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1. INTRODUCCIÓ 

El present document anomenat Plec de condicions determina els requisits i les condicions a 

què estan subjectes a la placa electrònica, el dispositiu que la conté i la seva instal·lació. Per 

l’execució del projecte s’ha de complir tot el que determina aquest document, en cas contrari 

el projectista no pot garantir un correcte funcionament i no es fa responsable dels accidents 

que puguin ocórrer.  

1.1. Objecte del plec 

L’objectiu del document és detallar i recollir per escrit les condicions obligatòries a què estan 

sotmesos el personal instal·lador, i, en general, qualsevol persona física o jurídica 

involucrada en el projecte. Si es compleix aquest document s’assegura un funcionament 

correcte. 

1.2. Documents contractuals i informatius 

Els documents contractuals que conté aquest projecte són la Memòria, els Plànols, el Plec 

de condicions i l’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 

En cas de discrepància entre dos o més documents, l’ordre de prioritat a seguir és l’ordre en 

què s’ordenen els documents del projecte: Memòria, Plànols, Plec de condicions, Estat 

d’amidaments i Pressupost. 
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2. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

En aquest capítol es detalla la legislació i normativa què cal complir per assegurar el 

correcte funcionament del dispositiu electrònic. 

2.1. Legislació 

La legislació i reglamentació que cal complir s’exposa a continuació: 

Reial Decret 110/2015 de 20 de febrer, que tracta sobre aparells elèctrics i electrònics i la 

gestió dels seus residus. 

Reial Decret 186/2016 de 6 de maig que regula la compatibilitat electromagnètica dels 

equips elèctrics i electrònics. 

2.2. Normativa 

La normativa que ha seguit el projecte s’exposa a continuació. 

UNE-EN 20621-3:1984 Circuits impresos. Disseny i utilització de plaques impreses. 

UNE-EN 20621-5:1985 Circuits impresos. Especificació per a plaques impreses de simple i 

doble cara amb forats metal·litzats. 

UNE-EN IEC 61204-3:2018 sobre fonts d’alimentació de baixa tensió amb sortida en corrent 

continu. 

UNE-EN 61508:2011 sobre seguretat funcional dels sistemes elèctrics i electrònics, siguin o 

no programables.  

UNE-EN 20947-4-1:2021 sobre aparellatge de baixa tensió. Part 4-1: Contactors i 

arrencadors de motor. Contactors i arrencadors electromecànics. 

UNE-EN 61810-1:2015 sobre relés electromecànics elementals. Part 1: Requisits generals i 

de seguretat.  
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3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

En aquest capítol es descriuran les condicions tècniques i la manera de procedir que 

s’imposa com a condició per a la validesa d’aquest projecte. Es delegaran responsabilitats 

segons cada condició tècnica. 

3.1. Seguretat i salut 

És molt important assegurar unes bones condicions de seguretat en el treball i salut als 

treballadors involucrats en el projecte. Per això s’han de complir les lleis que s’indiquen a 

continuació en aquest apartat. En cas de no fer-ho l’autor del projecte s’eximeix de tota 

responsabilitat. 

El personal que realitza la instal·lació ha d’usar les mesures de protecció adequades per la 

feina que realitza i per l’entorn on es desenvolupa. En moments de treballar amb equips sota 

tensió, el personal usarà roba sense accessoris metàl·lics i el calçat serà aïllant. 

El contractista mantindrà en regla una pòlissa d’assegurança que el protegeixi a ell i els seus 

treballadors davant de qualsevol tipus de responsabilitats. 

3.2. Materials 

Els materials utilitzats per crear i instal·lar la placa electrònica, així com, la caixa i els seus 

elements, estan detallats a l’Estat d’amidaments, document present en aquest projecte. 

El contractista és el responsable de la vigilància dels materials durant l’emmagatzematge i 

desenvolupament de la instal·lació. 

Si el contractista té dubtes sobre els plànols haurà de consultar-los amb l’autor del projecte, i 

comunicar allò que no pugui fer. 

Els components electrònics han d’estar en perfecte estat i en cas de detectar alguna 

anomalia s’ha de comunicar al proveïdor i aconseguir components electrònics en bon estat. 
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Les resistències tindran una tolerància màxima del 5% i els condensadors tindran una 

tolerància màxima del 20%. Les resistències han de poder dissipar la potència indicada pel 

fabricant en condicions de temperatura ambient. Els condensadors han de ser capaços de 

suportar la tensió que indica el fabricant. 

El material de la caixa plàstica haurà d’assegurar el grau de protecció IP pactat pel fabricant. 

En cas de detectar anomalies en el material se n’informarà al proveïdor i es prendran les 

mesures adequades per tal de garantir que el material utilitzat és de primera qualitat. 

3.3. Fabricació 

El circuit imprès de les plaques electròniques es pot subcontractar. S’ha de garantir una 

tolerància màxima de pistes de 0,1 mm. Els diàmetres dels forats han de tenir el diàmetre 

indicat amb una tolerància màxima de 0,2 mm. S’ha de garantir que el circuit imprès sigui 

per les dues cares i les dimensions siguin les que s’indiquen al document Plànols. 

La caixa plàstica respectarà les dimensions especificades en els plànols amb una tolerància 

màxima de 0,05 mm, especialment en les rosques i tancaments. El resultat de la fabricació 

seran les dues peces que conformen la caixa amb un grau de protecció IP determinat. En el 

cas de no complir amb l’indicat es retornarà el conjunt de peces afectades al fabricant. 

3.4. Muntatge i programació 

El muntatge de la placa electrònica ha de ser desenvolupat per personal competent i amb 

experiència muntant components electrònics SMD i THT. Es recomana disposar d’algun 

tipus de lupa o microscopi per facilitar el muntatge i alhora assegurar unes bones 

soldadures. Una pistola d’aire calent pot facilitar el muntatge. 

Els components s’han de situar a les posicions que indiquen els plànols. Les soldadures 

s’han de realitzar de forma acurada i ràpida, ajudant-se de decapant. Cal fer una revisió i 

comprovar amb un multímetre o similar que la placa electrònica estigui ben soldada. Hi ha 

d’haver tots els components. 
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S’ha de programar el dispositiu amb el programa facilitat i verificar que el mòdul és capaç de 

connectar-se a una xarxa Wi-Fi per comunicar-se amb les APIs i el programa de Labview. A 

més, s’ha de comprovar que les lectures del detector de corrent són correctes i que no es 

produeixen dades incoherents respecte al consum de l’habitatge o l’excedent produït per la 

instal·lació solar fotovoltaica. 
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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. Termini d’execució 

El projectista es compromet en què el muntatge del dispositiu i la instal·lació es faran en un 

màxim de 15 dies laborables, sempre i quan els distribuïdors compleixin amb el termini que 

marquen. El personal instal·lador haurà de tenir un accés a l’habitatge de mínim una hora. 

Es descomptarà al client el 10% de l’import total del pressupost si s’excedeix el termini 

màxim d’execució sense causes aparents justificades. 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 addicionals. 

4.2. Garantia 

La garantia del projecte és de tres anys des de la data de posada en funcionament. Aquesta 

garantia cobreix la substitució de l’aparell per causes alienes al propietari. Si algun element 

de protecció es malmet o es malmet la placa electrònica, el projectista se’n fa responsable i 

se subministrarà un nou aparell cobrint els costos ell mateix.  

Un cop passats els tres anys, el propietari assumeix tota la responsabilitat i qualsevol 

perjudici que pugui passar al dispositiu no serà cobert per la garantia. 

Tota possible alteració 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. Forma de pagament 

El pagament del projecte i la posada en funcionament l’efectuarà el client cap a l’autor del 

projecte. S’haurà cobrat un 50% de l’import total del projecte abans de realitzar-lo. Un cop 

finalitzat el muntatge i instal·lació de l’aparell, el client haurà d’efectuar un pagament del 

25% de l’import total del projecte. El 25% restant es pagarà al projectista després de la 

posada en funcionament.  

Tots els pagaments s’han d’efectuar amb un màxim de 48 hores respecte a l’acabament 

d’aquella fase. 
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