
 

 

 

NORMATIVA D’ÚS FAB-LAB CENTREBIT MENORCA 

 

La Fundació Bit ha establert el següent Reglament per a l’ús del Fab-Lab CentreBit, que 

hauran de complir totes les persones i empreses que disposin de l’autorització de la 

Fundació Bit per fer ús d’alguna de les màquines incloses en el mateix, així com 

aquelles persones que accedeixin a ell per a la realització d’alguna activitat o formació. 

Els objectius de les presents normes són els següents:  

• Organitzar l’ús de les instal·lacions i maquinària del Fab-Lab i les activitats que es 

desenvolupin en el mateix. Clarificar els drets i responsabilitats de la propietat i els 

usuaris. 

• Establir les normes de funcionament per assegurar tant la seguretat dels usuaris com 

el bon manteniment i conservació de la maquinària, així com del local destinat al Fab-

Lab i els espais d'ús comú del CentreBit Menorca. 

 

ACCÉS AL CENTREBIT MENORCA 

L’accés al Fab-Lab CentreBit està subjecte a autorització per part de la Fundació Bit i es 

requereix acceptació del document de compromís de bon ús de la maquinària, així 

com el compliment del present reglament. 

L'accés al CentreBit Menorca del personal autoritzat es realitzarà mitjançant control 

biomètric. Per això, totes les persones autoritzades han de registrar la seva empremta 

dactilar. Aquest programa de gestió només reté certes dades per poder reconèixer la 

persona i, en cap cas, a partir d'aquesta captació es podria reproduir l'empremta 

dactilar de la persona. Les persones hauran de signar un document d'autorització 

adient. 

La propietat es reserva el dret a denegar l'admissió al CentreBit Menorca a qualsevol 

persona si la seva presència pogués ser considerada perjudicial per a la seguretat, 

reputació i interessos de la propietat o empreses instal·lades.  

Qualsevol persona que accedeixi o romangui en el CentreBit Menorca estarà obligada, 

a petició del personal de la mateixa, a identificar-se i justificar la seva presència. 

 



SEGURETAT I VIGILÀNCIA 

La Fundació Bit compta amb un sistema de vídeo vigilància de 24 hores de tots els 

accessos al CentreBit Menorca centralitzat a les instal·lacions de l'Edifici Son Espanyol a 

Palma. 

Els usuaris hauran de complir estrictament i fer complir totes les normes en matèria de 

seguretat. En cas contrari, la propietat quedarà alliberada i no assumirà cap 

responsabilitat pel que fa a la seguretat i els danys que poguessin ocasionar-se a les 

persones, mercaderies, maquinària o coses.  

Cada usuari serà responsable del seu material, objectes personals i eines, en cas de 

pèrdua o robatori. 

La impressora 3D comptarà amb una webcam per tal de poder vigilar el seu 

funcionament en la distància. Tots els usuaris es comprometen a fer una vigilància 

activa sempre que estiguin emprant la màquina en remot i es comprometen a acudir al 

CentreBit davant amb qualsevol incidència. 

MANTENIMENT I NETEJA 

Els usuaris han de mantenir en tot moment l’espai del Fab-Lab, el mobiliari, 

l’equipament, les eines i la maquinària en bon estat de conservació. 

Els usuaris hauran de netejar la maquinària emprada i la zona de treball cada vegada 

després del seu ús, per tal de mantenir-la en bon estat i perquè el següent usuari la 

trobi neta i en perfecte estat. 

SALUBRITAT I SEGURETAT  

Els usuaris del Fab-Lab es comprometen a observar i respectar les normes i reglaments 

de salubritat i seguretat de cadascuna de les màquines que es facin servir, així com a les 

corresponents al CentreBit Menorca. En el moment de la seva autorització com a usuari 

del Fab-Lab, la Fundació Bit li farà lliurament de la documentació referent a la 

prevenció de riscos laborals i el quadernet d'emergència del Centre. 

Queda prohibit introduir en el CentreBit Menorca materials perillosos, insalubres, 

pudents o inflamables que estiguin prohibits per les normes legals o administratives, 

les disposicions dels serveis de seguretat i / o pòlisses d'assegurança del CentreBit 

Menorca. 

No podrà ser col·locat ni dipositat a l'interior del CentreBit Menorca cap objecte si el 

seu pes sobrepassés el límit de càrrega de terres i envans. 

Les aixetes, sanitaris i instal·lacions de fontaneria i electricitat que es trobin en el 

CentreBit Menorca s'han de mantenir en bon estat de funcionament, procurant la 



Fundació Bit la seva ràpida reparació en el seu cas a l'objecte d'evitar qualsevol dany als 

ocupants. 

No es podrà llançar a les canalitzacions o desguassos materials inflamables o perillosos, 

estenent la prohibició a tots aquells elements que puguin pertorbar el bon 

funcionament de les esmentades instal·lacions. 

El CentreBit Menorca està equipat amb les instal·lacions necessàries per prevenir 

incendis de conformitat amb el sistema general de seguretat del CentreBit, i disposa 

d’un servei de manteniment de l’equipament contra incendis per mantenir-lo en 

perfecte estat de funcionament i conservació. Els aparells contra incendis, els quadres 

elèctrics i la senyalització d’emergència estan accessibles i visibles en tot moment.  

Els usuaris del Fab-Lab han de respectar totes les normes que es dictin en matèria de 

seguretat, deixant les portes de sortida sense el tancament bloquejat durant les hores 

d’ús, i mantenint buidats els passadissos de servei que serveixen de sortida 

d'emergència en cas d'incendi o sinistre. Les sortides d'emergència estan degudament 

senyalitzades mitjançant cartells lluminosos. 

La utilització indeguda dels aparells contra incendis es troba formalment prohibida.  

MAQUINÀRIA I EQUIPAMENT 

Per a fer ús de les màquines és indispensable haver rebut formació per part de la 

Fundació Bit sobre el seu ús , haver llegit el manual d’instruccions i seguir les 

indicacions d’ús de cadascuna de les màquines. 

 

L'usuari serà responsable de la maquinària o equip que estigui utilitzant. Si arribés a 

detectar algun defecte en el seu funcionament, és la seva obligació donar avís 

immediatament al personal del CentreBit Menorca. 

 

Es prohibeix moure les màquines, equips o inutilitzar les taules i àrees de treball amb 

qualsevol classe d'objectes. 

 

Per a treballar amb qualsevol maquinària s'hauran de prendre les mesures de seguretat 

establertes per a cada màquina. Aquestes mesures seran lliurades a cada usuari en el 

moment de la seva autorització i també estaran disponibles a l’espai de Fab-Lab per a 

la seva consulta. 

 

Informa't sobre quins són els Equips de Protecció Individual a utilitzar en el Fab-Lab, 

abans de realitzar una activitat. I revisa’l abans del seu ús per tal de detectar qualsevol 

anomalia o defecte. 

 



Lleva't tot tipus d'accessoris com: polseres, anells, collarets, bufandes i qualsevol 

objecte que pugui causar algun risc. 

EINES 

Els usuaris només faran servir aquelles eines que sàpiguen emprar i sempre respectant 

les normes de seguretat.  Els usuaris tenen l’obligació de revisar que les eines es trobi 

en bon estat, completes i funcionant adequadament, així com d’avisar al responsable 

del Fab-Lab si no fos així. 

 

En finalitzar el seu treball, els usuaris hauran de netejar totes les eines utilitzades i 

comprovar que es troben en bon estat. 

 

Les eines s'hauran de guardar en el mateix lloc en el qual es trobava una vegada 

utilitzada. 

 

No es podrà treure o utilitzar cap eina fora del taller. 

MATERIAL 

El CentreBit Menorca no proporcionarà cap material. És responsabilitat de l'usuari 

portar els seus propis materials i consumibles. 

El Fab-Lab disposarà d'una prestatgeria perquè els projectes en curs puguin ser 

guardats durant un breu espai de temps, sempre que es treballi durant diversos dies en 

aquests projectes. Si un treball excedeix el temps raonable d'emmagatzematge, el 

personal responsable del CentreBit  avisarà al seu propietari perquè procedeixi a la seva 

retirada. 

MANEIG I DEIXALLA DE MATERIALS 

No està permès l'ús de substàncies tòxiques ni el seu emmagatzematge. 

Els materials de rebuig hauran de dipositar-se en els contenidors corresponents. 

GESTIÓ DE RESERVA D’ÚS 

Per a una bona gestió de l'espai i l’ús de la maquinària es realitzarà un calendari digital 

de reserva de cada màquina al què podran accedir tots els usuaris del Fab-Lab. Tots  

hauran de respectar les reserves realitzades 

Al registre de reserva s’haurà d’especificar: 

- Màquina a utilitzar. 

- Nom de l’usuari.  

- Data  i hora d’entrada i sortida. 

 


