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1.Disposicions generals 

1.1. Resum del projecte 
El projecte consisteix en el disseny i simulació d’un ondulador, que genera un senyal amb 
freqüència suficient per a fer entrar en ressonància un tanc ressonant emissor col·locat a la seva 
sortida. 
 
Gràcies a la part inductiva del tanc, i mitjançant acoblament magnètic ressonant amb un tanc 
ressonant receptor, es realitza la transferència d’energia sense fils. Així doncs, es pretén realitzar 
el que vindria a ser una gasolinera per drons, on aquest podria aterrar, carregar-se i seguir el seu 
trajecte i tot de forma autònoma.  
 
Cal especificar que aquest sistema està principalment pensat per drons autònoms, ja que és on 
realment cobra sentit fer ús d’estacions de càrrega, d’aquesta manera permetríem al dron 
efectuar trajectes més llargs, tasques de control i vigilància de forma rotativa, etc.  

1.2. Condicions de funcionament 
 Tensió alterna d'alimentació: 230 V a 50 Hz. 

 La temperatura ambiental haurà de ser d’entre: -5 °C a +60 °C. 

 No connectar aparells a l'inversor que requereixin una potència major a la potència 
nominal continua de l'inversor. 

 No situar objectes a sobre de l’estació, ja que el sensor de presència activaria el camp 
electromagnètic i podrien succeir d’anys. (El sistema de control futur tindrà en compte 
aquest fet i es realitzarà una mesura del consum i si en un seguit de polsos, aquest no 
augmenta, automàticament s’apagarà el sistema per seguretat.) 

 No obrir ni manipular l’estació, sense un tècnic qualificat. 

 No situar drons que no disposin del sistema receptor adient per a la seva càrrega. 
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2. Plec de condicions administratiu 

2.1. Condicions generals 
El present plec té per objecte l'ordenació amb caràcter general de les condicions que han de 
regir en l'execució i desenvolupament del sistema tractat en aquest projecte: Estació de càrrega 
de Drons. Els documents que ha d'incloure el projecte són: Memòria, Annex, Pressupost i Plec 
de Condicions. 
 
De tots els documents que apareixen en aquest projecte, s'haurà de facilitar una còpia al 
comprador del mateix amb la signatura dels autors; si el comprador trobés errors en algun 
d'aquests documents, haurà d'indicar a la Direcció Facultativa perquè es corregeixin abans de 
començar la feina o procés corresponent de fabricació. En cas d'incomplir aquestes 
prescripcions, no es podrà reclamar contra l'ordre de substitució de l'obra degudament 
executada. 

2.2. Objecte del plec de condicions 
Els processos als quals es refereix el present plec, són tots aquells especificats a la totalitat dels 
documents que conté el present projecte i, amb caràcter excepcional, tots aquells que l'empresa 
realitzadora hagi de dur a terme per aconseguir acabar les actuacions projectades i que es 
detallen en la memòria. 
 
També seran incloses totes aquelles accions que per reforma, canvis de disseny o obra, sorgeixin 
durant el transcurs de les mateixes i aquelles que en el moment de la redacció del projecte es 
van ometre i fossin necessàries per a la correcta terminació dels sistemes detallats en els 
documents dels que està compost aquest projecte. 

2.3. Interpretació del projecte 
S'entén en el present plec, que l'empresa realitzadora està capacitada per a la interpretació del 
projecte amb caràcter global, o si no, té personal al seu servei per interpretar tots els documents 
d’aquest. Tots els processos s'executaran amb estricta subjecció al plec de condicions i d'acord 
amb les directrius donades en el projecte. 

2.4. Normativa vigent 
El present projecte s’ha realitzat tenint en compte amb caràcter global les següents normes i 

reglaments: 

 Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, sobre el reglament de seguretat en les 

màquines. 

 

 Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, pel que fa a la qualitat industrial 

ISO 9001. 

 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, referent a la prevenció de riscos laborals. 

 

 Reial Decret 2295/1985, de 9 d'octubre de 1985, pel qual s'addiciona un nou paràgraf a 

l'article 2 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973, 

de 20 de setembre. 
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 Reial Decret 1338/185, de 4 de juliol, sobre mesures de seguretat en entitats i 

establiments públics i privats. 

 

 Reial Decret 444/1994, d'11 de març, pel qual s'estableix els procediments d'avaluació 
de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica 
dels equips, sistemes i instal·lacions. 

 

 Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 444/1994, 
de 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. 

 

 Ordre de 19 de juliol de 1999, de desenvolupament de el Reial Decret 444/1994, de 11 
de març, per la qual es publica la relació de normes espanyoles que transposen les 
normes europees harmonitzades, el compliment presumeix la conformitat amb els 
requisits de protecció electromagnètica. 

 

 Directiva 89/336 / CEE de Consell de 3 de maig de 1989 sobre l'aproximació de les 
legislacions dels Estats Membres relatives a la compatibilitat electromagnètica. 

 

 Directiva 73/23 / CEE de Consell, de 19 febrer de 1973, relativa a l'aproximació de les 
legislacions dels Estats Membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió. 

 

 Ordre de 30 de setembre de 1980 per la qual es disposa que les normes UNE que se 
citen siguin considerades com d'obligat compliment incloent-les en la instrucció MI-BT-
044 de el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

 Ordre de 5 de juny de 1982, per la qual es disposa la inclusió de les normes UNE que es 
relacionen en les Instrucció MIE-BT-044 de el Reglament Electrotècnic de Bata Tensió. 

 

 Ordre de 22 de novembre de 1995, per la qual s'adapta a el progrés tècnic la instrucció 
complementària MI-BT-044 de el Reglament Electrotècnic de Bata Tensió. 

 

 Normes CEPREVEN, Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues. 
 

 Directiva RoHS referent a la restricció de substàncies perilloses en aparells elèctrics i 
electrònics. 

 

 Directiva WEEE sobre el reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. 
 

 ISO 9001 referent a sistema de gestió mediambiental. 
 

 OHSAS 18001 referent a una sèrie d'especificacions sobre la salut i seguretat en el 
treball. 

 

 UNE 157001: 2001 mitjançant la qual es defineixen els criteris generals per a l'elaboració 
de projectes. 
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També es tindran en compte les ordres de les Delegacions Provincials d'Indústria, així com les 
característiques que siguin d'obligat compliment amb la legislació Elèctrica Espanyola. 
 
La connexió de l'aparell s'efectuarà segons les normatives i prescripcions de la companyia que 
realitza el contracte, del qual es responsabilitza la mateixa. Serà d'aplicació per a la realització 
del projecte l'última revisió actualitzada i acceptada de les normatives dalt descrites. En cas de 
discrepància entre les normes indicades i arreu del plec de condicions, s'apliqués la norma més 
rigorosa. Es pot acceptar qualsevol altra norma o recomanació reconeguda internacionalment 
en el cas que el client així ho desitgi. 

2.5. Condicions legals 

2.5.1. Inici del procés de fabricació 
L'enginyer responsable del procés de fabricació, donarà les instruccions necessàries i suficients 
per a la bona execució de la mateixa tantes vegades com sigui necessari per deixar compreses 
totes les idees, d'acord sempre amb els documents que constitueixen el projecte. 

2.5.2. Ús del dispositiu  
Tot usuari té dret a consultar a l'empresa projectista sobre el funcionament del dispositiu, 
entenent-se que l'usuari és responsable dels danys que poguessin derivar-se per un mal ús 
d’aquest, i / o per la seva mala conservació, falta de reparacions o cures necessàries que siguin 
obligatoris o estiguin reglamentats. 

2.6. Condicions de seguretat i compromisos contractuals  

2.6.1. Del personal de fabricació 
Tot operari que a raó del seu ofici hagi d'intervenir en la fabricació té dret a reclamar a l'empresa 
tots aquells elements que, d'acord amb la legislació vigent, en garanteixin la seguretat personal 
durant la preparació i execució dels treballs que a ell foren encomanats. És obligació per part de 
l'empresa realitzadora del projecte posseir aquests elements i facilitar-los en condicions aptes 
per al seu ús. L'empresa realitzadora posarà aquests extrems en coneixement del personal que 
hagi d'intervenir en els processos de fabricació, exigint als operaris l'ocupació dels elements de 
seguretat. 

2.6.2. De les empreses fabricants dels components  
Les empreses fabricants dels components del projecte es comprometran a executar la fabricació 
de tots aquells ajustant-se, en tot cas, a les disposicions laborals avui vigents, recaient sobre 
elles la responsabilitat dels danys a objectes o persones que poguessin ocórrer si, per negligència 
o imprudència deixessin de complir les condicions que en aquest plec s'especifiquen, així com, 
si eviten prendre qualsevol classe de precaució que sigui necessària per a la seguretat en el 
treball. 
 
A més, tindran l'obligació de confiar a persones qualificades totes i cadascuna de les parts de la 
fabricació, sota vigilància constant de l'encarregat d’aquesta, i el control i supervisió de 
l'enginyer responsable. 
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2.6.3. Del contracte 
El contracte serà signat per la part interessada en la fabricació del dispositiu i per l'empresa 
fabricant, suposant la signatura d’aquest, de mutu acord amb les clàusules que en ambdues 
parts quedin estipulades. S'entén que és nul·la tota la clàusula que s'oposi al que estipula els 
diversos apartats d'aquest Plec de Condicions, així com, tota clàusula que pugui generar la 
utilització de materials de mala qualitat o que no fossin vistos favorablement per la Direcció 
Tècnica. Aquelles circumstàncies no previstes en el projecte i que suposin la modificació dels 
costos de fabricació, requerirà aprovació expressa del propietari intel·lectual del dispositiu. 
 
Qualsevol modificació dels costos de fabricació haurà de ser aprovada pel director del projecte. 
La forma de pagament vindrà reflectida en el contracte establert. En cas d'incompliment pel que 
fa al termini establert, es podran imposar multes que en cap cas arribaran al 20% del pressupost 
total del cost de l'element, de manera que un cop assolit aquest, es procedirà a la resolució del 
contracte. El contracte pot ser prescindit per qualsevol de les causes reconegudes com vàlides 
en les clàusules d'ell mateix o en la legislació vigent. 

2.6.4. Del fabricant  
El fabricant té l'obligació de facilitar al comprador un exemplar complet del present projecte per 
tal que pugui fer-se càrrec de totes i cadascuna de les obligacions que s'especifiquen en aquest 
plec. 

2.6.5. Del projecte  
Els treballs a realitzar queden especificats en la memòria, així com en les condicions tècniques, 

legals i contractuals. S'entén en aquest plec, que l'empresa fabricant està capacitada per a la 

interpretació del projecte completament, o si no, té personal qualificat per a interpretar 

correctament tots els documents d’aquest. 

2.6.6. Del pressupost  
S'entén en aquest plec que el pressupost base dels components que componen el dispositiu és 
el que figura en el present projecte s'ha de tenir en compte l'existència de múltiples unitats d'ell 
mateix. 
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3. Plec de condicions tècniques 

3.1. Condicions tècniques generals del projecte  
En aquest apartat s'especifiquen els requisits tècnics mínims que han de complir els elements i 
components que constitueixen el prototip fabricat per facilitar el seu manteniment i 
conservació. 

3.1.1. Manteniment del sistema  
El dispositiu haurà de revisar-se al mínim un cop o dos anualment mitjançant una breu inspecció 
visual i test dels components, tant interns com externs per comprovar l'estat general de 
l’estació. El personal de manteniment en cas de detectar unitats que donin problemes i/o 
avaries, haurà de realitzar les substitucions pertinents. 
 

3.1.2. Característiques de la placa 
S'utilitzarà una placa de soldadura de punts independents, amb dos plans un de superior on 

aniran col·locats els components i un altre d'inferior on es procedirà a la soldadura d'aquest. 

Aquests plans estan constituïts de resina epòxid i fibra de vidre.  

3.1.3. Característiques dels components electrònics  
Per assegurar el correcte funcionament del dispositiu s'han de respectar les característiques dels 
components que s'especifiquen en plànols i memòria. Aquestes característiques són d'obligat 
compliment per part de l'empresa realitzadora de la fabricació de l'aparell. Qualsevol canvi o 
substitució de components ha de complir les equivalències dels components antics. L'empresa 
projectista no es fa responsable dels canvis dels valors i característiques que puguin patir els 
components sense la seva prèvia autorització o notificació per escrit. 
 
Durant la fabricació, s'haurà de tenir en compte els possibles ajustos realitzats durant el 
muntatge. L'empresa encarregada de fabricar el prototip ha de comunicar al fabricant els 
possibles canvis realitzats en el disseny i en les característiques dels components, sempre sota 
l'autorització de l'empresa projectista. Tots els components electrònics emprats en la 
construcció de sistema estan reglamentats d'acord amb les fulles de característiques del 
fabricant i han de complir els requisits indicats pel que fa a potència, tensió i corrent. 
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3.2. Precaucions d’ús 
A causa del caràcter elèctric i electrònic del dispositiu, s'han de tenir en compte les mesures de 

seguretat descrites a continuació: 

 El dispositiu només s'emprarà en les condicions específiques i amb finalitats per a les 

quals ha estat dissenyat. 

 El sistema ha de ser alimentat en els rangs indicats, mai sobrepassar aquests valors. 

 L'usuari no ha de manipular la caixa en la qual va ser introduït el dispositiu. En cas 

d'avaria ha de recórrer als serveis tècnics oficials de l'empresa responsable de la 

fabricació d’aquesta. 

 Hauran d'evitar cops i accions abrasives que poguessin danyar el dispositiu. La garantia 

no cobrirà desperfectes ocasionats per xocs o deterioraments per un ús indegut per part 

de l'usuari. 

 Durant la manipulació de l'aparell resulta de vital importància seguir les precaucions de 

seguretat normalment emprades en laboratoris d'electricitat i potència, tenint en 

compte en tot moment la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals. 

3.3. Garantia i servei post-venta  
La garantia serà de dos anys, a partir de la recepció del dispositiu. La garantia inclourà durant 
tot el període, la reparació i substitució de components, amb intervenció de personal tècnic. 
 
La garantia no s'aplicarà en cap dels casos següents: 

 Avaries produïdes pel mal ús de l'aparell. 

 Alimentació del sistema amb una tensió incorrecta a l'especificada. 

 Manipulació o reparació del dispositiu realitzada per tercers. 
 
No hi ha cap altra garantia o assegurança diferent del que estipula aquest document i totes les 
altres garanties, amb inclusió de les garanties de comercialitat i aptitud per a un propòsit 
determinat, siguin expresses o implícites, queden excloses i exemptes de la responsabilitat per 
mitjà del present document. 
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4. Plec de condicions econòmiques  

4.1 Abonament d’obra 
S'han d'incloure en el contracte les formes i terminis de pagament, de manera detallada. Els 

pagaments parcials que puguin establir-se tindran caràcter de documents provisionals, 

subjectes a les certificacions que resultin de la liquidació final, no suposant, aquestes 

liquidacions, aprovació ni recepció de les obres que comprenen. Acabada l'obra, es procedirà a 

la liquidació final que s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el contracte. 

4.2 Preus  
La relació de preus de les unitats d'obra del projecte serà presentada amb el contractista al 
formalitzar-se el contracte. Després de ser acceptats tindran caràcter contractual. A més, 
aquests preus unitaris comprendran l'execució total de l'obra incloent tots els treballs, inclosos 
els complementaris i els materials, així com la part proporcional d'imposició fiscal, les càrregues 
laborals i altres despeses transferibles. 
 
Si s'haguessin de realitzar unitats d'obra no previstes en el projecte, es fixarà el seu preu entre 
el Tècnic Director i el Contractista abans d'iniciar l'obra i es presentarà a l'interessat per obtenir 
la seva conformitat. 

4.3 Revisió de preus  
Si el contractista, té de dret a revisió de preus, s'ha d'indicar en el contracte, tant el dret com la 

fórmula a aplicar per calcular la revisió. S'aplicarà segons el parer del tècnic directe algun dels 

criteris oficials acceptats. 

4.4 Penalitzacions 
Es podran aplicar taules de penalització en cas de retard en els terminis de lliurament de l'obra. 
Les quanties i demores es fixaran en el contracte. 


