
 

NORMES D’ÚS DE LA MÀQUINA LÀSER (Condicions d’ús per a alumnat de l’ESARQ/UIC ) 

Reserva d’hora 

• La reserva d’hora s’ha de fer amb anticipació. 
• Per reservar hora s’haurà de venir personalment al taller i parlar amb el responsable. 
• Només es tallaran els dibuixos dins del temps reservat. 
• Els estudiants hauran de realitzar la reserva personalment i pagar un import inicial de 5 € (els quals es descomptaran del preu 

total del tall). Només es tornaran els diners de la reserva si s’anul·la amb un mínim de 24 hores d’antelació. 
• És preferible portar un dibuix aproximat a l’hora de reservar per poder estimar el temps de tall. 
• Preferiblement és millor ser-hi 10 minuts abans de l’hora del tall per verificar l’arxiu i el material ha d’estar preparat, en cas de 

fer tard el temps de retard serà restat del temps total reservat. 
• Per a qualsevol consulta envieu un missatge de correu electrònic a: laseresarq@gmail.com o al mateix taller, només es 

contestaran els missatges enviats a aquest correu. 

Material 

• Els únics materials que es tallaran seran metacrilat o plakene. 
• La mida màxima de la placa serà 1.100×750 mm. 

Preparació d’arxius 

• Els arxius hauran d’estar guardats en AutoCAD 2007 o anterior. 
• Es recomana dibuixar exclusivament en polilínies (no es poden tallar splines, ni línies en 3D). 
• Els ombreigs hauran d’estar explotats. 
• Totes les capes hauran d’estar en el pla Z=0. 
• Les peces sempre han d’estar dibuixades dins d’una làmina de la mida del material amb un marge de 10 mm per banda. 
• Totes les línies han de tenir el gruix 0,0. 
• El dibuix ha de consistir exclusivament de les capes següents (cada una amb un color diferent): 

 
1. Tall interior. 
2. Tall exterior. 
3. Gravat. 
4. Material (contorn de la placa). 

 
• Totes les altres capes han de ser eliminades del dibuix. 
• Tots els dibuixos han d’estar dibuixats en mil·límetres. 
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Requisits a complir dins del procés de tall 

• No es faran modificacions dels arxius en els ordinadors del taller. 
• Es tallaran totes les peces que estiguin dibuixades. 
• És responsabilitat de l’interessat el reagrupament de les peces tallades, així com la seva identificació. 
• El material no comprat al taller ha de venir tallat i no pot superar el format de 1.100×750 mm. 
• És aconsellable disposar de material sobrant en el qual es provarà els paràmetres de tall en presència de l’interessat. 
• Hi haurà un període de temps de comprovació per part de l’encarregat del làser, tant d’arxiu com del material així com les peces 

tallades, en què haurà de ser present l’interessat. 
• És responsabilitat de l’alumne ser-hi present durant tot el procés de tall. 
• Està prohibit manipular el làser sense que hi sigui present un responsable del taller. 

Incidències en el transcurs del procés 

• Si es produeix un tall de llum o altres fallades tècniques només es cobraran les hores de màquina. 

Tarifes/Formes de pagament 

• 40 €/hora. 
• 5 € reserva d’hora (es descomptaran dels 40 €). 
• En efectiu:  

 
1- Imports inferiors a 100 €. 
2- Pagament al responsable del taller. 

 
• Ingrés en banc: 

 
1- Imports superiors a 100€. 
2- Número de compte: 2100-0940-85-0200135070 
3- Concepte: Donatiu + Nom alumne. 

 

 

NOTA IMPORTANT: NO ES PERMETRÀ L’ÚS DEL TALLER A LES PERSONES QUE TINGUIN PAGAMENTS PENDENTS. 

 

 

 

 

 

 

 


