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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document determina les condicions a què se sotmeten les tasques relacionades amb 

l’execució i la posada en funcionament d’aquest projecte. També es presenten el reglaments 

i normatives als quals el projecte s’adhereix. 

1.1. Objecte del plec 

L’objectiu del present document és el d’especificar les mínimes condicions tècniques a tenir 

en compte per a la realització de l’automatització del dosificador d’oli. Dins d’aquest plec de 

condicions també es detalla la normativa que ha de reunir el projecte d’automatització. A més, 

s’estableix la prioritat jeràrquica referent a la documentació. S’assegura el desenvolupament 

adequat del projecte en seguir les especificacions contingudes als capítols següents. 

1.2. Documents contractuals i informatius 

Els documents contractuals que conté aquest projecte són: Memòria, Plànols, Plec de 

condicions i Estat d’amidaments. El Pressupost es considera informatiu ja que es pot veure 

modificat en funció de l’actualització de preus dels components involucrats. 

1.3. Compatibilitat entre documents 

Davant la possibilitat de discrepàncies o incompatibilitats, l’ordre de prioritat en qualsevol dels 

casos és el que figura a continuació: Memòria, Plànols, Plec de condicions, Estat 

d’amidaments i Pressupost. 
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2. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

Aquest capítol comprèn els reglaments i normes que ha de complir el projecte per a la seva 

correcta operació.  

2.1. Reglaments 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (REBT), aprovat pel Real Decret 842/2002, del 2 

d’Agost.  

Reial Decret 2706/1985, de 27 de desembre, en el qual es declaren el compliment de les 

especificacions tècniques dels autòmats programables industrials i els perifèrics específics. 

Directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica. S’apliquen al 

conjunt dels aparells electrònics escollits. 

2.2. Normes 

Directiva 2004/108/CE de la Unió Europea sobre Compatibilitat Electromagnètica. 

UNE 157001:2002. Criteris generals per l’elaboració de projectes. 

UNE 21-514-74. Seguretat dels aparells electrònics. 

UNE 20314. Aparells elèctrics per a baixa tensió. Regles de seguretat. Protecció contra els 

xocs elèctrics. 

UNE 20324. Graus de protecció dels embolcalls del material elèctric de baixa tensió. 

UNE 21030-73. Cables aïllats, reunits en feix, per a xarxes de distribució fins a 1000 V. 

UNE 21031. Seccions dels conductors per a tasques de control amb identificació de colors.  

UNE 20119. Polsadors de comandament. 
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UNE-EN ISO 12100:2012. Seguretat de les màquines. Principis generals pel disseny. 

UNE-EN 61800-5-2:2017: Accionaments elèctrics de potència de velocitat variable. 

UNE-EN IEC 61158-1:2019: Xarxes de comunicacions industrials. 

Normativa ROHS. Restricció de l’ús de substàncies perilloses o nocives pel medi ambient en 

aparells elèctrics i electrònics. 

BRC (British Retail Consortium) i IFS (International Featured Standards). Són les normatives 

internacionals i més importants en el sector alimentari. Els seus objectius són: aconseguir la 

màxima seguretat durant els processos de fabricació i/o manipulació d’aliments, assegurar el 

compliment de la legislació i protegir el consumidor. 

ISO 17025. Certificació internacional dissenyada pels laboratoris d’assaig i calibració. Es 

reconeix la competència tècnica del laboratori de Liquats Vegetals per realitzar anàlisis de 

detecció d’al·lèrgens. 

ISO 14001: Certificació internacional basada en la gestió dels riscos mediambientals que 

poden sorgir pel desenvolupament industrial amb la finalitat de protegir el medi ambient. 

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). Autoritat de control de producció 

agrària ecològica. S’encarrega de controlar el procés de producció, elaboració, envasat i 

comercialització dels productes ecològics. Aquesta certificació significa que els seus 

productes compleixen la normativa estatal i europea de producció ecològica. 

Llei 21/1995, aprovada el 8 de novembre. Prevenció dels Riscos Laborals. 
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3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

En aquest punt es tenen en compte els aspectes i les pautes tècniques a seguir a l’hora de 

desenvolupar l’automatització que descriu el projecte. L’especificació de components i 

materials ve recollida a la resta de documents que conformen el projecte, és a dir, a la 

Memòria, Plànols, Estat d’amidaments i Pressupost. 

3.1. Materials 

Els materials que s’utilitzen en aquest projecte han estat escollits per el departament 

d’enginyeria tècnica (el departament d’automatització també en formem part). En cas de 

necessitat de realitzar el canvi d’algun component, aquest haurà de ser de la mateixa marca i 

del mateix model que el que es troba instal·lat prèviament. En cas que no sigui possible, els 

enginyers no es fan responsables si s’utilitzen materials diferents que puguin causar 

problemes a l’automatisme.  

Cal tenir en compte que abans d’acceptar qualsevol material, s’haurà de fer una prova per tal 

de determinar les qualitats d’aquest i poder verificar que compleix amb les especificacions del 

fabricant. Davant la impossibilitat d’això, els enginyers tampoc es fan responsables dels 

hipotètics desperfectes. 

3.2. Muntatge 

A l’hora de realitzar la instal·lació i muntatge dels diferents mòduls de dosificació d’olis, es 

seguiran estricament les instruccions adjuntes a cada component que s’instal·li. D’altra banda 

caldrà identificar tots els components així com tots els cables i conductes amb una etiqueta 

per a facilitar el seguiment. 

El muntatge de l’automatització haurà de ser realitzat per una persona especialitzada i s’haurà 

de realitzar en òptimes condicions amb l’objectiu d’assegurar un correcte funcionament, 

sempre amb la supervisió dels enginyers tècnics decidint segons els seus criteris les 

modificacions que no quedin especificades en el projecte. 

A les zones on es duen a terme les dosificacions d’oli en línia no es tindran mai temperatures 

inferiors a -10 ºC, ni superiors a 60 ºC, per evitar els desperfectes que es puguin causar als 
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líquids com la congelació o l’evaporació, i també en produir-se una obstrucció de les 

canonades. 

Per garantir l’adequada operació del sistema, el muntatge elèctric s’haurà de dur a terme tal i 

com està estipulat al document de plànols del projecte, sense excepcions. 

3.3. Posada en funcionament 

El termini de la realització de la posada en funcionament de la instal·lació serà de dues 

setmanes a partir del primer pagament del cost del projecte. 

Durant la posada en marxa del projecte, es faran les proves d’entrades i sortides dels senyals, 

dels diferents elements per comprovar-ne el funcionament, de diferents parts del programa i 

del programa complert. També es farà una prova amb tots els possibles estats d’operació i 

situacions en les que es pot trobar la instal·lació així com el sistema d’alarmes. 
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4.  DISPOSICIONS GENERALS 

En el present capítol es defineixen les diferents condicions legals i administratives que han de 

ser acceptades pel client i l’enginyer per tal que es realitzi l’execució del projecte. 

Qualsevol modificació del projecte sense l’aprovació de l’enginyer firmant relleva les 

responsabilitats d’aquest últim. En el cas d’una mala utilització dels diferents elements de la 

instal·lació, l’autor del projecte queda totalment absent de responsabilitat. 

4.1. Terminis de pagament 

El pagament del projecte es farà via transferència bancària al compte facilitat. Es farà un 

pagament del 50% del cost en el moment d’entrega del projecte, i el 50% restant s’haurà 

d’abonar en un màxim de 60 dies a partir del dia de la finalització del projecte. Si no s’efectua 

el pagament en el període indicat, no s’aplicarà cap sobrecàrrec. 

El termini d’execució per el projecte serà d’un mes. No s’aplicaran bonificacions en cas de 

finalitzar abans del termini establert ni cap recàrrec en cas que la instal·lació acabi més tard 

del termini proposat.  

Els retards ocasionats justificats per la falta de material o demores de subministraments que 

es realitzen en empreses externes, seran valorades i s’allargaran els terminis corresponents 

sense recàrrecs addicional.. 

4.2. Terminis de garantia 

Una vegada instal·lat i comprovat el funcionament de l’automatització, s’oferirà una garantia 

de dos anys a partir de l’entrega final del projecte. Passat aquest període, l’enginyer tècnic 

quedarà lliure de responsabilitats. 

Tota possible alteració, quant a la part d’automatització i control del dosificador d’oli local o 

remot, de les condicions esmentades dins aquest plec de condicions, o la utilització 

inadequada, comportarà l’anul·lació del dret de reclamació davant una situació de 

funcionament incorrecte del producte. 
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4.3. Administratives o legals 

En el cas d’una possible celebració de judici degut algun dany provocat per la instal·lació, 

aquesta tindrà lloc a els jutjats de Vic. 

Si s’efectua alguna modificació en la instal·lació sense l’autorització de l’enginyer i apareixen 

problemes tècnics degut a aquesta causa, l’enginyer tècnic quedarà totalment exempt de 

responsabilitat. De la mateixa manera, si l’operari realitza un mal ús del conjunt de la 

instal·lació i per aquesta causa apareixen problemes amb el funcionament normal de 

l’automatització, l’enginyer tècnic també quedarà absolt de qualsevol responsabilitat. 
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