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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest document es citen les condicions generals i les especificacions particulars que 

s’hauran de dur a terme per la elaboració i execució d’aquest projecte. 

1.1 Objecte del plec 

Conjunt de condicions tècniques i disposicions legals que haurà de reunir el projecte de 

verificació i control de codi de barres i datamatrix, per poder ser elaborat. També s’hauran 

de complir un seguit de normatives, alhora de dur a terme el projecte. 

En cas de no complir les especificacions que s’inclouen dins aquest projecte, l’enginyer 

dissenyador del projecte no es farà càrrec de possibles problemes i/o accidents causats 

durant la seva elaboració o posteriors a aquesta. 

1.2 Documents contractuals i informatius 

Aquest projecte conta amb la totalitat dels documents contractuals. 

1.3 Compatibilitat entre documents 

En cas de contradicció o incompatibilitat entre algun dels documents d’aquest projecte, 

prevaldrà el següent ordre; plec de condicions, plànols, memòria, estat d’amidaments, 

pressupost. 
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2. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

A part de les especificacions dels cinc documents del projecte també són d’obligat 

compliment les disposicions tècniques anomenades en aquest capítol.  

L’ incompliment d’alguna de les disposicions tècniques eximiran de tota responsabilitat. 

2.1 Reglaments 

És d’obligatori compliment els següents reglaments: 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002, aprovat pel Real Decret 842/2002, de 2 

d’agost. 

Reial Decret 2706/1985 del 24 de desembre de 1985; Ministeri d’Indústria i Energia, per la 

qual es declaren d’obligat compliment les especificacions tècniques dels equips PLC i 

perifèrics en la instal·lació, connexions del muntatge i manteniment dels equips. 

Reial Decret 1250/1985 del 16 de juny de 1985; Ministeri d’Indústria i Energia, per la qual es 

declaren d’obligat compliment les especificacions tècniques dels equips amb pantalles, 

teclats i perifèrics. 

2.2 Normes 

UNE 58204:1992, referida al transport d’elements mitjançant cintes transportadores amb una 

manutenció continuada.  

ISO/IEC 15415, referida a la verificació de codis datamatrix. 

UNE-EN 841:1996, referida a la simbologia dels codis de barres.  

UNE 101360:1986, referida als diàmetres dels pistons pneumàtics. 
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3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1 Materials 

El materials seran els catalogats en el document estat d’amidaments. No podran ser 

substituïts, ja que el rendiment del conjunt podria no ser l’espera’t. S’haurà d’adquirir el 

material elèctric i electrònic en perfecte estat, en cap cas es podrà substituir aquest per 

material reutilitzat. 

3.2 Muntatge 

La realització de la instal·lació elèctrica s’ajustarà a les especificacions del vigent Reglament 

Electrònic de Baixa Tensió. Tindrem com a directriu les normes d’homologació i 

especificacions tècniques d’electrotècnia i informàtica. 

Per l’ instal·lació del PLC s’han de complir les especificacions tècniques marcades pel 

fabricant. Tindrem en consideració que l’emplaçament del PLC sigui el més favorable 

possible.  

S’evitaran els entorns electromagnètics induïts per altres aparells que puguin afectar al 

correcte funcionament PLC així com dels seus perifèrics. 

En quan a la col·locació del lector cognex s’ha de tenir en compte que s’ha d’ajustar a 

l’altura exacte per on passarà el codi marcat a les caixes, a part de calibrar-lo correctament 

tal i com el seu manual exposa.  

Per el correcta muntatge del làser és necessari llegir atentament el seu manual, i així 

col·locar-lo de la manera més òptima possible, ja que tot influeix sobre la qualitat del 

marcatge. 
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4. DISPOSICIONS GENERALS 

Qualsevol modificació del projecte sense consulta i/o aprovació de l’enginyer firmant, 

eximeix les responsabilitats d’aquest últim, així com un ús inadequat. 

En cas d’averia i/o accident si l’aparell ha estat utilitzat inadequadament o per altres 

aplicacions no esmentades en la memòria, l’autor queda absent de qualsevol responsabilitat. 

Passats dos anys de la data establerta en el document de compra, deixarà de ser vigent la 

garantia. 

El pagament es realitzarà una vegada s’hagi fet la posada en funcionament de l’aplicació a 

les línies de producció. Constarà d’un únic pagament ingressat directament al banc. 
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