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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT
“SUBMINISTRAMENT D’UN INTERRUPTOR GENERAL DE BT DEL QUADRE DE
DISTRIBUCIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA VALL DEL GES”
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació de:
“SUBMINISTRAMENT D’UN INTERRUPTOR GENERAL DE BT DEL QUADRE DE
DISTRIBUCIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA VALL DEL GES”
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS - ABAST
L’Estació d’aigües residuals de la Vall del Ges es va incorporar a la gestió dels sistemes de
sanejament de l’àmbit del Consell Comarcal d’Osona l’any 1995 arran de l’inici del període
d’explotació de l’empresa Depuradores d’Osona SL.
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L’any 1993 la Junta de Sanejament va construir la depuradora de la Vall del Ges per tal de
gestionar els sistemes de sanejament dels municipis de Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç
de Torelló i Torelló. Anys més tard es va incorporar al sistema les urbanitzacions de La Riera
a Sant Pere de Torelló i de Conanglell a les Masies de Voltregà.
La depuradora és de tipus biològic amb fangs activats d’aeració prolongada amb
configuració ORBALL i presenta 2 decantadors secundaris.
L’EDAR de la Vall del Ges té un subministrament en mitja tensió i disposa d’un
transformador per alimentar la planta a baixa tensió i aquest té el corresponent interruptor de
baixa tensió (BT).
Aquest interruptor automàtic de BT es troba al final de la seva vida útil i per aquest motiu
s’ha de canviar. Actualment esta en funcionament i s’hauria de procedir a la seva substitució
per un amb les mateixes característiques.
2.1.

-

Abast dels treballs
Subministrament d’1 interruptor automàtic fix de 1250 A d’intensitat nominal

L’empresa adjudicatària haurà de prestar servei al client en el correcte funcionament dels
equips si així ho expressa el Consell Comarcal d’Osona, proporcionant indicacions,
informació i documentació que sigui d’utilitat per aquest objecte.
Una vegada realitzat el subministrament objecte d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària
haurà de presentar la descripció i especificacions tècniques detallades dels equips complets
per a la seva instal·lació, operació i manteniment.
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El projecte es donarà per finalitzat quan hi hagi l’acceptació dels serveis tècnics comarcals
que compten amb l’assessorament de l’empresa Depuradores d’Osona, SL.
2.2.

Equips i materials a subministrar

Els equips i materials a subministrar compliran els requisits següents:
Unitats Equip
1
Interruptor
automàtic de BT

Característiques
Interruptor automàtic de 1250 A d’intensitat nominal, amb nivells
de curtcircuit alts, amb les següents característiques:
Característiques generals:















Núm. de pols: 4
Tensió d’aïllament nominal Ui : 800 V
Tensió de resistència a impulsos, Uimp : 8 kV
Tensió de funcionament nominal, Ue: 690 V
Funció de seccionament (compliment norma IEC 60947-2)
Grau de contaminació: 3 (segons norma IEC 60947)
Grau de protecció IP: IP40 (d’acord amb IEC 60529)
Grau de protecció IK: IK07 (d’acord amb EN 50102)
Categoria d’utilització: B
Tecnologia d’unitat de disparo: electrònic
Durabilitat mecànica mínima: 10.000 cicles
Durabilitat elèctrica: 2000 cicles a 690 V In; 5000 cicles a
440 V In/2
Corrent temporal admissible (Icw): 19,2 kA
Màx. de pèrdues de potència: 44 W

Dimensions:




Alçada màxima: 330 mm
Amplada màxima: 280 mm
Profunditat màxima: 150 mm

Controlador (Bobina de disparo):
L’equip ha de dur incorporat una unitat de control per a protecció
contra curtcircuits (instantani i períodes curts) i contra
sobrecarregues (període llarg). El temps de resposta pot estar
entre 50 ms i 70 ms.
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3. DOCUMENTACIÓ.
Juntament amb el subministrament de l’equip de protecció elèctrica, s’haurà d’entregar a la
direcció facultativa, o a la propietat, la següent documentació relativa a l’equip:





Marcat CE.
Declaració de conformitat.
Declaració compliment reglament REACH
Declaració compliment Directiva RoHS EU

Aquesta documentació haurà d’acreditar que l’equip compleix, com a mínim, amb la següent
normativa:
-

IEC 60947-2. Aparamenta de baixa tensió. Part 2: Interruptors automàtics.

4. SEGUIMENT DELS TREBALLS
El Consell Comarcal d'Osona designarà un tècnic responsable que serà l’interlocutor entre el
Consell i el tècnic responsable o representant de l’empresa contractada.
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S’hauran de coordinar el treballs amb l’empresa Depuradores d’Osona, SL responsable de
l’explotació d’aquest sistema de sanejament per tal de no afectar en cap cas el bon
funcionament de l’EDAR.
S’haurà de seguir el procediment de coordinació empresarial per tal de garantir la seguretat
dels treballadors de l’empresa Depuradores d’Osona SL i els de l’empresa adjudicatària,
d’acord amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener per al què es desenvolupa l’article 24 de
la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.
El projecte es donarà per finalitzat quan hi hagi l’acceptació per part dels serveis tècnics
comarcals que compten amb l’assessorament de l’empresa Depuradores d’Osona. SL.
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
5. CERTIFICACIONS
Es realitzarà una única certificació en haver finalitzat els treballs i fet les oportunes
comprovacions.

