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1)

OBJECTE

És objecte del present document definir les condicions tècniques que hauran de
regir per la contractació de l’adquisició de 92 autobombes rurals pesades (d’ara en
endavant BRP) destinats a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments (d’ara en endavant DGPEIS).
Es farà en 2 lots, sense opció de compra:
LOT 1: 46 unitats
LOT 2: 46 unitats

La distribució de vehicles, per parc, es comunicarà durant la construcció dels
mateixos, a fi de posar a cadascú el seu codi identificatiu.
2)

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES

Es descriuen als apèndix 1 de l’annex 1 del present document.

3)

CONTINGUT DEL CONTRACTE

3) 1 Preu
El preu ha d’incloure:
▪

El subministrament dels vehicles afectats per aquest plec de prescripcions
tècniques i les dotacions de material corresponents adequadament instal·lades.

▪

Atès que els vehicles estaran destinats a serveis d’emergència, la seva
matriculació gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals que a tots els efectes
disposi la legislació vigent.

▪

El transport dels vehicles fins a l’edifici seu de la DGPEIS (Avinguda SerraGalliners s/n, 08193, Cerdanyola del Vallès, Barcelona).
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3) 2 Assegurança dels vehicles
Seran assegurats per la Generalitat de Catalunya.
4)

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

La dotació, objecte del contracte, serà de fabricació inferior a 12 mesos, i de la millor
qualitat, circumstàncies que es podran comprovar sempre que es cregui oportú.
El fet de presentar oferta obliga a l’acceptació de tots els requeriments del present
plec, apèndixs i annexos, amb prioritat respecte al que aparegui a l’oferta del
licitador.
La realització, per part de l’adjudicatari, de tots els vehicles compresos implica
l’anàlisi i l’aprovació prèvia de tots els documents tècnics descriptius dels vehicles
especificats en el punt 4) 1. Sobre aquests documents es realitzaran, si es creu
necessari, els ajustos precisos que concretin tots els aspectes tècnics funcionals,
així com la ubicació dels materials i equips, sempre i quan no suposi un increment de
l’oferta ni de les condicions tècniques essencials de la mateixa. Si aquestes resulten
satisfactòries s’iniciarà la construcció dels vehicles corresponents.

Respecte al logotip identificatiu de la firma comercial, propietària o transformadora
dels vehicles, només s’admetrà que es col·loqui a la part inferior de la zona del
darrera dels laterals del vehicle, si és possible amb lletres negres sobre les làmines
de les persianes, sempre per damunt de la senyalització perimetral del vehicle, amb
unes dimensions màximes de 180 mm x 60 mm.

4) 1 Documentació
En cas de tractar-se de documentació referent a criteris valorables, si no s’especifica
res per part del licitador, s’entén que no n’hi ha proposta de millora, i per tant,
s’assumeix textualment l’indicat al plec. En cas contrari, caldrà justificar l’alternativa
proposada.
Al plec de prescripcions administratives s’indica la documentació necessària a
adjuntar.
4) 2 Acceptació d’alternatives tècniques
Les especificacions concretes, que apareixen en els apèndixs de condicions
particulars per a cada tipus de vehicle, són definitives i limitatives en quant a valors
i sistemes.
Els licitadors solament podran introduir modificacions en algun dels casos següents:
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▪

Modificació del sistema sense variar les prestacions, en cas de requeriments
mínims impossibles de complir. S’haurà de justificar tècnicament.

▪

Modificació d’algunes característiques fora dels límits especificats. Haurà de
justificar-se que la modificació millora altres aspectes, de manera que el
conjunt tingui unes millors prestacions i idoneïtat.

Així mateix, un cop estigui iniciada la fase de construcció de vehicle i abans de la
recepció, podran ser acceptades les modificacions que representin els canvis
introduïts pels fabricants d’algun element o component com a noves versions del
producte per l’evolució del mercat o la introducció de noves tecnologies, sempre i
quan això representi una millora objectiva de les prestacions justificades
tècnicament.
En qualsevol cas, la justificació tècnica del subministrador haurà de ser aprovada
per la DGPEIS.

4) 3 Mostres de suporteria i materials
Per ser tot el material de nova incorporació, no caldrà donar mostres de suporteria
o materials.
4) 4 Planificació de construcció
Per a cada lot::
Les accions de seguiment seran, almenys, les següents, a partir de la signatura del
contracte:
Mes 1: reunió inicial amb el transformador del vehicle a Bellaterra.
Mes 7: revisió del prototipus a les instal·lacions del transformador.
Mes 9: pre-lliurament final del prototipus.
Posteriorment, cada 3 mesos es farà el pre-lliurament de 4 unitats.
El nombre màxim de vehicles a subministrar per any és el següent: 31 l’any 2020,
31 l’any 2021 i 30 l’any 2022.
En cas d’arribar-se al nombre màxim de vehicles a subministrar per any , el següent
pre-lliurament es realitzarà el primer mes del següent any natural.Els mesos es
compten a partir de la signatura del contracte.
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A cada lot, el prototipus que ha d’estar acabat al final del mes 9, es quedarà a les
instal·lacions del transformador del vehicle per ser replicat a les següents unitats.
Es defineix un pre-lliurament com una operació en que 1 grup de persones de la
DGPEIS realitzaran, a les instal·lacions del transformador, les tasques descrites a
l’apartat A1) 2.3 de l’apèndix .
El transport a instal·lacions de la DGPEIS no podrà ser amb conducció directa del
propi vehicle objecte de la construcció. Solament es podrà portar l’esmentat vehicle
de forma directa prèvia consulta amb la DGEPIS i si és absolutament impossible ferho d’una altra forma. En tot cas, l’empresa adjudicatària es responsabilitzarà que tots
els armaris estiguin convenientment tancats i protegits.
4) 5.1 Seguiment
Una vegada adjudicat cada lot del concurs, l’adjudicatari designarà la persona
encarregada de la direcció tècnica de la construcció i muntatge dels carrossats, la
qual actuarà com interlocutora vàlida mentre es realitza.
La DGPEIS constituirà la direcció facultativa per al seguiment del procés de
construcció.
Se seguirà el pla de treball que l’adjudicatari hagi presentat a l’oferta que haurà
d’estar basat en l’estipulat en punt 4) 4. L’adjudicatari ha de informar de la
consecució de cada fita del pla.
L’adjudicatari posarà a disposició de la direcció facultativa de la DGPEIS les
facilitats d’accés i elements per dur a terme el seu treball.
Aquestes visites coincidiran amb les fases crítiques de la construcció i es
programaran de manera que en cada visita a fàbrica sigui possible abastar el màxim
d’aspectes, garantint-se el compliment de la coordinació empresarial d’activitats.
4) 5.2 Llibre tècnic de seguiment de la construcció
En el llibre tècnic de seguiment de la construcció es portarà un control del
seguiment de la construcció. Hi hauran de constar les actes de les visites a fàbrica i
totes les anotacions relatives a ordres, incidències, modificacions, etc., així com
referències a informes o altra documentació adequada.
També hi constaran les dades de les proves i assaigs realitzats durant la
construcció i en la recepció del vehicle finalitzat.
Aquest document s’annexarà a l’acta de recepció.
L’adjudicatari resta obligat a constituir el llibre tècnic del seguiment de la
construcció.
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Al mateix, figuraran tots els programes de construcció (tant del prototip com de le
sèries de vehicles següents) amb dates i desviacions de les mateixes, si aquestes
existeixen.
En el llibre figuraran totes les fites rellevants, dades necessàries, acords emprats
durant la seva execució, així com la totalitat de les comunicacions entre el
constructor dels mateixos i el Servei Tècnic de la DGPEIS.
Al finalitzar la construcció dels mateixos, i durant el lliurament de la darrera sèrie, el
constructor resta obligat al lliurament d’un exemplar al Servei Tècnic de la DGPEIS.
El llibre, com a historial de la construcció, es realitzarà en duplicat original, i tots dos
exemplars hauran de ser signats i acceptats de conformitat entre ambdues parts.

4) 5.3 Validació de les fases
Es requereix el vist i plau de la DGPEIS per a validar la finalització de cadascuna de
les fases de la construcció i el pas a la següent. El document de finalització de cada
fase s’inclourà juntament amb l’acta de recepció. La DGPEIS no té obligació
d’acceptar fases o parts de fases ja executades, que no estiguessin prèviament
confirmades, en cas que els requeriments del plec tècnic permetin diverses
alternatives.
Es reflectirà si ha hagut demores i les raons de les mateixes. Aquests documents
s’inclouran juntament amb el llibre d’incidències.
4) 5.4 Proves i assajos
Amb la finalitat de comprovar que la qualitat dels materials o bé la forma d’execució
s’ajusta al que s’especifica en el present document es relaciona l’informació al
respecte a l’annex 6 i a l’apèndix 1
També s’haurà de disposar, com a mínim, d’una matrícula provisional per si es
decideix fer proves de conducció a les instal·lacions de l’empresa adjudicatària o
constructora.
Aquestes proves es podran dur a terme en presència de tècnics assignats per la
DGPEIS per tal de facilitar la correcció i rectificació de possibles deficiències o
anomalies que es puguin detectar.
Si de les proves realitzades en resultés la necessitat d’efectuar alguna modificació o
substitució d’algun element, l’efectuarà a compte l’adjudicatari, en el termini que se li
assigni, el qual serà proporcional a la importància del treball a efectuar i quedarà
ajornada la seva recepció fins que s’hagi realitzat l’esmentada modificació o
substitució.
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4) 5.5 Criteris d’acceptació o de no acceptació
Per cada pre-liurament, són els següents:
- Si totes les proves efectuades a una unitat satisfan les condicions, la unitat serà
acceptada.
- En cas que la unitat no passés alguna de les proves, aquesta es repetirà
després de reparar o corregir el que sigui necessari, tenint en compte l’especificat
al punt 4) 5.6.
- Una prova no passada en una unitat originarà l’assaig sistemàtic de totes les
unitats de cada grup de vehicle a pre-lliurar.
- Aquest caràcter de no acceptació podrà ésser qualificat de parcial quan sigui
aplicable únicament a un component, mòdul, conjunt o circuit determinat. En
aquest cas haurà d’ésser substituït.
- Si l’element substituït torna a ser objecte de no acceptació, rebrà la qualificació
de tipus o model refusat. Aquest haurà de ser canviat a totes les unitats per un
altre acceptable i la recepció quedarà ajornada mentre no hi hagi la garantia de
que el problema s’hagi resolt.
- En cas que la substitució no sigui possible efectuar-la, es refusaran totes les
unitats del grup de vehicles a pre-lliurar.
Depenent del grau d’incidències (problemes constructius, faltes de material o mal
funcionament) que es trobi a un pre-lliurament, la DGPEIS podrà endarrerir el
següent pre-lliurament fins que es donin per solucionades les incidències del prelliurament previ.
4) 5.6 Correccions d’elements defectuosos
Si el fet de substituir un element implica un canvi o alteració, per petit que sigui, de
les condicions de treball d’un altre element, es repetiran les proves per a tot el
conjunt.
Si per corregir una anomalia s’afectés tota l’estructura o s’haguessin de fer
operacions de mecanitzat amb variacions de seccions útils o soldadures sobre
zones prèviament soldades, serà necessari un estudi tècnic justificatiu que tingui en
compte les noves hipòtesis d’esforços i treball, degradació dels materials per
successius escalfaments o mecanitzats, etc. i la manera prevista per resoldre el
problema en les seves fases d’execució. Serà necessari tenir en compte que en cas
d’afectar-se les pintures o revestiments, hauran de refer-se des de la fase de
preparació de la superfície, de manera que s’asseguri el mateix grau de protecció i
garantia. Aquest estudi haurà de ser aprovat per la DGPEIS abans de realitzar el
treball.
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4) 6 Pre-lliurament i lliurament
Entre 30 i 15 dies naturals abans del lliurament dels vehicles de cada lot, es
realitzaran els pre-lliuraments descrits al punt 4) 5.
L’acta de pre-lliurament es signarà juntament amb l’adjudicatari i reflectirà el resultat
favorable o no de cada vehicle. Els resultats no favorables es repararan segons
s’especifica en els punt 4) 5.5 i 4) 5. 6.
Serà imprescindible l’acta de pre-lliurament favorable per al posterior lliurament
definitiu dels vehicles.
La conformitat en l’acta de pre-lliurament autoritza a l’adjudicatari a traslladar els
vehicles a les instal·lacions de la DGPEIS, on romandran per un termini no superior
a set dies naturals per tal de realitzar les proves, assajos i comprovacions
addicionals que es considerin necessàries. L’adjudicatari tindrà dret a assistir a totes
aquestes proves, les quals seran notificades pel Servei Tècnic de la DGPEIS.
El lliurament provisional dels vehicles contra incendis conjuntament amb tota la
documentació prevista, la realitzarà l’adjudicatari a la seu de la DGPEIS (Avinguda
Serra-Galliners s/n. 08193 Cerdanyola del Vallès) prèvia superació de tot el que
s’especifica en el punt 4) 5.4. Els vehicles arribaran totalment equipats, matriculats i
autoritzats legalment per realitzar les tasques que els hi són encomanades.
L’empresa adjudicatària té el dret d’enviar personal al punt de lliurament provisional
per fer seguiment de les operacions de recepció dels vehicles.
Aquest punt de lliurament és provisional, en el sentit que el mateix dia que arribin els
vehicles, seran reenviats als seus destins pel període no superior a set dies naturals
destinat a proves, assaigs i comprovacions. Per motius d’espai i de seguretat, no
està previst que es puguin deixar vehicles a l’esmentat punt de lliurament més d’un
dia. Per tant, si es detecta ja un vehicle amb problemes per ser acceptat, l’empresa
adjudicatària haurà de buscar un espai per deixar el vehicle, sota la seva supervisió.
A l’acta de lliurament s’apuntaran els quilòmetres amb els quals es lliuren els
vehicles.
Un cop realitzades les comprovacions que s’estimin oportunes dins del període
anteriorment indicat, l’adjudicatari serà convocat per la formalització de l’acta de
recepció parcial definitiva (per cadascun dels lliuraments) i lliurament definitiu. En el
cas d’observar anomalies o deficiències, aquestes seran notificades a l’adjudicatari
de cada lot, quedant en aquell moment aturat el procés, el qual es reprendrà en
temps i forma, quan aquest notifiqui la solució del problema detectat.
4) 6.1 Terminis
Seran d’acord amb la planificació descrita al punt 4) 5.
Tanmateix, l’empresa adjudicatària justificarà documentalment a la DGPEIS en un
termini màxim de 10 dies laborables, a comptar des de l’endemà de la signatura del
contracte, la data màxima prevista de la recepció dels xassís.
Plec tècnic
versió 13

10 de 20

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments
Servei Tècnic

Posteriorment, es notificarà per escrit la data real en que el xassís és rebut per
l’adjudicatari.
La DGPEIS es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi necessàries.

4) 7 Matriculació
En la fase de proves i assajos a fàbrica del punt 4) 5.4 la matriculació pot ser
provisional i amb una assegurança provisional, si cal, feta per l’empresa
adjudicatària per poder fer les proves.
La matriculació del vehicle serà realitzada per l’adjudicatari una vegada superades
les anteriors proves i assajos, de forma que els vehicles es lliuraran matriculats i
autoritzats legalment per a realitzar les tasques que els hi són encomanades.

4) 8 Documentació definitiva
Serà imprescindible a la signatura de l’acta de recepció definitiva.
Juntament amb cada unitat finalitzada es lliurarà, com a mínim, la documentació
següent redactada en idioma oficial:
▪

Certificats de compliment de les normes UNE - EN 18461, part 1, part 2 i part
3 i UNE - EN 1028 part 1 i part 2, quan els són d’aplicació.

▪

Certificats i/o documents tècnics de fabricació del xassís i motor de
fabricació i muntatge de les instal·lacions tècniques (cisterna, bomba),
expedits pel seu constructor.

▪

Certificats d’homologació dels elements o conjunts que es sol·licitin
específicament

▪

Manual d’instruccions del vehicle, manual d’utilització i pla de manteniment

▪

Manual d’instruccions que inclourà l’ús i manteniment de cada element de la
dotació que es demani explícitament per part de la DGPEIS.

▪

Plànols de construcció, muntatge i distribució (pla de càrrega) amb la
indicació de materials, dimensions, toleràncies i esquemes d’instal·lacions.
També hi figurarà la situació de la numeració identificativa d’aquells
elements que ho precisin.

▪

Certificats i resultats de les proves i assajos del punt 4) 5.4, si s’arriben a fer

1

Totes les normes UNE, EN, ISO, etc., citades en aquest document s’entendran com les que estiguin vigents amb data més
recent
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▪

Certificats de garantia de vehicle, materials i instal·lació en general i
d’aquells elements que tinguin una consideració especial, si procedeix, pel
temps que s’especifiqui en cada cas.

▪

Avaluació dels riscos laborals, als quals puguin estar sotmesos els bombers
pel fet d’utilitzar el vehicle i els seus equipaments fixos en les condicions
normals d’utilització, amb tot l’equip previst, així com els mitjans correctors
adoptats per la seva correcció i, en el seu cas, la indicació dels riscos
residuals i les normes per la seva minoració. Es seguiran els termes definits
a la legislació vigent sobre riscos laborals, i estarà signada per un tècnic
competent.

▪

Persona de contacte, per a cada lot, en condició d’interlocutor tècnic per a
qualsevol consulta que aparegui durant reparacions, problemes de
funcionament, etc., dels vehicles que integrin el lot.

▪

Llistat que inclogui informació sobre les marques, models i número de sèrie
de:
o botelles d’aire
o espatlleres de protecció respiratòria
o equips de rescat hidràulics

En cas que per la seva construcció s’hagin aplicat modificacions en el vehicle base
(xassís, fixacions i suports, reforços, sistemes de refrigeració, etc.) serà necessari
que el fabricant presenti la certificació corresponent autoritzant la reforma i
acceptant la realització en el seu estat final.
A més dels documents esmentats, la DGPEIS en podrà demanar d’altres
complementaris, en el moment adequat, per un millor coneixement d’aquells punts
que ho requereixin.
4) 9 Formació del personal
El licitador de cada lot assegurarà que els usuaris dels vehicles contra incendis
tinguin un nivell d’instrucció adequat pel que fa al funcionament i el maneig del
vehicle, així com dels seus elements de la dotació. Al mateix temps, el licitador
haurà de facilitar als usuaris la informació per la utilització que s’especifica en
l’apartat 7 de la UNE-EN-1846-2.
Amb aquesta finalitat, l’adjudicatari prepararà i impartirà un curs específic supervisat
i coordinat a través de la Sub-direcció General Operativa i l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya. La durada d’aquest curs serà l’adequada al tipus de vehicle i
materials que conformen la seva dotació. En aquest curs s’inclouran els
coneixements teòrics i proves pràctiques exhaustives amb tot el material tècnic i
didàctic que sigui necessari.
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D’aquest curs es lliurarà la versió documental completa, tant en suport informàtic
com en suport paper. Es lliuraran com a mínim tants exemplars com el número de
vehicles lliurats més un.
El curs s’impartirà en el lloc de Catalunya que determini en el seu moment la
DGPEIS i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es notificaran a l’adjudicatari
les dades referents a la realització de la formació amb un mínim de quinze dies
naturals d’antelació.
El curs es donarà per cadascun dels lliuraments de vehicles objecte d’aquest
contracte, fent 3 sessions per a cada lliurament.
S’ha de fer addicionalment una sessió de formació d’un dia, per a cada lot,
destinada als instructors del Cos de Bombers de la Generalitat. Aquesta sessió
tindrà en compte els resultats de les formacions fetes directament sobre els
bombers.
4) 10

Acta de recepció

Es podrà signar l’acta de recepció parcial, per cadascú dels lliuraments, quan totes
les etapes incloses a cada lliurament s’hagin acabat.
La formació no estarà inclosa perquè el vehicle pugui ser acceptat i signar-se l’acta
de recepció, però és obligatòria per a la empresa
Serà imprescindible l’acta favorable de recepció per a la facturació del contracte.
Vist i Plau
Cap de secció de parc mòbil
CPISR-1 C Julio
Vazquez Escribano

Signat digitalment per CPISR-1 C
Julio Vazquez Escribano
Data: 2019.03.26 14:03:03 +01'00'

Julio Vazquez Escribano

El cap del Servei Tècnic
CPISR-1 C Màxim
del Valle Ferrer

Signat digitalment per CPISR-1 C
Màxim del Valle Ferrer
Data: 2019.03.27 07:23:52 +01'00'

Màxim del Valle
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BRP: apèndix 1

ANNEX 2 – RELACIÓ TOTAL D’ELEMENTS, EQUIPS, SISTEMES
COMPONENTS DE LES DOTACIONS NORMALITZADES PER LA DGPEIS
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ANNEX 3 – ELEMENTS IDENTIFICATIUS DELS VEHICLES DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS
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ANNEX 4 – ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS DELS VEHICLES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS
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ANNEX 5 – ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE VEHICLES CONTRA INCENDIS
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ANNEX 6 – PROVES I ASSAJOS DE VEHICLES CONTRA INCENDIS
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