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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es fa referència a l’objecte del plec i els documents contractuals, que 

consten el projecte. 

1.1. Objecte del plec 

L’objecte del present plec de condicions, és que ens serveixi com a document de seguiment 

obligatori durant el desenvolupament del projecte. 

Les condicions exposades explícitament en aquest document s’han de respectar. En cas 

contrari l’autor del projecte no es pot responsabilitzar, davant d’un mal funcionament o 

incompliment de les expectacions. 

Per als procediments que no s’exposen de forma clara i concisa en aquest document, es 

duen a terme, segons la normativa vigent aplicable al cas.  

1.2. Documents contractuals i informatius 

Els documents contractuals són els que complementen el projecte i figuren en el contracte. 

Aquests s’han de complir obligatòriament, exceptuant les modificacions posteriors 

autoritzades. 

La memòria, el plec de condicions, els plànols, l’estat d’amidaments i el pressupost es 

consideren com a documents contractuals. 

1.3. Comptabilitat de documents 

Si es dóna el cas de trobar algun tipus de contradicció en els documents, és aconsellable 

seguir un ordre de validació. Primer de tot, es revisen la memòria, si es dona el cas de no 

estar especificat el document de referència és el plec de condicions. 

Els valors de l’estat d’amidaments i el pressupost no prevaldran llevat que no estigui 

especificat a la memòria o al plec de condicions. 
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2. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

El disseny de la instal·lació exposat en el projecte es realitza complint les normatives 

exigides respecte a temes de seguretat i reglament de baixa tensió. 

2.1. Reglaments 

El plec de condicions és d’aplicació, en la seva integritat, a totes les instal·lacions 

hidràuliques destinades a la generació d’energia elèctrica.  

En tot cas és d’aplicació tota la normativa que afecti a instal·lacions hidroelèctriques: com el 

Real Decreto 1565/2010 que ens obliga a complir amb el factor de potència de 0,98, el Real 

Decreto 9/2013 per a la consulta de quants diners ens corresponen per kWh venut, el Real 

Decreto ley 14/2010 per veure a quant es paga el peatge, el Decret legislatiu 3/2003 per 

mirar a quant ens cobra l’ACA el cànon de l’aigua.  

Generalment la majoria dels components electrònics han de complir la llei 59/2003 de la 

signatura electrònica, que permet fomentar la incorporació de les noves tecnologies de 

seguretat de les comunicacions electròniques. 

La normativa a seguir en el disseny es regula pel RBET (Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió). Les instruccions a seguir són: la ICT-BT-07 (Xarxes subterrànies per distribució en 

BT), la ICT-BT-18 (Instal·lacions de posada a terra), la ICT-BT-40 (Instal·lacions 

generadores de BT), la ICT-BT-44 (Instal·lacions de receptors) i la ICT-BT-47 (Instal·lacions 

de receptors. Motors). 

Un altre reglament a complir és el Decret 100/2000, del 12 de juny, que ens regula la 

organització i el funcionament del registre d’instal·lacions de producció elèctrica.  

Per acabar es nombren les principals lleis que regulen la generació hidràulica en el nostre 

país: com el Real Decreto 661/2007, 25 de maig, per el que es regulen les activitats de 

producció d’energia elèctrica en règim especial i el Real Decreto 198/2015, de 23 de març, 

per el que es desenvolupa l’article 112 de la llei de les aigües i es regula el cànon per 

utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica.    

2.2. Normes tècniques 

Les normes citades a continuació s’han de respectar en la totalitat dels casos, ja que, en cas 

de no respectar-les poden donar lloc a lesions. Cal tenir present, que tan sols les persones 

qualificades poden fer ús d’aquest projecte. 
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Implementem tots els equips necessaris de seguretat per a protegir a les persones contra 

els contactes directes i indirectes, especialment en instal·lacions amb tensions d’operació a 

50 VRMS. 

Així mateix, s’inclouen totes les proteccions necessàries per a protegir la instal·lació front a 

curtcircuits, sobrecàrregues i sobretensions.  

Els materials situats en la intempèrie es protegeixen contra els agents ambientals, en 

particular contra la humitat i la brutícia. Tots els equips exposats a la intempèrie tindran un 

grau mínim de protecció IP65, IP67 i IP68.  

Per altre banda el disjuntor de MT ha de satisfer els requisits de la IEC 62271-1, en el cas 

dels contactors la norma IEC 947-4, per l’aparellatge de baixa tensió la EN 60947, IEC 

60529 per el grau de protecció dels aparells, la IEC 60076-1 per els transformadors de 

potència, la IEC 60193 per a turbines hidràuliques, la ISO 4400 per als sensors de nivell i 

temperatura i per els generadors la ISO 9000.  

Canviant de tema, si es dona el cas que un producte presenta defectes de fabricació, com 

ruptures o taques en qualsevol dels seus elements així com l’absència d’alguna peça, 

aquest es rebutjarà i es procedirà al seu canvi.  

En darrer terme, en els casos on s’utilitzen aparells o màquines no qualificats, han de 

justificar-se degudament i aportar documentació sobre les proves i assaigs als que han estat 

sotmesos.  

En qualsevol cas, tot producte que no compleixi alguna de les especificacions no es podrà 

instal·lar en la central. En tots els casos han de complir-se les normes vigents del 

compliment obligat.  
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3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

Els punts citats en el present apartat són de compliment obligatori per tal de poder mantenir 

les garanties d’un funcionament òptim, fiable i segur.  

3.1. Materials 

En termes generals no es pot fer ús de cap element que no compleixi amb les condicions 

tècniques exigides en el projecte.  

Excepcionalment es poden substituir elements per altres, sempre que tinguin especificacions 

equivalents o superiors amb la garantia de verificar que s’estan complint tots els requisits 

establerts.  

Els materials s’han de revisar per si es troben defectes, pel motiu del transport o fabricació 

un cop s’han rebut. En cap cas podem fer servir un element que presenti desperfectes, tot i 

que, aquests no ens afectin al funcionament del circuit. Així com, han de poder visualitzar-se 

els valors més rellevants de cada element com són la tensió i la intensitat.  

Els elements que es presentin en el mercat amb diferents marges de tolerància, sempre es 

fan servir, aquells que presentin una tolerància igual o menor a la exposada en el pressupost 

per cada unitat.   

3.2. Instal·lació 

La instal·lació incorpora tot el conjunt i característiques necessàries per a garantir de 

manera continua la qualitat del subministrament elèctric.  

Així mateix, el funcionament d’aquestes instal·lacions no poden donar lloc a condicions 

perilloses de treball per el personal de manteniment i exploració de la xarxa de distribució. 

Els riscos que es pugui produir s’han de minimitzar el màxim possible amb dispositius de 

protecció. 

3.3. Cablejat 

En referència als cables de cadascuna de les fases, han de complir amb una secció mínima 

que sigui capaç d’operar amb el corrent que circula per aquella zona. Així com, els cables 

del terra han de tenir una secció corresponent a les exigides per el Reglament de Baixa 

Tensió. El valor de la resistència del terra no pot ser superior a 37 Ω.  

Per cadascun dels conductors tenim una secció diferent segons els aparells que hagin 

d’alimentar. En tots els casos han de complir amb la caiguda de tensió permesa per el 
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Reglament de Baixa Tensió. 5 % en els casos de les màquines i un 1,5 % en el cas de 

l’enllumenat.  

En darrer terme, per els conductors trifàsics els colors negre, marró i gris corresponen a 

cadascuna de les fases, el blau és el neutre i el de color groc més el verd és el terra. Així 

mateix, per els conductors monofàsics utilizem el negre per a la fase i el blau per el neutre. 

3.4. Aparellatge 

En tots els elements de protecció, s’han de complir les toleràncies marcades per el ITC-40-

BT, que diu lo següent: la diferència de tensió pot ser de ± 8%, la diferència de freqüència 

de ± 0,1 Hz i la diferència de fase de ± 10º. 

Per a tots els tipus dels relés caldrà escollir un valor superior d’intensitat, a la qual, tindrà 

que treballar.  

Cada component de protecció ha de tenir el seu certificat corresponent per a poder garantir 

un funcionament adequat. En cas contrari, la unitat no es pot aplicar per a realitzar la funció 

de protegir la línia de la central. 
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4. DISPOSICIONS GENERALS 

En el següent apartat veurem les disposicions generals, com a guia de seguiment alhora de 

realitzar les tasques administratives.  

4.1. Administratives o legals 

La presentació del projecte es duu a terme al setembre del 2015. El pagament s’ha de 

realitzar abans de 20 dies hàbils comptables, després del dia de la presentació.  

Així mateix, la instal·lació del present projecte quedarà subjecte a un període de garantia de 

3 anys a partir de la data que tingui lloc la recepció provisional. 

La forma de pagament es pot realitzar de dues maneres, a una compta bancaria o si és 

preferible en efectiu. 

En cas de no complir amb els terminis, es procedeix a emprendre totes les mesures legals, 

amb la finalitat d’obtenir la liquidació del deute. 

Qualsevol incompliment de les condicions citades en el desenvolupament del projecte 

comporta a eximir-se del dret de reclamació en cas d’avaria. 
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