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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte del plec 

Aquest document especifica les normatives vigents, generals, jurídiques, administratives i 

tècniques per a la realització d’aquest projecte. 

El que es proposi posar en funcionament o a continuar amb el desenvolupament de 

qualsevol dels apartats relacionats amb aquest projecte, es compromet a acceptar totes les 

especificacions d’aquest plec, a utilitzar els materials presents en aquest projecte i a dur a 

terme un manteniment adequat al correcte funcionament dels dispositius. S’han de tenir en 

compte tots els apartats i especificacions del projecte per prendre qualsevol decisió que 

pugui afectar el seu correcte funcionament. 

1.2 Documents contractuals i informatius 

Els documents que composen aquest projecte són el Plec de Condicions, la Memòria, l’Estat 

d’Amidaments i el Pressupost. Tots aquests són documents contractuals. 

1.3 Compatibilitat entre documents 

Si en algun cas la informació dels documents es contradigués en algun apartat del mateix 

projecte, es procedirà a analitzar la informació segons l’ordre de prioritat dels documents: 

Plec de Condicions, Memòria, Estat d’Amidaments i Pressupost. 
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2 DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

2.1 Reglaments 

El projecte ha de complir amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió actualitzat segons 

el Reial Decret 842/2002 publicat en el BOE el 18/09/2002. Es prestarà especial atenció a la 

ITC-BT-36 referent a instal·lacions de molt baixa tensió, on aquesta no excedeix els 50 volts 

de corrent alterna o 75 volts de corrent continua. També s’ha de destacar la importància de 

la ITC-BT-24 referent a la protecció contra contactes directes i indirectes. 

2.2 Normes 

En la realització d’aquest projecte s’han de complir amb la UNE 20314 sobre aparells 

elèctrics de baixa tensió. Normes de seguretat i protecció contra contactes directes. 
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3 CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1 Plataforma 

Tot el material utilitzat, a més de complir amb totes les normatives, ha de seguir les 

normatives pròpies dels fabricant, així com les característiques exigides per tots els 

documents del projecte. 

Els materials que figuren a l’Estat d’Amidaments són els que s’utilitzaran per realitzar el 

projecte. No s’acceptarà cap variació de material encara que aquests siguin compatibles o 

tinguin característiques semblants. 

3.2 Disseny dels controladors 

Els controladors del sistema respectaran les característiques de funcionament del llenguatge 

de programació específic del robot per no alterar el seu funcionament.  
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4 DISPOSICIONS GENERALS 

4.1 Administratives 

S’establirà un pagament previ a la realització del projecte d’un 30% del preu total per 

garantir el compromís del client amb l’empresa i que no es retornarà en cas d’anulació de 

projecte i que servirà per cobrir els costos del projecte fins el moment. Un cop entregat el 

projecte i que el destinatari d’aquest hagi signat l’acte de conformitat, s’efectuarà la resta del 

pagament. 

4.2 Legals 

Totes les mesures realitzades s’han efectuat sota la responsabilitat de l’encarregat de la 

redacció i realització del present projecte, igual que el manteniment del bon funcionament de 

tots els dispositius. 

L’ incompliment per part del client d’alguna de les clàusules dels documents del projecte que 

pogués originar alguna alteració del funcionament implica l’anulació de la garantia de 

funcionament. Aquesta garantia tindrà validesa des de el dia de la instal·lació fins un any 

després. Aquesta no cobrirà reparacions en cas de que s’hagi modificat el programa original 

o si s’ha manipulat, canviat o afegit qualsevol element que no figuri en el present projecte. 
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