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1. PLEC DE CONDICIONS 
 

1.1 Condicions tècniques 

 

1) Compliment dels plànols 

a) Els plànols donen la informació necessària per entendre què s’ha de 

fabricar. 

b) Cal complir la distribució de configuració de panells que s’indica. 

c) Cal complir les indicacions d’acabats superficials de les zones que 

s’indiquen. 

d) El conjunt ha de complir les dimensions indicades admeten una desviació 

segons les toleràncies indicades segons la norma UNE/EN 22768:1994. 

 

2) Compliment procés descrit a la memòria i pressupostat al volum annex de 

pressupost/processos. 

a) És necessari complir el procés descrit a la memòria i al pressupost per tal 

de garantir la qualitat del conjunt dissenyat. 

b) Documentar fotogràficament el procés. 

c) L’entrega del motlle es realitza segons els terminis que s’acordin per part 

d’un proveïdor extern. Aquest s’entrega segons les condicions que 

permeten obtenir el conjunt tal i com s’ha dissenyat. 

 

3) Ús dels materials descrits a la memòria i que apareixen als plànols, també 

inclosos al volum annex de pressupost/materials. 

a) Certificar el correcte material de fabricació mitjançant albarans i fitxes 

tècniques dels proveïdors del fabricant. 

b) S’aconsella l’ús d’eines específiques pel tractament de compostos. 

 

4) Realització d’un informe dimensional complet on s’avaluï la qualitat 

dimensional de les peces fabricades. 

a) Utilitzar una màquina de mesura tridimensional. 

i) Indicar errors tenint en compte les toleràncies. 

ii) Destacar utilitzant color vermell les dimensions fora de tolerància. 

b) Parar especial atenció a les zones on hi ha punts d’unió (indicades als 

plànols mitjançant coordenades). 

i) Mesura de coordenades. 

ii) Mesura de diàmetres. 
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c) Entrega d’un document on apareguin els resultats gràficament i un breu 

recull fotogràfic. 

5) Realització d’assajos mecànics amb les diferents configuracions de panells 

sandvitx per tal de tenir dades tècniques finals dels panells un cop obtinguts 

pel fabricant. 

a) Verificar les dades dels proveïdors i la correcte fabricació dels panells 

mitjançant assajos que obtinguin els seus valors del mòdul d’elasticitat, 

del límit elàstic i de trencament. 

b) Entregar un document on s’indiquin els resultats i on aparegui un resum 

fotogràfic. 

 

6) Realització d’un assaig a torsió. 

a) Cal calcular la rigidesa a torsió del conjunt tal i com es descriu a la 

memòria. 

b) Utilitzar una estructura que suporti el xassís i possibiliti afegir-hi càrrega. 

c) Mesurar la torsió del xassís mitjançant aparells de mesura làsers que 

indiquin amb precisió de 0,01mm i 0,01º la desviació el conjunt. 

d) Entregar un document on s’indiquin els resultats i on aparegui un resum 

fotogràfic. 
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1.2 Condicions econòmiques i legals 

 

1) En cas de qualsevol dubte es prioritza el contacte amb l’enginyeria per sobre 

de la presa de decisions per part del fabricant. 

a) Utilitzar el telèfon que indica l’enginyeria i/o el correu electrònic que 

també facilita. 

 

2) Lloc i condicions de l’enviament 

a) L’enviament es realitza amb la companyia contractada i comunament 

utilitzada pel fabricant des de l’emplaçament on es troba aquest fins 

l’emplaçament on es troba l’enginyeria o indiqui la mateixa. 

b) L’enviament del conjunt cal realitzar-lo amb seguretat. 

i) El conjunt s’ha d’empaquetar en una caixa de fusta adequadament 

segellada. 

ii) Dins la capsa cal ubicar el conjunt encaixat entre material absorbent 

als impactes i que previngui el seu moviment. 

iii) Els documents mencionats a continuació cal enviar-los en format físic 

(imprès sobre paper) dins l’empaquetat del xassís degudament 

arxivats en un dossier i, també cal enviar-los en format digital (.pdf) al 

correu electrònic indicat per l’enginyeria. 

(1) Fitxes tècniques i albarans dels material dels proveïdors. 

(2) Document que recull els assajos realitzats als panells. 

(3) Document que recull l’assaig a torsió del conjunt. 

(4) Informe dimensional. 

c) En cas del no compliment dels terminis d’entrega, s’abonarà un 10% dels 

pressupost de l’oferta acceptada com a mode de compensació de la 

demora per cada setmana que sobre passi la data límit d’entrega. 

 

3) Garantia 

a) L’entrega de les peces sense defectes visuals i/o apreciables als informes 

dimensionals i/o resultats no satisfactoris dels assajos mecànics dels 

panells i de rigidesa a torsió del conjunt comporta: 

i) El fabricant garanteix el bon estat del conjunt durant 1 any. 

ii) En cas de defectes que apareguin durant el 1r any després de 

l’entrega, el fabricant es compromet a realitzar els processos 

necessaris per tal d’assegurar les especificacions tècniques del 

conjunt. 

b) L’entrega de les peces amb defectes visuals i/o apreciables als informes 

dimensionals i/o resultats no satisfactoris dels assajos mecànics dels 

panells i de rigidesa a torsió del conjunt comporta: 
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i) La devolució del conjunt. 

ii) Recàrrec del 35% del pressupost de l’oferta acceptada a abonar en 

10 dies. 

iii) El compromís d’entrega del nou conjunt segons les condicions 

establertes i amb un nou acord sobre la nova data d’entrega. 

 

4) Condicions de pagament 

a) SI és la primera comanda realitzada pel fabricant: 

i) Pagament del 50% del pressupost de l’oferta acceptada un cop 

s’accepta la comanda. 

ii) Pagament del 50% final del pressupost de l’oferta acceptada un cop 

s’entrega i es validen les peces entregades. 

b) SI el fabricant ja ha realitzat projectes sota comanda de l’enginyeria: 

i) Pagament del 100% del pressupost de l’oferta acceptada entre el dia 

d’acceptació de la mateixa i fins a 60 dies després de l’entrega. 

 


