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Introducció al Plec de Condicions 

El plec de condicions es el document que regula les relacions entre el propietari i el 
contractista que fa l’execució del projecte, marca disposicions legals genèriques del 
projecte i condicions tècniques dels materials i components de la màquina. Conté la 
informació necessària per tal de que les relacions siguin el mes fructíferes possibles, 
tenint en compte la importància de la despesa econòmica que s’origina. Es per tant, 
des del punt de vista legal i contractual, el document mes important del projecte a 
l’hora de l’execució material. 

S’inclouen els condicionants legals, i les responsabilitats i les obligacions de cada part. 
S’entén com a part la propietat (promotor del projecte), el fabricant, els proveïdors i 
tots aquells actors que participen en la realització d’aquest projecte.  

Aquest document, dons, , a banda del contracte entre propietat i fabricant, estableix els 
termes legals per fer front a possibles disputes o dubtes que puguin sorgir en els 
aspectes anteriors i altres especificats en aquest document, tenint en compte que 
l’acceptació del projecte í, amb les especificacions, amidaments, característiques i 
plànols actuen com a contracte legal en sí en cas de conflicte entre propietat i 
proveïdor o fabricant de la execució. 

El plec de condicions es divideix en plec de condicions particulars i plec de condicions 
generals.  

El plec de condicions generals conté una descripció general del contingut del projecte, 
característiques principals, aspectes legals i administratius a tenir en compte pels 
contractistes.  

El plec de condicions particulars conté especificacions tècniques sobre materials i 
components i especificacions tècniques d’execució. 

1. Plec de condicions generals 

Aquest document resumeixen les característiques que s’han de complir en l’execució 
del ciclomotor elèctric descrit en la memòria, i també respecte dels materials utilitzats 
en la fabricació. 

L’objectiu bàsic d’aquest document es subministrar a l’usuari un vehicle que pugui fer 
servir amb uns mínims de seguretat i qualitat, optimitzant l’estalvi energètic en 
comparació amb altres vehicles ja existents, de forma còmoda i econòmica 

El projecte es composa de la següent documentació: 

 

-Memòria 

-Plec de condicions 

-Plànols 

-Annexes 
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2. Plec de condicions particulars 

a) Normativa CE. Homologació 

Aquest disseny haurà de passar per unes proves d’homologació per tal de complir amb 
els estàndards internacionals i possibilitar la seva comercialització a nivell estatal o 
internacional. 

Entre d’altres, la normativa de marcatge CE es la que possibilita aquesta finalitat. 
Concretament, el marcatge implica: 

-La seguretat mitjançant el compliment dels requisits essencials de seguretat citats 
a la directiva. 

-Garantia de lliure circulació del vehicle dintre del mercat comú de la Unió Europea 

-Impossibilitat de que un estat membre pugui prohibir, restringir, o impedir la 
comercialització o instal·lació dels elements que no compleixen amb els requisits de 
la directiva. 

Entre d’altres, haurà de superar les següents directives europees: 

-Directiva 2004/108/CE , de Compatibilitat electromagnètica 

-Directiva 2002/24/CE, relativa a la Homologació dels vehicles a motor de 2 o 3 
rodes, excloent les màquines instal·lades als vehicles. 

-Reglament delegat (UE) 44/2014  que complementa el Reglamento (UE) 168/2013,  
respecte als requisits de fabricació i els requisits generals d’homologació dels 
vehicles de dos o tres rodes i els quatricicles. 

-Directiva 73/23/CEE, sobre Material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió. (pel cas del motor i els components elèctrics instal·lats) 

El Reial Decret 2822/1998, del Reglament General de Vehicles també fa menció a 
consideracions tècniques i de disseny que s’ha de complir. 

També referent a la protecció elèctrica del motor i components haurà de complir la 
normativa IP55 (contra l’entrada lleu de pols o d’aigua durant 3 minuts). 

Serà un laboratori independent el que certifiqui el compliments d’aquestes directius 
internacionals i d’altres possibles no mencionades en aquest apartat. 

El dissenyador declara que el vehicle no ha de posar-se en funcionament fins que el 
vehicle en conjunt hagi estat declarat en conformitat a les directives abans 
esmentades. 

Un cop s’hagin superat aquestes homologacions, i junt a la realització de les fitxes de 
característiques tècniques del vehicle, es podrà obtenir el certificat per a la circulació. 
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b) Normes de construcció. 

Les peces metàl·liques del bastidor han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes  

Les diferents peces metàl·liques han de tenir la forma i dimensions especificades en la 
documentació tècnica.  

El vehicle haurà de ser estanc per evitar filtracions d’aigua. 

Aquestes han d’estar dissenyades i construïdes de forma que les seves 
característiques en us normal siguin segures i sense riscos per l’usuari.  

Durant la fabricació, es fixaran els elements mitjançant utillatges de fixació, que hauran 
d’anar fixats a una taula o bancada, assegurant el correcte soldatge.  

Els elements que tinguin contacte i fregament entre ells hauran que quedar 
perfectament planes les seves cares, i lubricar-se convenientment.  

El dissenyador assegura que els materials comercials emprats no es descatalogaran o 
els tindrà en estoc, exceptuant aquells components que no faci falta fer modificacions 
importants.  

c) Manteniment 

El correcte manteniment del vehicle correrà a càrrec del client. No obstant, per tal de 
facilitar aquesta fi, s’oferirà una fitxa de manteniment preventiu, indicant els punts a 
revisar, a banda de les inspeccions tècniques periòdiques i obligatòries que han de 
passar tots els vehicles. També s’entregarà en el moment de la compra un manual de 
muntatge i desmuntatge. 

d) Seguretat i ergonomia 

Tot i que les directives i normes de seguretat tracten de evitar riscos, es farà una 
avaluació de riscos, amb la seva perillositat i possibles formes de eliminació o 
minimització d’aquests riscos. 

Per evitar descàrregues accidentals el circuit anirà provist d’un sistema de 
desconnexió per tal d’evitar enrampades. També i per aquest motiu, els elements 
elèctrics aniran ocults i seran de difícil accés i obertura, mitjançant fixacions especials. 

Per tal de possibilitar que un nombre ampli de població pugui fer servir aquest vehicle, 
s’ha dissenyat amb les mides adients a aquest finalitat, evitant postures molestes. 

e) Requisits mediambientals. 

Es farà entrega d’una declaració documentada on s’exposi que els productes 
subministrats no contenen plom, mercuri, cadmi, crom exavalent o d’altres materials 
altament tòxics o perillosos. 

Es farà entrega d’un document sobre com s’han de reciclar els diferents materials un 
cop hagin superat la seva fase de vida útil. Es el propietari, dons, qui es 
responsabilitza del reciclatge dels materials no aprofitables. 

En el cas de les bateries, s’hauran de portar a centres especialitzats en tractament de 
residus perillosos.  
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f) Identificació del vehicle 

Incorporarà una placa en lloc de fàcil accés amb les següents característiques: 

 -Nom del fabricant, direcció, telèfon 

 -Potencia nominal del motor 

 -Tensió de treball 

 -Data de fabricació 

 -Número de serie. 

g) Condicions d’entrega. 

Des de l’emmagatzematge i. durant el transport es farà entrega del ciclomotor protegit 
en embalatge adient. 

També es farà entrega de: 

 -Joc de plànols de conjunt, amb vistes corresponents. 

- Llistat d’elements i referències comercials i característiques tècniques  

 -Esquemes i dibuixos de muntatge 

 -Certificat d’homologació i de conformitat CE 

-Fitxa de manteniment preventiu 

-Manual d’instruccions bàsiques, i consells de manteniment i manipulació. 

h) Garantia 

De forma general, es dona una garantia de 2 anys en peces El proveïdor assegura 
l’existència de recanvis durant la vida útil del vehicle. En cas de no ser possible aquest 
subministrament, s’entregarà documentació per tal de poder reproduir-se.  

En cas dels components, es dona la mateixa garantia que la oferida pels respectius 
fabricants.  

En cas d’aparició de defectes constructius dins el període de garantia, la 
responsabilitat es del proveïdor, i es compromet a solventar-ho sense cap càrrec al 
client, modificant si calgués ritmes o horaris de producció per tal de satisfer al client. 

En cas de substitució d’alguna part o component, aquesta tindrà una garantia de 6 
mesos, responsabilitzant-se el proveïdor del perjudici ocasional que pogués generar. 

El proveïdor ofereix un servei d’assistència tècnica als clients durant 6 mesos. 

Els costos d’assistència tècnica corren a càrrec del proveïdor durant el període de 
garantia, sempre i quan les averies siguin imputables a fabricació. 

i) Responsabilitats en l’execució 

El proveïdor es l’únic responsable de la fabricació del ciclomotor. En cas d’augment de 
preus de materials o d’errades de fabricació assumeix les pèrdues que es puguin 
generar.  

Serà asimateix responsable jurídicament dels accidents que per negligència en la 
fabricació es puguin donar en el plaç de vida útil del vehicle. 


