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1. Introducció 

A continuació, s’exposarà quin és l’objecte d’aquest document, quins dels documents del 

projecte són contractuals i quins informatius i l’ordre de prioritat dels documents. 

 

1.1. Objecte del plec 

El plec de condicions és el conjunt d’instruccions, normes i especificacions que defineixen 

tots els requisits tècnics per dur a terme el projecte. 

Per tant, l’objectiu d’aquest document és el de definir les obligacions dels fabricants durant la 

realització del seguidor solar 

 

1.2. Documents contractuals i informatius 

Els documents d’aquest projecte contractuals són, la memòria, plànols i el plec de 

condicions. Els altres documents, pressupost i estat d’amidament són informatius. 

 

1.3. Compatibilitat entre documents 

L’ordre dels documents és el següent, memòria, plànols, plec de condicions, estat 

d’amidament i pressupost.   

 



Seguidor solar controlat per microcontrolador                                                                              Plec de Condicions 

3 

2. Disposicions tècniques 

2.1. Reglaments 

El projecte i els seus components, a més de complir l’especificat als cinc documents del 

present projecte, han de complir les següents reglaments que són d’aplicació. 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Real Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

Reial Decret 2708/1985, del 27 de desembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les 

especificacions tècniques de les soldadures toves d’estany/plata i la seva homologació pel 

Ministeri d’Indústria i Energia B.O.E nº64 publicat el 15/3/1986. 

Reial Decret 444/1994, de l’11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació 

de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels 

equips, sistemes i instal·lacions. BOE nº78 publicat el 1/4/1994. 

 

2.2. Normes 

Només persones amb experiència en la fabricació d’aparells elèctrics han d’utilitzar aquest 

projecte per muntar el sistema descrit. La no aplicació de les precaucions adequades en 

matèria de seguretat podrien donar lloc a lesions greus a causa del risc de patir un xoc 

elèctric. 

Per evitar el risc, en cas de manipulació, cal desconnectar l’aparell de la corrent. 

També s’obliga a els productors d’aparells elèctrics i electrònics a adoptar les mesures 

necessàries per que els residus d’aquests aparells, posats per ells al mercat, siguin recollits 

de forma selectiva i tinguin una correcta gestió mediambiental. 

Referent a la presentació s’ha seguit la normativa vigent de la UdG per a la redacció de 

projectes de final de carrera. 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/decretos.asp?Code=615
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/decretos.asp?Code=615
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/decretos.asp?Code=615
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/decretos.asp?Code=1742
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/decretos.asp?Code=1742
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/decretos.asp?Code=1742
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3. Condicions tècniques 

3.1.Materials 

Els materials per realitzar aquest projecte tenen unes condicions tècniques a tenir en 

compte.  

Totes les resistències necessàries per el seguidor tenen una tolerància màxima del 10%. 

Tots els condensadors necessaris de polaritat s’han de respectar segons indica els plànols. 

A més, es requerirà que el material electrònic utilitzat en aquest projecte sigui de bona 

qualitat i que en cap cas provingui d’elements reutilitzats. 

En el cas de la selecció d’un element on les seves característiques no estiguin especificades 

en l’estat d’amidaments o pressupost, la persona competent encarregada del projecte es  

farà càrrec d’elecció de la característica més adient. 

 

3.2.Fabricació 

La fabricació del seguidor constarà d’una sola placa amb els components electrònics soldats 

amb estany, connectats a través de les pistes de coure impreses a la placa, on la tolerància 

en el gruix de les pistes de coure podrà ser d’un 1% i les dimensions de la placa seran les 

indicades amb una tolerància màxima del 2%.  

Per acabar  tot encapsulat mitjançant una caixa de plàstic. Aquesta disposarà de diferents 

orificis. 

 

3.3.Muntatge 

A l’hora de realitzar el muntatge físic la persona encarregada d’aquest treball podrà fer-ho de 

la manera que li sembli més adequada, sempre i quan es respectin les normes anteriors. 

Al finalitzar l’execució del projecte es realitzarà, a part d’altres proves sol·licitades pels 

organismes oficials o per la direcció tècnica, una verificació dels diferents elements.  
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4.Diposicions generals 

4.1.Administratives o legals 

Serà responsabilitat de l’empresa receptora d’aquest projecte efectuar, cas de ser requerits, 

els tràmits necessaris per sol·licitar l’autorització d’instal·lació i posta en servei del seguidor 

a les entitats convenients, ja sigui al departament del ministeri d’Indústria o a l’entitat 

anàloga a la circumscripció. En tot cas, aquest projecte subscrit per tècnic competent, estarà 

en disposició del titular per les tramitacions que facin falta. 

Tota persona que treballi en la elaboració o muntatge del projecte serà clarament 

demostrable la seva qualificació i aquests estaran avisats del possible perill que implica una 

mala manipulació. 

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. 
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