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OBJECTE 

El present plec de condicions te com a principal funció, la regulació de les condicions entre 

les parts contractants considerant els aspectes tècnics, facultatius, econòmics i de seguretat: 

El plec de condicions defineix, entre altres aspectes els següents apartats: 

Descripció general del procés d�execució. 

Detalls d�execució. 

Característiques exigibles als materials. 

Avaluació de les diferents proves per a fer les certificacions necessàries de la qualitat dels 
equips.  

Seguretat i Salut en la feina. 
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CAPÍTOL 1:  

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS 

D�EXECUCIÓ 

 

1.1 Tasca corresponent l�enginyer director 

Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 

Assistir a les execucions del projecte, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i 

complexitat, a fi de resoldre  les contingències que es produeixin i impartir les ordres 

complementàries que siguin precises per aconseguir la correcta solució tècnica. 

Aprovar les certificacions parcials de construcció de la màquina. 

Redactar, quan sigui necessari, l�estudi dels sistemes adequats als riscos de treball en 
l�execució del projecte, així com el Pla de Seguretat i Salud per l�aplicació del mateix. 

Efectuar el replanteig de l�execució i prepara l�acta corresponent subscrivint-la en la unió 
del Constructor o Fabricant. 

Comprovar els sistemes de seguretat i salut en la feina, controlant la seva execució. 

Ordenar i dirigir l�execució material amb reparació al projecte, a les normes tècniques i a 
les regles de la bona construcció.  

Realitzar o disposar de les probes o assajos de materials, instal·lacions i les altres unitats 
d�obra segons les freqüències de mostra programades en el pla de control, així com 
efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva, d�acord amb el present projecte i la normativa tècnica aplicable.  

Realitzar les mesures d�estat d�execució del projecte i donar conformitat, segons les 
relacions establertes, a les certificacions valorades.  

Subscriure el certificat de final d�execució del projecte.  
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1.2 Tasca corresponent al constructor o Fabricant 

Organitzar els treballs, redactant els plans d�execució que es precisen i projectant els 
mitjans auxiliars durant l�execució. 

Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Salud en l�execució de les mesures 
preventives, velant per el compliment i l�observació de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut 

Subscriure amb l�Enginyer Director l�acta de replantejament de l�execució del projecte.  

Realitzar el seguiment de tot el personal que intervingui en la construcció i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes.  

Assegurar d�idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 
utilitzin, comprovant els preparatius i rebutjant el subministra o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d�aplicació 

Preparar les certificacions parcials de la màquina i la proposta de liquidació final.  
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CAPÍTOL 2: 

CONDICIONS GENERALS DE L�EXECUCIÓ 
 

 

En aquest apartat es descriuen les condicions genèriques de fabricació de la Línia de panell. 

2.1 Personal 

El personal contractat per a la construcció o muntatge de la màquina, serà personal 

especialitzat en instal·lacions i construccions mecàniques, sent preferent la contractació de 

tècnics electromecànics, amb coneixements en programació d�autòmats. 

Per altra banda, en el cas de subcontractar feines a alguna empresa especialitzada, se li 

demanarà a la mateixa les suficients mesures per a satisfer les exigències de la qualitat per al 

prototipus.  

2.2 Pla d�execució 

L�execució del prototipus es durà a terme a una empresa especialitzada del sector 

siderometal·lúrgic, i s�efectuarà sota la direcció de l�Oficina Técnica de la mateixa empresa, 

encara que sigui possible cedir la direcció a un enginyer contractat per la empresa.  
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CAPÍTOL 3: 

CONDICIONS DELS MATERIALS 
 

Tots els materials utilitzar en l�elaboració del projecte, tindran que estar subjectes a la 

normativa:  

En referència a la seva qualitat, s�hauran d�aplicar les Normes ISO 9002. 

Respecte a la seva forma i acabat, s�aplicaran les Normes UNE. 

Amés de la normativa esmentada, s�ha d�indicar els passos a seguir per a determinar si algun 

dels materials utilitzats no està subjecte a la norma, per lo que aquesta norma ha d�ordenar 

una sèrie de probes o mètodes d�anàlisi que permeti descartar els elements que no 

compleixin la mateixa.  

 

Si per qualsevol causa no es disposa del material que es descriu en el present projecte, serà 

funció de l�Oficina Tècnica de l�empresa constructora l�elaboració d�un estudi dels possibles 

materials a utilitzar en substitució i de variar el prototipus en la mesura del que sigui 

necessari, sense que per això variïn les característiques de la qualitat i les especificacions 

finals de la màquina.  
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CAPÍTOL 4: 

VERIFICACIÓ DE LA MÀQUINA 
 

Quan s�hagi donat per a finalitzat el muntatge i ajustatge de la màquina, es procedirà a la 

verificació detallada del funcionament.  

No obstant això, sempre existiran una sèrie d�ajustatges necessaris a realitzar en funció del 

tipus de peça a doblegar que es desitgi obtenir. Tot i així s�assenyalaran alguns d�ells en els 

que únicament s�hauran de realitzar en la elaboració del prototipus, ja que afecten a 

elements de funcionament que, evidentment, no podran ser realitzats per l�usuari. 

Els ajustos que s�hauran de realitzar en la màquina, seran relacionats pel personal 

experimentat i es seguiran tots els passos i comprovacions fins arribar al valor desitjat.  

Una vegada muntada la màquina, es comprovaran tots els ajustatges relacionats amb la 

seguretat, verificant tots els finals de carrera, proteccions, connexions, cables 

d�alimentació,etc... 

Qualsevol verificació que no compleixi els requisits, serà informat al tècnic responsable de 

l�execució del prototipus, el qual realitzarà un estudi exhaustiu de cara error.  
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CAPÍTOL 5:  

RESPONSABILITATS 
 

Serà responsabilitat del fabricant si no s�empren els materials adequats, en perjudici de la 

qualitat definida per l�equip.  

 En el cas de produir-se un mal funcionament, sempre d�acord amb les especificacions 

descrites en el present projecte, la responsabilitat recaurà sobre el fabricant dins del període 

de garantia, si l�usuari creu convenient aquesta capacitat d�exigir al fabricant el correcte 

funcionament de la màquina, obligant-lo a la substitució o reparació de la peça.  

Si l�usuari realitza per la seva pròpia conta alguna reparació en el període de garantia, es pot 

perdre la garantia de la màquina. També s�exclou qualsevol responsabilitat del fabricant que 

el propi prototipus compleixi les indicacions dels reglaments vigents en la instal·lació.  

De la mateixa manera, el fabricant o constructor del projecte està obligat a proveir-se dels 

permisos i llicències que acreditin la seva capacitat i facultats per a realitzar el treball 

esmentat.  

També posseeix el dret de rebre la programació del treball per escrit, així com les 

reclamacions que es facin, i s�ha de proveir a tots els plans que es considerin necessaris per a 

realitzar el treball, amb autorització prèvia de l�enginyer director.  

Les funcions de l�Enginyer Director del muntatge industrial són, la revisió del treball realitzat, 

la programació de treballs, el reconeixement dels components utilitzats, les comprovacions 

de tipus general, així com fixar les condicions de les proves dels diferents elements.  
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CAPÍTOL 6: 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
A continuació, es descriuen les condicions econòmiques, així com el termini d�entrega i les 

condicions de garantia per el contracte entre el fabricant i el client del prototipus.  

6.1 Propietat intel·lectual 

Tots els estudis, croquis, impresos, ofertes i en general, tota la documentació tècnica i 

administrativa, es propietat intel·lectual exclusiva de l�empresa fabricant i d�acord amb la 

legislació vigent no podrà ser utilitzada sense l�autorització per escrit del fabricant.  

Queda prohibida la reproducció parcial o total de la documentació referent a la màquina. 

Aquest fet queda perseguit per la llei, sent rigorosament sancionades les persones que així 

ho facin.  

No podran realitzar-se modificacions en el projecte original que no siguin autoritzades per 

escrit al fabricant. 

6.2 Termini de finalització de la màquina  

El termini de finalització de la màquina podrà ser fixat pel contracte entre el fabricant i el 

client, al considerar la màquina com un prototipus, ja que existeix un període de probes molt 

important mirant per la qualitat i el correcte funcionament.  

Tots els treballs s�executaran sota un estricte seguiment de les especificacions del projecte, 

que han estat utilitzades de base de la contractació i a les modificacions que s�hagin aprovat.  

No obstant, en el cas de que el fabricant hagi establert una data de finalització no superior a 

tres mesos, i la màquina no s�hagi entregat en un termini fixat, el client imposarà una sanció 
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que en aquests casos estableixen les normes pactades.  En cap cas la sanció excedirà del 20% 

del cost total de la màquina, i si això passés, seria motiu de recessió del contracte.  

6.3 Entrega 

Una vegada finalitzada la màquina, el personal del fabricant efectuarà al client o persona 

que la representi, les proves del correcte funcionament una vegada que hagin resultat 

satisfactòries, es formalitzarà mitjançant un document degudament firmat, en el que es 

farà constar aquestes circumstàncies.  

  6.4 Garantía 

L�empresa fabricant dóna la garantia al correcte funcionament de tots els elements que 

composen el prototipus (sempre condicionant a un ajustatge de tots els components segons 

les especificacions) durant el període de dos anys, a partir de l�entrega del mateix, contra 

qualsevol defecte de construcció o muntatge degudament comprovat.  

Aquesta garantia inclou únicament la substitució o reparació de les peces o elements que 

resultin defectuosos, així com els possibles errors de mà d�obra, excepte els desplaçaments.  

L�empresa fabricant no es responsabilitzarà, sota cap circumstància, de les conseqüències 

que es puguin derivar d�una intrusió o inexpert comandament per part de l�usuari.  

L�usuari ha d�estar al corrent de les limitacions de la màquina i acceptarà el compromís que li 

suposi treballar fora de les limitacions.  

Qualsevol substitució sota la garantia d�algun element del prototipus, no es carregarà a la 

factura per part del fabricant al seu client.  

   6.4.1 Condicions de garantía 

1. El fabricant, garantirà tots els productes nous fabricats per ell, d�aquells defectes de 
material o fabricació que comprovin i reconeguin els serveis tècnics de la esmentada 
companyia, durant un període de 12 mesos per a la part mecànica i 6 mesos per a la part 
elèctrica, contant a partir de la data indicada en aquest certificat.  

2. La garantía no cobreix articles fabricats per altres companyies, que gaudiran només de la 
garantia que aquestes concedeixin, sempre que no s�especifiqui lo contrari per part del 
fabricant. 

3. La responsabilitat del fabricant es limita a la substitució o reparació de les peces 
reconegudes com a defectuoses, no incloent els danys personals o perjudicis que pugui 
ocasionar tal averia.  
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4. La garantía cobreix exclusivament les peces defectuoses; les altres despeses 
(desplaçaments, mà d�obra, transports, càrrega i descàrrega, penalitzacions, dietes, 
etc...) son per conta de l�usuari. 

5. El fabricant declina tota la responsabilitat judicial per averies o accidents que es puguin 
imputar directe o indirectament al mal ús dels nostres materials, estiguin o no en període 
de garantia.  

6.5 Exclusió de garantía 

No està inclosa en aquesta garantia els desperfectes o averies per desgast normal, 

negligència, o imperícia en l�ús de la màquina. 

Així doncs, la garantia quedarà cancel·lada en el moment en que l�equip sigui objecte de: 

Modificació no homologada per el Fabricant, se li hagin instal·lat recanvis no originals o 
hagi estat manipulada per un taller no autoritzat ni pertanyi a la nostra xarxa. 

Utilitzar l�equip sense haver llegit prèviament el Manual de Instruccions. 

Danys produïts per sobreesforços. 

Incorrecta manipulació i utilització de l�equip per personal sense una formació específica. 

6. Abans d�utilitzar la màquina, l�Usuari declara haver llegit detingudament i entès el 
contingut del Manual d�Instruccions.  
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6.6 Condicions de pagament 

En el període marcat al contracte realitzat entre el fabricant i el client, es fixarà el import 

total de la màquina d�acord amb el projecte. La manera de pagar el  import total de l�equip 

serà la següent:  

20% del import després de firmar el contracte, per la compra dels materials.  

80% després de l�entrega de la màquina.  

6.7 Augment de preus 

Si durant el període de muntatge del sistema, es produeix un augment del preu de qualsevol 

dels materials utilitzats en l�equip, s�aplicarà la revisió oportuna, sempre que sigui superior al 

10% del import indicat en el pressupost del contracte.  

6.8 Contribució i impostos 

Tots els impostos i contribucions que es duguin a terme, correran a compte del comprador, i 

si algun d�ells no és satisfet per el comprador, el fabricant queda autoritzat per a exigir el 

pagament corresponents al comprador.  

De la mateixa manera, el comprador tindrà que afrontar les possibles sancions que donin lloc 

a un retràs en el pagament dels mateixos.  

 

 

 


