total; aquest fet i 

la disposició de l’armari respecte el sobre fa que l’usuari tingui un accés lliure total 

a l’hora de guardar o treure coses de l’interior de l’armari.
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 En les següents imatges es mostra l’armariet obert i el seu interior. 

 

 

Fig.5.6.1.3.5. Imatge armari seguretat obert 

 

Fig.5.6.1.3.6. Imatge lateral armari seguretat obert 
 

A l’interior de l’armari hi ha un separador consistent en una ànima de fusta i dues 

plaques de material tou enganxat; aquesta part permet generar dos espais dins 

l’emmagatzematge i alhora, la rugositat del material tou evita que els objectes es 

desplacin en l’interior quan es tanca o s’obre l’armari. 

 

D’altra banda, la seguretat de l’armari, la dóna el tancament que incorpora en la 

part superior i que juntament amb la xapa plegada que es mostra a continuació fan 

que l’armari quedi tancat de forma segura quan s’acciona el seu mecanisme. 
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Fig.5.6.1.3.7. Detall de la xapa on colpeja el tancament segur 
 

L’estructura està equipada per poder col·locar l’armariet tant a l’esquerra o a la 

dreta o ambdues per tal d’adaptar-se a les necessitats de l’usuari. En l’apartat, 

5.6.3. POSSIBILITATS DEL PRODUCTE, d’aquesta memòria es pot observar quines 

combinacions de configuració ofereix Unum 

 

5.6.1.4. CONNEXIÓ ELÈCTRICA 

 

La connexió elèctrica ha estat incorporada per a facilitar a l’usuari que pugui 

connectar els seus aparells electrònics de manera còmoda i immediata; és per a 

això que aquest dispositiu s’ha instal·lat en el sobre de l’escriptori enrasant-lo amb 

la superfície de treball per tal d’integrar-lo de la millor manera possible. 

 

A continuació es mostra del producte comercial real utilitzat per a complir aquesta 

funció: 

 

  
Fig.5.6.1.3.8. Imatge dispositiu connexió elèctrica Evo-Line Back-Flip 
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5.6.1.5. PENJADOR 

 

La funció de penjador s’ha pensat perquè degut a la tipologia d’usuari del espai de 

treball pensat, aquest sol carregar una motxilla o una bossa de mà on hi transporta 

pertinences i alguns estris de treball. 

 

En la fase d’investigació s’ha vist que moltes vegades, aquestes bosses no tenen 

una ubicació i simplement es deixen al terra, mal posades i finalment molesten a 

l’usuari. 

 

És per això que s’ha cregut convenient equipar l’espai amb un penjador per tal de 

que l’usuari pugui col·locar correctament aquesta bossa durant la seva jornada. 

 

En la imatge que es mostra es pot observar com s’integra el penjador a l’estructura. 

 

 

Fig.5.6.1.5.1. Integració penjador estructura 
 

La unió del penjador i l’estructura no és fixa i es realitza mitjançant la rosca en la 

fusta del penjador i l’estructura. Hi ha la possibilitat d’equipar el penjador tant a 

l’esquerra o a la dreta del producte, o ambdues.
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5.6.1.6. PRIVACITAT   

 

S’ha cregut necessari dotar l’espai de treball amb la possibilitat d’equipar-lo amb 

una privacitat a mode d’accessori; per tant, l’usuari pot decidir si requereix instal·lar 

o no les mampares dissenyades per aquesta funció i en quina posició posar-les. 

 

La fixació d’aquestes mampares es fa mitjançant l’encaix d’aquestes a l’estructura; 

en la part inferior es recolzen en una sèrie de xapes metàl·liques que equipa el 

sobre, lateralment es recolza en el sobre i en l’estructura. 

 

En aquesta imatge es pot veure aquesta unió com res realitza: 

 

 
Fig.5.6.1.5.6. Encaix mampara – estructura - sobre 
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5.6.2. ALTRES DETALLS  

 

En aquest punt es mostren altres detalls que equipa el producte i s’explica la seva 

funció. 

 

5.6.2.1. TAP INFERIOR POTES 

 

Les potes porten en la part inferior un tap de plàstic que evita el desgast 

d’aquestes quan es recolza el producte al terra, es plega, etc. 

 

En la següent imatge es veu quin és el resultat final d’integrar aquest element 

comercial: 

 

 
Fig.5.6.2.1. Integració tap potes 

 

 

 

 



TFG - GUILLEM CUSÓ LÓPEZ 

SISTEMA DE TREBALL INDIVIDUAL UNUM 

66 

 

5.6.3. POSSIBILITATS DEL PRODUCTE 

En aquest punt, es presenten quines són les possibilitats de configuració que 

permet el producte segons els accessoris que s’hi col·loquin, la seva disposició 

respecte altres espais de treball, etc. 

 

5.6.3.1. ESPAI DE TREBALL COL·LECTIUS 

 

En aquest punt es mostra com es pot configurar un espai de treball col·lectiu; per a 

aconseguir-ho, es situen els armaris d’emmagatzematge en els extrems dels espais 

de treball i s’eliminen les mampares de la part central de l’espai. 

 

Tal i com es pot apreciar en la següent imatge, els usuaris poden treballar colze 

amb colze mantenint cadascú el seu espai individual delimitat per l’estructura. 

 

 

 
Fig.5.6.3.1. Espai de treball col·lectiu 
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5.6.3.2. ESPAI DE TREBALL SENSE ACCESSORIS 

 

Degut a la possibilitat de que totes les funcionalitats del producte són a mode 

d’accessori, hi ha la possibilitat de no equipar-los i configurar el producte amb la 

única funció d’espai de treball. 

 

 
Fig.5.6.3.2. Espai de treball sense accessoris 
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5.6.3.3. CONFIGURACIONS D’ESPAI 

 

En aquest punt es vol mostrar com es poden disposar els espais de treball per tal 

de formar una illeta de treball o una filera. 

 

En la següent imatge, els dos espais superiors  formen un espai de treball col·lectiu, 

mentre que els inferiors són dos espais individuals; això s’aconsegueix jugant amb 

la configuració d’accessoris de les mampares i armariets de seguretat. 

 

 

Fig.5.6.3.3. Espai de treball sense accessoris 
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5.6.4. DIMENSIONS GENERALS DEL PRODUCTE 

En aquest apartat es mostren gràficament les dimensions màximes del producte. 

 

 

Fig.5.6.4. Dimensions generals del producte 
 

5.6.5. PROPORCIÓ USUARI – PRODUCTE 

En aquest punt, es mostra una imatge on es pot observar quina és la proporció de 

l’usuari vers el producte final. 

 

 
Fig.5.6.5. Proporció usuari - producte 
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5.7. SELECCIÓ DE MATERIALS 

 

Un cop definida la proposta formal a desenvolupar, es procedeix a fer la selecció de 

materials per a cadascuna de les parts del producte. 

 

La selecció dels materials ha de garantir que aquests compleixen els requeriments 

tècnics de cada part i paral·lelament donin estèticament l’acabat desitjat al 

producte. 

 

A continuació, seguint les parts que composen el producte, es procedeix a fer la 

selecció dels materials i exposar la justificació de cadascun d’ells. 
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5.7.1. ESTRUCTURA PRINCIPAL 

Material escollit: Fusta contraplacada de bedoll d’espessor 25 mm 

Descripció: La fusta contra placada està conformada per l’encolat de 

vàries xapes fines de fusta, disposades de manera imparell per 

a aconseguir una secció simètrica. Es classifiquen segons les 

xapes que composen la fusta i el tipus d’encolat; afegint una 

adhesius fenòlics es pot aconseguir una fusta que resisteixi 

condicions ambientals d’exterior, evitant que es podreixi i es 

faci malbé. 

 

Gràcies a la seva conformació i a la seva naturalesa, és un 

material molt lleuger i a la vegada té una elevada resistència. 

 

Un altre punt a favor d’aquest material és que és apte per al 

plegat i admet ser mecanitzat. 

Justificació:  L’estructura de l’escriptori requereix un material que es 

pugui plegar i com s’ha vist anteriorment la fusta 

contraplacada és un material apte per aquest 

requeriment. 

 

 Degut a que l’escriptori s’haurà de transportar o moure 

dins la sala on estarà ubicat, que el material utilitzat 

sigui lleuger és necessari ja que facilitarà aquesta tasca 

a les persones encarregades de dur-la a terme. 

 

 Finalment, l’estructura haurà d’allotjar una sèrie 

d’elements de fixació per tal d’integrar els altres 

elements de l’escriptori; aquest fet fa que la fusta hagi 

de ser mecanitzada i la fusta escollida també garanteix 

que es pugui dur a terme aquest procés sense 

problemes. 

 
Fig. 5.7.1. Exemple de fusta contraplacada de bedoll 
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5.7.2. TAULELL 

Material escollit: Compacte HPL d’espessor 16 mm 

Descripció: El taulell compacte d’HPL és un taulell decoratiu que es forma 

incorporant capes de fibra de fusta, tractades amb resines 

termostables comprimides a altes pressions i temperatures. 

Les inicials de HPL corresponen a High Pressure Laminates 

que vol dir laminats d’alta pressió. 

 

Presenta unes qualitats molt interessants com ara: 

 

 Elevada residència mecànica a l’impacte, desgast i 

ratllat 

 Fàcil neteja i manteniment 

 Antigraffitti 

 Antibacterià 

 No atreu la pols 

 Higiènic 

 Acabat estètic molt bo 

 Solidesa en el color 

Justificació: El taulell de l’escriptori és la superfície de treball de l’usuari; 

per tant, requereix ser resistent al desgast i a l’ús per donar 

una llarga vida al producte. 

 

D’altra banda, el taulell d’HPL repel·leix la pols i és fàcil de 

netejar, aquest fet garanteix a l’usuari una superfície de treball 

néta. 

 

Finalment un bon acabat estètic i un color sòlid és necessari 

per donar al conjunt un aspecte de qualitat en el producte 

final. 

 

Fig. 5.7.2. Exemples de fusta compacta d’HPL 
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5.7.3. ARMARIET / ÀNIMA SEPARADOR ARMARIET 

Material escollit: Fusta contraplacada de bedoll d’espessor 10 mm / 3 mm 

Justificació: L’armariet segur de l’escriptori requereix al igual que 

l’estructura principal un material que permeti ser plegat i 

alhora es pugui mecanitzar, i és per això que també s’utilitza la 

fusta contraplacada de bedoll però amb un espessor reduït. 

 

També al utilitzar el mateix material que en l’estructura, 

s’aconsegueix integrar l’armariet al conjunt i s’aconsegueix un 

equilibri harmònic. 

 

L’ànima del separador de l’armariet també serà de fusta 

contraplacada de bedoll però de 3 mm d’espessor. 

5.7.5. MAMPÀRA 

Material escollit: Compacte HPL d’espessor 5 mm 

Justificació: Les mampares són un element mòbil de l’escriptori i opcional, 

per tant, són susceptibles de molt moviment i molt desgast en 

el seu ús. La seva instal·lació es fa per encaix i per tant, aquest 

fet també requereix un material resistent que asseguri que 

aquesta part no pateix danys amb el seu ús. 

 

Per això s’ha escollit el compacte d’HPL igual que en el sobre 

però en aquest cas en un espessor de 5 mm; això també 

permet un ampli rang de colors de cara a que cada usuari 

pugui personalitzar el seu escriptori. 
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5.7.6. PENJADOR I SUPORTS ARMARIET / ESPIGUES D’UNIÓ 

Material escollit: Rodó massís de bedoll 

Descripció: La fusta de bedoll és una fusta tova i noble, presenta una gran 

versatilitat i facilitat per a diferents tractaments i processos de 

fabricació. 

 

Presenta una bona durabilitat però no és apta per a usos per a 

exteriors ja que no treballa correctament en condicions 

d’humitat. És un material que és fàcilment manipulable ja sigui 

manualment o amb màquina, donant lloc a bons resultats. 

 

Estèticament, presenta un color d’un blanc marfil a un groc 

terrós. 

Justificació: Les propietats de la fusta de bedoll asseguren una bona 

facilitat de manipulació de i un bon acabat, i per tant, es 

presenta com un material ideal per a desenvolupar les parts 

del penjador i dels suports de l’armariet a partir d’un massís 

rodó d’aquesta fusta. 

 

D’altra banda, la fusta contraplacada de bedoll, s’ha decidit 

utilitzar bedoll també per al penjador i els suports però en 

aquest cas barres de massís rodó. 

 

Fig. 5.7.3. Exemple de rodó massís de fusta de bedoll 
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5.7.7. SUPORTS METÀL·LICS 

Material escollit: Xapa acer inoxidable AISI 304 d’espessor 3 mm 

Descripció: L’acer inoxidable és un material que presenta molt bones 

propietats mecàniques, és soldable i té resistència a la 

corrosió / oxidació amb una bona relació qualitat-preu. 

 

Les bones propietats mecàniques faciliten els seus processos 

de fabricació com ara el mecanitzat, plegat i també la 

soldadura. Aquest material, permet també diversos acabats 

superficials que donen un rang de possibilitats de cara a 

l’estètica que es vulgui donar a aquestes parts. 

 

Justificació: Tot i que hi ha diversos tipus de suports metàl·lics a l’escriptori, 

tots requereixen un material que sigui resistent i tingui bones 

propietats mecàniques per a ser treballats i fabricats amb 

facilitat. 

 

De la mateixa manera el suport que fa d’unió del sobre i 

l’estructura ha de ser soldat i per tant, l’acer inoxidable també 

és un bon material per a aquest procés de fabricació. 

 

Així doncs, per tal de reduir el rang de materials metàl·lics 

utilitzats, s’ha decidit escollir la xapa d’acer inoxidable AISI 

304 L per unificar el material i així a l’hora de fer la compra 

d’aquest, que el cost pugui ser més reduït. 

 

 
Fig. 5.7.4. Exemples de xapa d’acer inoxidable AISI 304 L 
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5.8. COLOR & TRIM 

En aquest punt del projecte, es descriu quina és la proposta per al color & trim del 

producte. 

 

Seguidament, es mostra una imatge isomètrica del producte i s’indiquen quins són 

els colors utilitzats i la seva justificació: 

 

 
Fig.5.8. Proposta color&trim 

 

 Mampara / RAL 5005: Per a l’accessori de les mampares s’ha utilitzat 

aquest color blau ja que psicològicament s’identifica aquest color està 

associat a la tranquil·litat, a la calma i a l’espai, entre d’altres. 

 Sobre / RAL 9003: El color blanc RAL 9003 ve definit per dues raons: 

estèticament la combinació del color de la fusta de bedoll i el blanc, dóna 

estèticament una suavitat al conjunt d’estil nòrdic; la segona, és que segons 

criteris ergonòmics es recomana utilitzar un color clar i mat. 

 Estructura – Armariet / FUSTA BEDOLL: L’estructura, tindrà el color natural 

de la fusta contraplacada de bedoll ja que li dóna un acabat natural al 

producte i està en consonància amb les altres parts. 
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6. ESTUDI D’INDUSTRIALITZACIÓ 

6.1 PROCESSOS DE FABRICACIÓ 

Per tal d’exposar quins processos de fabricació s’utilitzaran per a cadascuna de les 

peces del producte, en primer lloc, es fa un breu resum de totes les tecnologies 

aplicades. Posteriorment, s’indica la referència de cada part del producte i 

mitjançant els icones de cada mètode de producció exposats, s’estableix la 

seqüència de fabricació per a obtenir cada peça. 

 

Juntament amb els mètodes de producció, s’indica quin és el material base a partir 

del qual es realitza la fabricació de les peces. 

 

6.1.1. TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ 

 

Els mètodes de fabricació que es faran servir per a la fabricació de les peces són 

els següents: 

 

6.1.1.1. TALL CNC (CONTROL NUMÈRIC) PECES FUSTA 

 

Mitjançant un sistema automatitzat i una màquina 

equipada amb diverses eines, el tall per control 

numèric permet tallar el contorn d’una peça de manera 

automatitzada i precisa. 

 

Treballant amb un sistema de coordenades, el 

software indica quina és la traçada que ha de realitzar 

la màquina per obtenir el contorn desitjat. 

 

A continuació es mostra un exemple de tall per 

màquina CNC: Fig.6.1. Icona tall contorn 

 
Fig.6.2.Exemple de peça tallada amb màquina CNC 
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6.1.1.2. TORNEJAT PECES FUSTA 

 

 

El tornejat és un procés de fabricació de mecanitzat 

per arrancada de material que es duu a terme 

mitjançant la màquina denominada torn. El torn 

s’utilitza fonamentalment per a obtenir peces de 

revolució. 

 

El seu funcionament consisteix en fixar la peça al torn, 

aquest realitza un moviment de rotació mentre que 

l’eina que és la que realitza l’arrancada de material es 

desplaça fent moviments de desplaçament i penetració 

rectilinis. L’eina es pot equipar amb diferents capçals 

per a fer diferents segons la precisió i l’acabat que es 

vol donar a la peça. 

 

A continuació es mostren dues imatges d’exemple de 

com es torneja una peça: 

 

Fig.6.3. Icona tall contorn 

 

 

 

Fig. 6.4. Gràfic de funcionament del torn Fig. 6.5. Exemple d’una màquina de tornejat 
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6.1.1.3. CORBAT FUSTA 

 

 

El procés de plegat de la fusta consisteix en donar 

curvatura a una peça de fusta plana. 

 

Per a aconseguir-ho, s’utilitza una premsa hidràulica i 

uns motlles que calquen la forma final desitjada; un 

cop disposada la peça de fusta plana entre els motlles, 

la premsa exerceix força verticalment obligant a la 

xapa de fusta a agafar la forma dels motlles. 

 

Seguidament es mostren unes imatges que 

exemplifiquen aquest procés productiu: 
Fig. 6.6. Icona plegat fusta 

 

 
Fig. 6.7. Exemple de premses 

  

Fig.6.8. Exemple de corbat de fusta 
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6.1.1.4. TALL LÀSER DE PARTS METÀL·LIQUES 

 

 

El tall làser és un procés de fabricació que s’utilitza per 

a tallar peces de xapa en el qual la font d’energia és un 

làser que concentra llum en la superfície de treball. 

 

Presenta l’avantatge de que permet fer contorns 

complicats ja que calca directament el dibuix que es 

plasma en el plànol. 

 

En les següents imatges es pot apreciar la precisió del 

tall làser i quin resultat es pot aconseguir: 
Fig. 6.9. Icona tall làser 

 
Fig. 6.10. Procés de tall per làser 

 
Fig. 6.11. Peça tallada amb tall làser 
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6.1.1.5. FRESAT PER CONTROL NUMÈRIC (CNC) 

 

 

La fresadora és una màquina que s’utilitza per a 

realitzar mecanitzats per arrancada de viruta 

mitjançant el moviment rotatiu d’una eina de tall 

anomenada fresa. 

 

Una fresadora pot fer des de simples forats a una 

peça, fins a mecanitzar la seva superfície plana per a 

obtenir superfícies corbes i complexes. 

 

Es pot observar a continuació el procés i el resultat que 

es pot aconseguir mitjançant aquest procés: 
Fig. 6.12. Icona fresat CNC 

  

 
Fig. 6.13. Exemple procés mecanitzat 5 eixos 
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6.1.1.6. PLEGAT DE PARTS METÀL·LIQUES 

 

 

El plegat de xapa metàl·lica és un procés de fabricació 

que es basa en la deformació plàstica per a donar 

forma a les xapes. 

 

El seu funcionament es basa en una premsa que 

exerceix força sobre una matriu que realitzarà la forà 

contra la xapa. 

 

En el procés, la part interior de la xapa es comprimirà i 

la part exterior serà traccionada. Es varia la matriu 

utilitzada depenent de la forma final de la peça i el 

tipus de plegat. 

 

Les formes més comunes de plegat són el plegat en 

“V” i el plegat a 90o. 

 

Tot seguit s’exemplifica el procés amb imatges:  
Fig. 6.14. Icona plegat 

 
Fig. 6.15. Exemple plegat peça en “V” 

 
Fig. 6.16. Exemple de peces plegades 
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6.1.1.7. SOLDADURA 

 

 

La soldadura és un procés de fabricació consistent en 

unir dos o més peces d’un material, normalment 

metalls o termoplàstics, a través de la fusió. En el 

procés les peces són foses i llavors quan es refreden 

se solidifiquen i queden unides. Es pot realitzar 

mitjançant l’aportació d’un altre material que es fon i 

quan es refreda se solidifica i forma l’anomenat cordó 

de soldadura.  

 

Hi ha diferents fonts d’energia segons el tipus de 

soldadura que es realitza: flama de gas, arc elèctric, 

làser d’electrons i processos de fricció. 

 

Es mostren imatges d’exemple de soldadura a 

continuació: 

 

Fig. 6.17. Icona soldadura 

 

 

 

Fig. 6.18. Procés de soldadura Fig. 6.19. Peça soldada 
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6.1.1.8. SORREJAT 

 

 

El sorrejat és un procés de fabricació que consisteix en 

propulsar a alta pressió un fluid contra una superfície 

amb l’objectiu d’allisar-la, uniformar la superfície de la 

peça i eliminar qualsevol material contaminant que 

pugui haver-hi. 

 

El resultat final de la peça mostra una gran uniformitat 

en el resultat final. 

 

Es pot observar el procés i el resultat en les següents 

imatges: 

 

Fig. 6.20. Icona sorrejat 

  
Fig. 6.21. Exemple de sorrejat (abans i després) en una peça d’acer inoxidable  

 

Fig. 6.22. Procés de sorrejat 
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6.1.2. ESPECEJAMENT 

A continuació es mostra una taula on es llisten tots els components (les referències 

dels plànols es poden veure annexats a aquesta memòria) que formen el producte i 

es mostra quina és la seva seqüència de fabricació mitjançant els processos 

productius descrits anteriorment; també s’indica quin és el material base a partir 

del qual es fabrica cada part: 

 

PLÀNOL DESCRIPCIO MATERIAL BASE SEQÜÈNCIA DE FABRICACIÓ 

TFG_1100 
FUSTA 

CURVADA 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=25 mm    

    

TFG_1120 POTA FIXA 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=25 mm   

     

TFG_1130 ESPIGA UNIÓ 

RODÓ MASSÍS 

DE BEDOLL 

ø=10 mm 
  

     

TFG_1210 
POTA 

ESQUERRA 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=25 mm   

     

TFG_1220 
FIXACIÓ 

ARMARI 

XAPA ACER AISI 

304 L e=3 mm 

   

    

TFG_1300 
CONJUNT 

SUPORT 

TFG_1310 

TFG_1320 

  

     

TFG_1310 XAPA PLEGADA 
XAPA ACER AISI 

304 L e=3 mm 

   

    

TFG_1320 CARTELA 
XAPA ACER AISI 

304 L e=3 mm 
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TFG_1410 POTA DRETA 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=25 mm   

     

TFG_2100 SOBRE 

FUSTA 

COMPACTA HPL 

e= 16 mm 
  

     

TFG_2200 
XAPA 

RECOLZAMENT 

XAPA ACER AISI 

304 L e=3 mm 

   

    

TFG_2300 
XAPA 

RECOLZAMENT 

XAPA ACER AISI 

304 L e=3 mm 

   

    

TFG_3115 SUPERIOR 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=10 mm   

     

TFG_3200 XAPA COP 
XAPA ACER AISI 

304 L e=1,5 mm 

   

    

TFG_3141 LATERAL 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=10 mm    

    

TFG_3142 
FIXACIÓ 

ARMARI 

RODÓ MASSÍS 

DE BEDOLL 

ø=22 mm 
  

     

TFG_3150 POSTERIOR 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=10 mm   
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TFG_3180 ESPIGA UNIÓ 

RODÓ MASSÍS 

DE BEDOLL 

ø=5 mm 
  

     

TFG_3171 PORTA 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=10 mm   

     

TFG_3172 INFERIOR 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=10 mm   

     

TFG_3173 LATERAL 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=10 mm   

     

TFG_3176 LATERAL 

FUSTA 

CONTRAPLACADA 

DE BEDOLL 

e=10 mm   

     

TFG_4000 MAMPARA 

FUSTA 

COMPACTA HPL 

e= 16 mm 
  

     

TFG_6000 PENJADOR 

RODÓ MASSÍS 

DE BEDOLL 

ø=25 mm 
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7. NORMATIVA 

Les normatives aplicades durant el desenvolupament d’aquest projecte es llisten a 

continuació: 

 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 

de 23 de abril) y Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

 UNE-EN ISO 7250:1998. Definiciones de las medidas básicas del cuerpo 

humano para el diseño tecnológico.  

 UNE-EN ISO 9241-5:1999. Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina 

con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 5: Concepción del 

puesto de trabajo y exigencias posturales. 
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8. ESTUDI ECONÒMIC 

En aquest punt del projecte es planteja quin cost econòmic suposa desenvolupar el 

producte presentat.  

 

Per a això s’han avaluat els costos de matèria prima, costos de fabricació, cost de 

mà d’obra de muntatge i finalment cost dels elements comercials. 

 

A continuació es presenta una taula on seguint l’estructura del producte de 

subconjunts i especejaments  s’avaluen els aspectes comentats anteriorment. 

Juntament als costos de fabricació també hi ha els preus de compra dels elements 

comercials que incorpora el producte en totes les seves parts. 

 

Finalment es fa el còmput total dels costos i es planteja quin serà el preu de venda 

del producte afegint el corresponent marge comercial.
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Tal i com s’observa en la taula anterior, el cost total de fabricació d’un escriptori 

equipat amb 3 mampares, una connexió elèctrica i un armariet de seguretat és de 

317,03 €. 

 

Així doncs, si s’estableix un marge de benefici del 40%, el preu total unitari per un 

escriptori totalment equipat és d’aproximadament 525 €. 

 

Tot i així, es creu que el cost de fabricació es podria reduir força segons les tirades 

de fabricació i cercant proveïdors i fabricants més econòmics. 
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9. CONSIDERACIONS DE MILLORA DEL PRODUCTE 

Un cop desenvolupat el producte i veient el resultat final , es proposen una sèrie de 

punts que es podrien considerar millores del producte per tal d’optimitzar-lo en 

totes les seves vessants: 

 

 Fer un estudi exhaustiu del comportament de totes les fixacions del 

producte per tal d’assegurar un comportament i una cinemàtica òptima. 

 

 En quan a l’emmagatzematge segur, actualment no compta amb cap 

sistema de fixació, sinó que queda penjat de l’estructura; en segons quin 

context potser seria necessari dotar d’alguna fixació segura a aquesta part 

del producte per tal d’evitar que es produeixi un furt de tot l’armari. 

 

 Depenent de la dificultat de fabricació de les parts corbades de fusta, es 

podrien redissenyar aquestes parts, dividint-les en parts més petites per tal 

de facilitar la seva producció i reduir el seu cost. 

 

 De cara a reduir el PVP del producte, es podrien buscar alternatives al 

sistema de connexió elèctric actual ja que s’ha escollit un producte de 

gamma alta i així es podria fer més competitiu el preu del producte. 

 

 Degut a la utilització de fusta compacta HPL per al sobre del producte i les 

mampares, es podria donar la possibilitat d’oferir diferents colors per tal de 

personalitzar i configurar segons els requeriments del client el sistema de 

treball. 

 



TFG - GUILLEM CUSÓ LÓPEZ 

SISTEMA DE TREBALL INDIVIDUAL UNUM 

93 

 

10. CONCLUSIONS 

Un cop finalitzat el projecte s’extreuen una sèrie de conclusions. En primer lloc, 

Unum és una proposta d’acord amb la hipòtesi plantejada durant aquest treball 

referenciat amb el coworking com a espai de treball.  

 

Aquest producte, també pot servir de base per a plantejar nous escenaris d’espais 

de treball d’un futur proper. Això, és degut a que tal i com s’ha observat en el 

desenvolupament, l’entorn de l’espai de treball és canviant i per tant es planteja 

quin pot ser el següent escenari de l’espai de treball? Seguirà en auge 

l’organització tipus coworking? Com afectarà la tecnologia de l’endemà en 

l’organització del treball?  

 

Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen al concloure el projecte i 

que resulten molt interessants: d’una manera o una altra, l’espai de treball seguirà 

sent un escenari molt important en la vida de les persones el dia de demà. 

 

Així doncs, aquest projecte ha servit per desenvolupar un espai de treball individual, 

però també dóna peu a plantejar nous paradigmes o metodologies de treball en un 

futur proper. 
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11.2. WEB 

11.2.1. PÀGINES WEB CONSULTADES 

 Informació refent a la fusta contraplacada: 

http://www.agloma.es/tableros/contrachapados/ 

 

 Informació refent a la fusta HPL: 

http://www.damara.es/interiores/ 

 

 Informació referen a la fusta de bedoll: 

http://www.caminoacasa.com/blog/madera-abedul-muebles-decoracion/ 

 

11.2.2. IMATGES - PÀGINES WEB 

 FIG.4.3.2. Edifici Larkin Building – Frank Lloyd Wright – Estats Units: 

http://www.savewright.org/wright_chat/viewtopic.php?p=41810&sid=78cbb24

0ffa58c3def79294ee42c2138 

http://en.wikiarquitectura.com/index.php/Larkin_Building 

http://www.planetclaire.org/fllw/larkin.html 

 

 Fig.4.3.3. Edifici Johnson and Son Administration Building – Frank Lloyd 

Wright – Estats Units: 

http://gijonarquitectura.blogspot.com.es/2013/02/johnson-wax- building-

wisconsin-1936.html 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-358279/video-la-oficina- de-los-

suenos-por-frank-lloyd-wright 

 

 Fig.4.3.5. Imatge de la creació del cubicle a partir de la mala aplicació de 

l’Action Office de Robert Propst; Herman Miller (1978): 

www.wired.com/2014/04/how-offices-accidentally-became-hellish-cubicle-

farms/ 

http://www.agloma.es/tableros/contrachapados/
http://www.damara.es/interiores/
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 Fig.4.3.6. Imatges representatives d’oficines basades en el cubicle 

http://cubiclegeniuses.com/ 

http://www.wsj.com/articles/SB1000142405270230488540457954980087

4319342 

 

 Fig.4.3.8. Imatges i Layout de les Oficines Osram, Munic, 1963 

https://pilgrimakimbo.wordpress.com/2011/01/27/tron-the-future-is-then-or-

the-continuing-legacy-of-the-appropriated-action-office/ 

http://ichef.bbci.co.uk/news/660/media/images/66646000/jpg/_66646438_

qt_osram-gmbh-muen624.jpg 

http://www.carusostjohn.com/media/artscouncil/history/burolandschaft/index

_02.html 

 

 Fig.4.3.10. Exemples d’espais de treball de l’empresa Google 

http://www.home-designing.com/2009/06/office-meeting-room-designs 

 

http://inhabitat.com/google-employees-in-zurich-zooglers-have-the-worlds-

coolest-re-purposed-office/ 

 

 Fig.4.3.11. Exemples d’espais de treball de l’empresa TWBA/Chiat/Day 

http://www.glassdoor.com/Reviews/TBWA-Chiat-Day-Reviews-E297961.htm 

http://www.clivewilkinson.com/portfolio_page/tbwa-chiat-day/ 

 

 Fig.4.4.1. Usabilitat Action Office 1: 

http://www.glassdoor.com/Reviews/TBWA-Chiat-Day-Reviews-E297961.html 

 

 Fig.4.4.2. Escriptori Action Office 1 

http://www.glassdoor.com/Reviews/TBWA-Chiat-Day-Reviews-E297961.html 

 

 Fig.4.4.3. Robert Propst i George Nelson utilitzant l’Action Office 1 

http://conf.idec.org/2012/the-prefabricated-office/ 

 

 Fig.4.4.4. Disposició Action Office 2 

http://www.wired.com/2014/04/how-offices-accidentally-became-hellish-

cubicle-farms/ 

 

 Fig.4.4.5. Mòduls d’Action Office 2 

https://pilgrimakimbo.wordpress.com/2011/01/27/tron-the-future-is-then-or-

the-continuing-legacy-of-the-appropriated-action-office/ 

 

 Fig.4.4.6. “Mala” aplicació de l’Action Office 2 

http://www.hermanmiller.com/products/workspaces/individual-

workstations/action-office-system.html 
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 Fig.4.4.7. Imatge general de “Living Tower” 

http://verner-panton.tagwerc.com/products/vitra-living-tower.html 

 

 Fig.4.4.8. Verner Panton mostrant la polivalència del producte 

http://lilyglover.blogspot.com.es/2007/12/verner-panton.html 

 

 Fig.4.4.9. Verner Panton mostrant les possibilitat del producte 

http://www.domusweb.it/en/news/2014/02/06/visiona_1970.html 

 

 Fig.4.4.10. Imatge general del producte 

http://www.bouroullec.com/?p=4 

 

 Fig.4.4.11. Imatge de la cuina desintegrada en un context 

http://www.bouroullec.com/?p=4 

 

 Fig.4.4.12. Exemple de creació d’un espai col·lectiu 

http://www.vitra.com/en-pt/product/workbays 

 

 Fi.g.4.4.13. Espais individuals creats amb “Workbays” 

http://www.vitra.com/en-pt/product/workbays 

 

 Fi.g.4.4.14. Espais individuals creats amb “Workbays” 

http://www.vitra.com/en-pt/product/workbays 

 

 Fig.4.4.15. Imatge general de “Timetable” 

http://www.wilkhahn.es/es/productos/mesas-de-

conferencia/timetable/?utm_source=Archiexpo&utm_medium=Product&utm_c

ampaign=Online2015&cHash=c0c713531020c8821e5532f66ceac2a8 

 

 Fig.4.4.16. Emmagatzematge de “Timetable” 

www.wilkhahn.es/es/productos/mesas-de 

conferencia/timetable/?utm_source=Archiexpo&utm_medium=Product&utm_c

ampaign=Online2015&cHash=c0c713531020c8821e5532f66ceac2a8 

 

 Fig.4.4.1.7. Multifuncionalitat de l’escriptori 

http://www.wilkhahn.es/es/productos/mesas-de-

conferencia/timetable/?utm_source=Archiexpo&utm_medium=Product&utm_c

ampaign=Online2015&cHash=c0c713531020c8821e5532f66ceac2a8 

 

 Fig.4.4.18. Imatge general de la taula “Bekant” 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/S69006410/ 
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 Fig.4.4.19. Exemple d’usabilitat 

http://www.slashgear.com/heres-why-ikea-bekant-has-standing-desk-fans-

frantic-23352150/ 

 

 Fig.4.4.20. Detall de la interfaç del producte 

http://www.slashgear.com/heres-why-ikea-bekant-has-standing-desk-fans-

frantic-23352150/ 

 

 Fig.5.7.1. Exemple de fusta contraplacada de bedoll: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrachapado 

 

 Fig. 5.7.2. Exemples de fusta compacta d’HPL: 

http://www.alibaba.com/product-detail/2014-new-design-external-wall-

panel_802252072.html 

 

 Fig.6.2.Exemple de peça tallada amb màquina CNC: 

https://www.youtube.com/watch?v=QRL39viVlRs 

 

 Fig. 6.4. Gràfic de funcionament del torn 

http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-

irekia/manuales/introduccion-a-los-procesos-de-fabricacion/conformacion-por-

mecanizado/mecanizado-por-arranque-de-viruta/torneado 

 

 Fig. 6.5. Exemple d’una màquina de tornejat 

http://tumbledrose.com/woodworking-plans/free-printable-whirligig-patterns/ 

 

 Fig. 6.7. Exemple de premses 

http://itdc.es/clientes.php#phototools 

 

 Fig.6.8. Exemple de corbat de fusta 

http://itdc.es/clientes.php#phototools 

 

 Fig. 6.10. Procés de tall per làser 

http://www.thefabricator.com/article/lasercutting/4-ways-to-a-better-laser-cut-

edge 

 

 Fig. 6.11. Peça tallada amb tall làser 

http://hjl.es/corte-por-laser/ 

 

 Fig. 6.13. Exemple procés mecanitzat 5 eixos 

http://www.izaro.com/contenidos/ver.php?id=es&se=5&su=52&co=1309525

911 

 Fig. 6.15. Exemple plegat peça en “V” 

http://www.peymo.com/Peymo-corte-laser-punzonado-plegado-soldadura-

montajes-industriales-perfilado-pintura-epoxi-plegado.htm 

 

 

http://www.slashgear.com/heres-why-ikea-bekant-has-standing-desk-fans-frantic-23352150/
http://www.slashgear.com/heres-why-ikea-bekant-has-standing-desk-fans-frantic-23352150/
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrachapado
http://www.alibaba.com/product-detail/2014-new-design-external-wall-panel_802252072.html
http://www.alibaba.com/product-detail/2014-new-design-external-wall-panel_802252072.html
http://itdc.es/clientes.php#phototools
http://itdc.es/clientes.php#phototools
http://hjl.es/corte-por-laser/
http://www.peymo.com/Peymo-corte-laser-punzonado-plegado-soldadura-montajes-industriales-perfilado-pintura-epoxi-plegado.htm
http://www.peymo.com/Peymo-corte-laser-punzonado-plegado-soldadura-montajes-industriales-perfilado-pintura-epoxi-plegado.htm
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 Fig. 6.16. Exemple de peces plegades 

http://www.multipino.es/offer533221.html 

 

 Fig. 6.18. Procés de soldadura 

http://www.solysol.com.es/productos-y-servicios/procesos-

soldadura/soldadura-gtaw-tig/ 

 

 

 Fig. 6.19. Peça soldada 

http://www.vista-industrial.com/welding-samples.php 

 

 Fig.21. Exemple de sorrejat (abans i després) en una peça d’acer inoxidable 

http://www.chorreadosinoxidable.com/Esp/chorreado-acero-inoxidable.php 

 

 Fig.22. Procés de sorrejat 

http://www.powdercoatingnz.co.nz/page/sandblasting.html 
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12. ANNEX 
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12.1. FULLA TÈCNICA DE COMPONENTS COMERCIALS 

12.1.1. FRONTISSA SOUTHCO REF: E6-10-212-5 
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12.1.2. CARGOL FIXACIÓ RÀPIDA SOUTHCO REF: 82-12-280-20 
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12.1.3. ANELLA RETENCIÓ SOUTHCO REF: 82-32-201-20 

 



TFG - GUILLEM CUSÓ LÓPEZ 

SISTEMA DE TREBALL INDIVIDUAL UNUM 

104 

 

12.1.4. TANCAMENT DE SEGURETAT SOUTHCO REF: 93-10-201-50 
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12.1.4. CASQUET A PRESSIÓ SOUTCHO REF: 82-35-308-55 
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12.1.5. GUÍA TELESCÒPICA OBERTURA ARMARI SEGURETAT 
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12.1.6. ADHESIU ESTRUCTURAL UNIÓ FUSTA – LOCTITE  
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12.1.7. CONJUNT CONNEXIÓ ELÈCTRICA EVOLINE BACK-FLIP 
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