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1 DISPOSICIONS GENERALS 

En primer lloc s’indiquen les disposicions generals d’aquest projecte, com son 
l’objecte d’aquest plec de condicions i els documents que defineixen la totalitat 
del projecte i els que vinculen el projecte amb les actuacions realitzades. 

1.1 OBJECTE 

El present plec de condicions constitueix el conjunt d’instruccions, normes i 
especificacions que juntament amb l’especificat en la memòria del projecte, 
defineixen tots els requisits tècnics per a fer ús de la premsa. 
 
L’objectiu del mateix és definir les obligacions del client durant la manipulació 
tant de la màquina com de les aplicacions dissenyades per al seu control o 
supervisió, complint totalment amb els articles del present plec obligant-se a 
complir les ordres per a un correcte funcionament. 
 
Referent a la actualització de la xarxa elèctrica de la nau, es defineixen les 
modificacions de la instal·lació, tant en l’àmbit de la substitució de línies i la seva 
instal·lació, aparamenta i en seguretat i salut es marquen les actuacions 
realitzades.  
 

1.2 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN EL PROJECTE 

La premsa i l’actualització de la xarxa elèctrica és definida pel plec de condicions 
i pels documents constitutius del projecte: memòria, pressupost, plànols, i 
annexes. Qualsevol canvi i/o modificació en el plantejament que impliqui un canvi 
substancial en la premsa o l’actualització de la instal·lació elèctrica i/o el seu 
funcionament haurà de posar-se en coneixement a l’autor del projecte. 
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2 RESPONSABILITATS 

En aquest apartat es detallen les responsabilitats tant de l’autor del projecte com 
pel client per tal de aclarir els drets i deures de totes dues parts. 

2.1 RESPONSABILITAT DE L’AUTOR 

Les responsabilitats de l’autor sobre l’actualització de les línies 
elèctriques es limiten a realitzar l’anàlisi inicial de la instal·lació 
elèctrica de la nau, solucionar les deficiències tant en àmbit elèctric 
com de seguretat, proporcionar els materials detallats al pressupost 
per a realitzar les modificacions, la supervisió de la seva correcta 
instal·lació i comprovació del seu correcte funcionament en el moment 
de la posada en marxa.  
 
No serà responsabilitat de l’autor proveir del programari necessari per 
a dur a terme futures modificacions respecte la actualització de la 
instal·lació elèctrica. Tampoc es fa responsable de l’ús inadequat 
d’aquesta. 
 
En referència a la premsa, serà responsabilitat de l’autor realitzar totes 
les tasques d’enginyeria associades a la implementació del projecte, 
les quals inclouen el disseny dels quadre elèctrics necessaris i la 
supervisió de la seva correcta fabricació, la programació de les 
diferents aplicacions tant a nivell de màquina (al PLC), com les 
interfícies de control (pantalla HMI) i el sistema SCADA així com la 
correcta creació de la arquitectura de comunicacions i els controls 
necessaris per a realitzar de manera satisfactòria els assajos de 
conformat en atmosfera protegida. Tot això acomplint sempre les 
especificacions indicades per part del client i ajustant-se al pressupost. 
També realitzant les comprovacions necessàries per certificar el 
correcte funcionament de tots els sistemes en el moment de la posada 
en funcionament. 
 
En referència al estudi per al marcat CE de la premsa, no es 
responsabilitat del autor la realització dels tràmits i documentació 
necessària per a la obtenció de dita qualificació, però si indicar el 
procediment de manera que es pugui realitzar en altres projectes o 
ampliacions d’aquest. 
 
No serà responsabilitat de l’autor proveir de tot el programari 
necessari per a dur a terme futures modificacions d’enginyeria. 
 
L’autor no serà responsable de qualsevol canvi i/o manipulació tant 
sobre l’aplicació com en el sistema o qualsevol element i/o dispositiu 
tant elèctric com hidràulic necessari per al correcte funcionament de la 
premsa i les seves funcionalitats. Tampoc es fa responsable de l’ús 
inadequat d’aquesta.  
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2.2 RESPONSABILITAT DE L’USUARI 

Queda com a responsabilitat de l’usuari fer un correcte funcionament i 
ús tant de la xarxa elèctrica com de la premsa i totes les aplicacions 
i/o dispositius vinculats a ella que es faciliten en el moment de la 
posada en marxa. 
 
També serà responsabilitat de l’usuari formar de manera adequada els 
operadors de la premsa tant en l’àmbit funcional com en l’àmbit de 
prevenció de riscos laborals i prohibir l’ús d’aquest equipament sense 
una formació adequada. 
 


