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ANNEX 2

Relació total d’elements, equips, sistemes i/o components de les
dotacions normalitzades per la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments.
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A les descripcions d’alguns elements de la dotació particular es destaca que cal un marcat
específic..

Maestro de descripciones
Codi
0.1

0.2

0.3

0.4

Nom curt
Descripció
sirena electrònica 3 tons instal·lació interna incloent
altaveu, comandament amb tres
tipus de tons i megafonia
incorporada, sistema dia i nit
amb reducció de decibels. Tindrà
una potència d’almenys 100 W.
La sirena no es col·locarà a la
part superior del vehicle per
evitar un soroll excessiu dins de
cabina.
Rotatius
de color d’acord amb legislació
vigent, segons DIN 14620, forma
B1 plàstic gravat, motor
antiparàsits electromagnètics,
classe de protecció IP 54. Serà de
tecnologia LED.
Fars perimetrals laterals Inclourà font d’alimentació amb
del vehicle
potència necessària per
alimentar els fars perimetrals
laterals. En LED.
barra senyalització a la
Serà en LED
part posterior del vehicle

0.5

far cercador exterior

0.6

far cercador interior

Annex 2

Models admesos Imatge Categoria
Vama, Hellas, ISAE,
Elements
Dracos o
fixats al
equivalent
vehicle

Vama, Hellas, ISAE,
Dracos o
equivalent

Elements
fixats al
vehicle

Vama, Hellas, ISAE,
Dracos o
equivalent

Elements
fixats al
vehicle

Vama, Dracos,
ISAE, Hellas o
equivalent
Proveïdor

Elements
fixats al
vehicle
Elements
fixats al
vehicle

cristall pla amb dues nanses,
interruptor acoblat amb cable de
2.5, endoll per a corrent del
vehicle, endoll segons DIN 14690
acoblament basculant i giratori
amb peça articulada acoblable al
trípode del vehicle, protecció IP
54, 800 ml d’abast; tecnologia
LED amb una potència mínima
de 70 W, obertura útil 250 mm.
Serà motoritzat.
amb suport en tauler de cabina, Proveïdor
s’utilitzarà per il·luminació

Elements
fixats al
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Maestro de descripciones
Codi
0.7

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.8

2.1

2.3
3.1.1
3.1.2

Annex 2

Nom curt

Descripció

Models admesos Imatge Categoria
exterior
vehicle
far treball posterior
de plàstic quadrat, emmarcat en Proveïdor
Elements
plàstic i cristall gravat reforçat
fixats al
amb nansa i suport en U, alçada
vehicle
de suport 22 mm, obertura útil
83 x 83 mm per enllumenat
ampli i intens de proximitat. serà
de potència equivalent a la de la
referència 0.5 i amb tecnologia
LED.
cadenes per a neu i fang
Proveïdor
Accesoris del
amb funda
vehicle
falca metàl·lica per a
Proveïdor
Accesoris del
rodes
vehicle
triangles plegables
Proveïdor
Accesoris del
d'indicació de perill
vehicle
homologats
llum portàtil, 24 V, amb
Proveïdor
Accesoris del
perllongació
vehicle
bases de fusta reforçada
Proveïdor
Accesoris del
per a suport
vehicle
d'estabilitzadors
mataguspires
Proveïdor
Accesoris del
desmuntable adaptat al
vehicle
tub d'escapament
armilla d’alta visibilitat XL EPI d’alta visibilitat categoria II Proveïdor
Accesoris del
amb bandes reflectants, tipus
vehicle
armilla de color taronja i la
inscripció a ’esquena de les
paraules “BOMBERS
GENERALITAT” en gris reflectant,
homologat per la DGT
Roda de recanvi
Les mides i tipus seran iguals que Proveïdor
Accesoris del
la resta de rodes del mateix
vehicle
vehicle.
llauna d'oli motor de 5 l.
Proveïdor
Accesoris del
vehicle
Clau de rodes del vehicle
Proveïdor
Accesoris del
vehicle
gat elevador hidràulic
Proveïdor
Accesoris del
amb palanca
vehicle

3 de 52

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

Maestro de descripciones
Codi
3.1.3

3.2.1

Nom curt
eines específiques del
vehicle
grua elevadora de
pneumàtics
caixa d'eines

3.2.2

cinta mètrica 8 m

3.2.3

serra d'arc per a metalls

3.2.4

fulles de serra d'arc de
recanvi

3.2.5

tornavís pla 195

3.2.6

tornavís pla 290

3.2.7

Tornavís de creu 200

3.2.8

tornavís de creu 270

3.2.9

alicates universal, de 8"

3.1.4

Annex 2

Descripció

Serà no metàl·lica. Tindrà
obertura central per mitjà de
dues nanses en tota la seva
allargada, amb
un nivell interior dividit en 3
departaments. Mides 485 x 307x
524, aprox.
enrotllable, metàl·lica amb
divisió en mm i amb sistema de
bloqueig
mànec de plàstic amb arc
metàl·lic i amb fixació per a fulla
de serra d’arc
dentada. Longitud 430 x 300 x
100
apta per a la serra anterior de 30
mm d’acer al tungstè de 24
dents
de barnilla passant amb mànec
de fusta de longitud 195 (1x 5,5 x
100)
aprox. de crom vanadi, resistent
a cops
de barnilla passant amb mànec
de fusta de longitud 290 (1,6x 10
x 175)
aprox. de crom vanadi, resistent
a cops
mànec de plàstic resistent,
longitud 200 (PH 1 x 100) aprox.
de crom
molibdè vanadi , resistent a cops
mànec de plàstic resistent,
longitud 270 (PH 3 x 150) aprox.
de crom
molibdè vanadi, resistent a cops
mànec recobert de plàstic,

Models admesos Imatge Categoria
Proveïdor
Accesoris del
vehicle
Proveïdor
Accesoris del
vehicle
Proveïdor
Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o

Eines
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Maestro de descripciones
Codi

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14
3.2.15

3.2.16

3.2.17
3.2.18

3.2.19
4.1

Annex 2

Nom curt

Descripció
longitud 180, segons UNE 16520DIN ISO
5746, duresa 45-50 HRC
clau anglesa de 8"
de moleta central, longitud 205,
amb obertura de 24 mm, segons
UNE
16532, duresa 45-50 HRC
clau anglesa de 12"
de moleta central, longitud 310,
amb obertura de 36 mm, segons
UNE
16532, duresa 45-50 HRC
mordassa de 10"
dues boques corbes amb tallant,
d'obertura múltiple
longitud 235, capacitat de
subjecció 62
mm amb tallafilferros
claus fixes de dues
claus planes, cromades, de 13
boques
unitats de 6x7 a 30x32, subjectes
per clip
de PVC
claus hexagonals mascle de 10 peces, en bossa de plàstic
colzada
cromades, de 2 a 10 mm
Martell de bola
longitud 360x110 mm, amplada
segons UNE 16589, duresa 50-56
HRC
clau per a tubs (Stillson) longitud 450 mm amb obertura
interior dde 60 mm i amplada 23
mm
rodet de 10 m de filferro
de Ø 2 mm
xerrac
mànec de fusta, fulla apta per a
tallar fusta en forma trapezoïdal,
longitud
de fulla 350 mm i separació de
dent 4 mm
joc de cables auxiliars per
a bateria
manegot d’aspiració de Mànega per operacions
2000 mm i diàmetre de d'alimentació de bomba
pas 110
principal, sense col·lapsar durant
operació de cebat, amb ràcord
Storz, d’un mínim de 4 teles

Models admesos Imatge Categoria
equivalent
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Palmera o
equivalent
Palmera o
equivalent

Eines
generals
Eines
generals

Palmera o
equivalent

Eines
generals

Proveïdor

Eines
generals
Eines
generals

Bellota o
equivalent

Proveïdor
Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris del
vehicle
Accesoris
hidràulics
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Maestro de descripciones
Codi

4.2
4.3

4.4

4.5
4.7

Annex 2

Nom curt

Descripció
reforçat amb filferro interior
entre capes, superfície interior
llisa, embocats per al ràcord
inclòs Storz. Pressions de treball
entre -10 bar i + 30 bar.
filtre per als manegots
d’alumini, amb vàlvula de
d’aspiració Storz
descàrrega mitjançant corda
clau de manegots simple metàl·lics, amb protector de
funda de goma per a mans. Serà
per apretar i afluixar ràcords de
manegots, col·lectors d'aspiració
de bombes, sortides d'hidrants,
etc. DIN 14822. Racors Storz,
Ø110/A, Ø75/B, Ø52/C y Ø25/D.
Racors de Rosca Rodona, Ø100 y
Ø80 s/DIN405
debanadora per a
amb recollida automàtica i guia
primers auxilis
per a mànega d’alta pressió de Ø
25 mm semirígida, amb ràcord
de bronze per a roscar ràcord de
Ø 25; haurà de dur fre i fixació
del moviment.
20 m de mànega
pressió de trencament 60 kg
semirígida Ø 25
mínim
monitor fix sobre vehicle Serà un monitor d’ús manual per
per a cabal màxim de
al treball amb aigua, escuma i
5000 l/min
AFFF-AR,
amb les següents
característiques:
- El selector de cabal ha de
permetre seleccionar el cabal
sense
interrompre el pas de l’aigua ni
la pressió.
Incorporarà:
- una vàlvula de tancament
accessible des del lloc
d’accionament, i que no
penalitzarà el gir.
- un sistema per a generar
escuma de baixa expansió de
fàcil execució.
- sonda rígida per superar la

Models admesos Imatge Categoria

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent
Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris
hidràulics
Accesoris
hidràulics

Collins o
equivalent

Elements
fixats al
vehicle

Compatible amb la
ref. 4.4
TFT (Monitor
CrossFire) o
equivalent

Accesoris
hidràulics
Extinció
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Maestro de descripciones
Codi

Nom curt

Descripció
profunditat del depòsit pel tub
de succió
d’espumògen.
Respecte a l’instal·lació:
- situat al sostre en la part
posterior del vehicle, incorporarà
un sistema
articulat o telescòpic d’elevació,
que en posició de treball permeti
una
projecció negativa de -35º amb
una panoràmica contínua de
270º i en
elevació +75º, una panoràmica
de 360º.
- S’ha de poder desmuntar per
tal de reduir l’alçada total del
vehicle, i
disposarà d’un suport adient per
a ser utilitzat com a monitor
portàtil.
- El suport del monitor ha de ser
independent de la canonada
d’alimentació.
Tindrà un mínim de 4 posicions,
des de 500 a 2500 l/min. Es
podrà
admetre un control automàtic,
sota consulta a la DGEPIS. Serà
apropiada
pel monitor descrit a la ref. 4.7,
per aigua i escuma.
Per a llança de referència 4.8

Models admesos Imatge Categoria

4.8

llança per a monitor fix
selectora de cabal:

4.9

accessori per a escuma
per a llança monitor fix

4.10

maneta rodet compatible
(per debanadora de
primers auxilis)
mànega flexible Ø 70 en de quatre capes, la vista de color Tipsa, Productos
rotlles de 30 m
groc serigrafiada amb les
Mesa o equivalent
paraules “BOMBERS
GENERALITAT” en trams i en tota
la seva longitud. Pressió de

5.1.1

Annex 2

Groupe Leader
(Mastermatic 2500
SP) o equivalent

Extinció

Groupe Leader
(Polymouse) o
equivalent
Proveïdor

Extinció

Extinció

Extinció
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Maestro de descripciones
Codi

Nom curt

5.1.2

mànega flexible Ø 70 en
rotlles de 20 m

5.1.3

mànega flexible Ø 70 en
rotlles de 10 m

5.1.4

mànega flexible Ø 45 en
rotlles de 20 m

Descripció
trencament 55 bar, amb funda
per a tapa-fuites, anoditzats de
20 micres mínim, color blau o
plata i preferentment amb
casquet de pressió premsat,
d’una llargada mínima de 42 mm
i 2,5 mm de gruix.
de quatre capes, la vista de color
groc serigrafiada amb les
paraules “BOMBERS
GENERALITAT” en trams i en tota
la seva longitud. Pressió de
trencament 55 bar, amb funda
per a tapa-fuites. anoditzats de
20 micres mínim, color blau o
plata i preferentment amb
casquet de pressió premsat,
d’una llargada mínima de 42 mm
i 2,5 mm de gruix
de quatre capes, la vista de color
groc serigrafiada amb les
paraules “BOMBERS
GENERALITAT” en trams i en tota
la seva longitud. Pressió de
trencament 70 bar, amb funda
per a tapa-fuites. Anoditzats de
20 micres mínim, color blau o
plata i preferentment amb
casquet de pressió premsat,
d’una llargada mínima de 42 mm
i 2,5 mm de gruix.
Mànega flexible de diàmetre
interior de 45 mm, de quatre
capes: hypalon o similar, 2 capes
de cautxú i una de teixit. Les 3
capes internes no estaran unides
per adhesius. La vista de color
groc anirà serigrafiada amb les
paraules “BOMBERS
GENERALITAT” en trams i en tota
la seva longitud:

Models admesos Imatge Categoria

Tipsa, Productos
Mesa o equivalent

Extinció

Tipsa, Productos
Mesa o equivalent

Extinció

Tipsa, Productos
Mesa o equivalent

Extinció

a) La pressió de ruptura serà de

Annex 2
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Maestro de descripciones
Codi

Nom curt

Descripció
60 bars, com a mínim, i per la
mitjana de mànegues noves.

Models admesos Imatge Categoria

b) la pressió de treball serà de 30
bars, encara que podrien haver
puntes de pressió esporàdiques
Portarà funda per cobrir fugues,
que serà de diàmetre
lleugerament més gran que el
diàmetre de la mànega, per
poder desplacar-la.
Els ràcords seran segons la UNE
23400, anodizats amb 20 micres
d’espessor al menys; color blau i,
preferentment, amb casquet de
pressió premsat, d’una longitud
mínima de 37 mm i amb 2 mm
de gruix. Han de poder aguantar
les pressions
Els ràcords ha de ser sense
perfils que puguin tallar a qui les
manipula o que es puguin
detectar amb el tacte de les
mans.
En cas de trencar-se, la mànega
ha de fer-ho en sentit
longitudinal i no en dues parts,
per no provocar accidents. La
mànega també ha d’estar
dissenyada de forma que la
probabilitat de quedar pinçada
sigui mínima.

5.1.5

Annex 2

mànega flexible Ø 25 en
rotlles de 40 m

La junta de goma de separació
haurà de ser de forma adequada
per de facilitar el desacoblament
de dos trams de mànega quan
estiguin sense cabdal però amb
pressió. La longitud serà de 20
metres,
de quatre capes, la vista de color Tipsa, Productos
groc serigrafiada amb les
Mesa o equivalent

Extinció
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Maestro de descripciones
Codi

Nom curt

5.1.6

mànega flexible Ø 25 en
rotlles de 20 m

5.1.7

mànega flexible Ø 25 en
rotlles de 35 m per
autoescales

5.2.1

Monitor portàtil

Annex 2

Descripció
paraules “BOMBERS
GENERALITAT” en trams i en tota
la seva longitud. Pressió de
trencament de 100 bar en
promig per mànegues noves,
amb funda per a tapa-fuites,
anoditzats de 20 micres mínim,
color blau o plata i
preferentment amb casquet de
pressió premsat, d’una llargada
mínima de 37 mm i 2 mm de
gruix . Portarà petit tall a la junta
de goma del ràcord per facilitar
la separació de 2 trams quan es
queda aigua enmig
de quatre capes, la vista de color
groc serigrafiada amb les
paraules “BOMBERS
GENERALITAT” en trams i en tota
la seva longitud. Pressió de
trencament de 100 bar en
promig per mànegues noves,
amb funda per a tapa-fuites,
anoditzats de 20 micres mínim,
color blau o plata i
preferentment amb casquet de
pressió premsat, d’una llargada
mínima de 37 mm i 2 mm de
gruix . Portarà petit tall a la junta
de goma del ràcord per facilitar
la separació de 2 trams quan es
queda aigua enmig.
Preferiblement en groc. Pressió
de trencament de 100 bar en
promig
per mànegues noves, amb funda
per a tapa-fuites
Graduable en angle vertical, al
menys des de 10 a 50º i amb
rotació
automàtica en gir horitzontal,
manòmetre de pressió, base
estabilitzadora

Models admesos Imatge Categoria

Tipsa, Productos
Mesa o equivalent

Extinció

Original del
fabricant de
l’autoescala o
equivalent

Extinció

TFT (BlitzFire) o
equivalent.

Extinció
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Maestro de descripciones
Codi

5.2.2

5.2.3

5.2.5

Annex 2

Nom curt

Descripció
de 4 peus plegables, amb fixació
de seguretat per mitjà d’una
cingla
subministrada, ràcord entrant de
70 mm. Pes màxim de 15 kgs;
caudal de
1.600-2000 l/min
llança per a monitor
llança selectora amb 4 posicions
portàtil
de cabal, cabal mínim entre 400 i
600 l/min i màxim entre 1.300 i
2.000 l/min, la resta de posicions
de cabal repartides
proporcionalment. Multiposició
de doll i ha de permetre la
regulació de cabals i doll, sense
interrompre el pas d’aigua ni
modificar la pressió. La fixació al
suport del monitor serà
mitjançant ràcord de 70 mm
Disposarà d’una vàlvula de
tancament ubicada a la part del
suport del monitor.
Un sistema de retenció
mitjançant cadena o cable, que
no afecti la manipulació, actuarà
com a sistema de seguretat a la
possible desconnexió del ràcord.
llança selectora de cabal llança selectora de cabal amb 4
Ø 45
posicions, cabal mínim 115 l,
màx. 475 l, amb posició
d’autoneteja, cos d’alumini
anoditzat dur 35 micres, esfera
de tancament de llautó cromat,
empunyadura metall- plàstic,
efectes de raig i boira. Permetrà
acoblar tovera per a llançar
escuma. Serà de color blau i amb
número de sèrie.
llança selectora de cabal llança selectora de cabal amb 4
Ø 25
posicions (25-50-100-200 litros
por minuto). El pes serà inferior
a 2 kgs. Se admet variació sobre
els caudals esperats, amb un

Models admesos Imatge Categoria

Maxforce o
equivalent

Extinció

Tipsa Ribó Viper SG
3012 ABK-45 o
equivalent

Extinció

Tipsa Ribó (Blue
Devil 1560 amb
Rylstatic) o
equivalent

Extinció
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Maestro de descripciones
Codi

Annex 2

Nom curt

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
interval màxim de 25-210 l/min.
Ha de disposar de posició
d’autoneteja. El cos serà
d’alumini o equivalent en
característiques mecàniques i de
pes. L’empunyadura serà de
metall i plàstic. Disposarà
d’efecte raig i boira, i podrà
acoblar-se accessori per
generació d’escuma (referència
5.2.6).
Ha de permetre la regulació de
cabals i doll sense interrompre el
pas de l’aigua ni modificar la
pressió. La selecció de cabal i la
determinació del posicionament
dels selectors cabal i doll es
fixarà per punts sensibles al tacte
amb guants.
Ha de generar un doll uniforme i
centrat a l’eix de la llança en
qualsevol combinació de doll i
cabal. Tindrà les dimensions
adequades per a permetre
realitzar la maniobra de
connexió i desconnexió amb la
vàlvula de tancament en posició
oberta. El degoteig durant
l’obertura i tancament de la
vàlvula no ha de mullar la zona
de subjecció. La pressió màxima
d’operació haurà de ser, al
menys, de 40 bar.
El deflactor no haurà de tenir
dents, ni fixos ni mòbils, a fi de
facilitar tasques de manteniment
i d’evitar pèrdues de càrrega. La
creació de les gotes d’aigua es
farà amb entalles al deflactor.
L’escala de mesures de caudalpressió serà segons norma
europea, a 6 bar. Portarà
número de sèrie.
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Maestro de descripciones
Codi
5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

5.2.13

Annex 2

Nom curt
Descripció
accessori per a escuma troncocònic adaptable
per a llança selectora de diametralment per mitjà de
cabal Ø 25
pressió i agafador al difusor de la
llança de la referència 5.2.5.
llança cabal variable Ø 25 Disposarà d’efecte tancament,
boira i raig. El caudal serà
variable al fer-ho la pressió.
S’utilitzarà principalment per a
foc forestal. Estarà fabricada en
material lleuger i resistent.
Portarà protector de goma
integral. El ràcord haurà de ser
anoditzat. El cos serà metàl·lic.
Els rangs de caudal, mesurats en
litre per minut, seran al menys
de 19-37-90-150, amb tolerància
absoluta màxima d’un 10%. La
longitud no haurà de
sobrepassar 20 cms. Portarà
racor fix. Portarà número de
sèrie.
llança cortinadora Ø 25 d’alumini troncocònic, de
pantalla semicircular, pressions
màx. de treball 18 kgs . Color
groc
llança cortinadora Ø 45 d’alumini troncocònic, de
pantalla semicircular, pressions
màx. de treball 18 kgs. Color
groc. Asa de transport.
llança escuma tipus A Ø llança de cabal variable. De 40 a
25 forestal
100 l/min a 6,8
bar, d’ús forestal.
llança escuma baixa
cos i agafador en alumini, mescla
expansió - 400 l/min. - Ø al 3-6% abast 23 m. Color groc
70
llança escuma mitjana
cos i agafador en alumini, mescla
expansió- 400 l/min. - Ø al 3-6% amb manòmetre abast
70
10 m. Longitud 500 mm. Color
groc
llança escuma baixa
cos i agafador en alumini ,
expansió - 200 l/min. - Ø barreja
45
al 3-6% abast 20 m. Color groc

Models admesos Imatge Categoria
Tipsa o equivalent
Extinció

Tipsa Ribó (Viper
SG 540) o
equivalent

Extinció

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Extinció

Gymcisa , Grupo
Losa o equivalent

Extinció

Group Leader
(Twin Action TA
410) o equivalent
Gymcisa , Grupo
Losa o equivalent

Extinció

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Extinció

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Extinció

Extinció
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5.2.14
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5.2.16
5.2.17

5.3.1

Annex 2

Nom curt
llança escuma mitjana
expansió - 200 l/min. - Ø
45
generador d’escuma
d’alta expansió

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
cos i agafador en alumini, barreja Gymcisa , Grupo
Extinció
al 3-6% amb manòmetre abast Losa o equivalent
8m. Longitud 410 mm. Color groc
amb turbina moguda mitjançant Tyco (Fomax 7) o
Extinció
aigua a pressió, produint escuma equivalent
a 10 bar, 204 m3 per minut, Ha
de poder fer també fer funció
d’extracció de fums. Accessoris a
incorporar:
- tub d’aspiració de fums de 7,6
metres
- xarxa de nylon per creació
d’escuma
- mànega de succió i impulsió de
30 metres de polietillé
- ràcords Storz BS 2” i mitja
accessori per a llança
Leader o
Extinció
escuma monitor portàtil
equivalent
Mànega lleugera de
Haurà de complir amb les
Alflex Ø25 T20
Extinció
diàmetre 25
especificacions de la NFPA 1961. Fortex o equivalent
Constarà de dues capes: una de
polièster i altra de cautxú com a
reforç. Haurà de tenir la
resistència suficient com per ser
provada a 40 bar sense fer-se
malbé, i poder arribar fins a una
pressió de rotura de 120 bar al
menys. Haurà d’anar serigrafiada
de la mateixa forma que el
material de la referència 1.
Preferiblement, portarà funda
per cobrir fugues.
peça BI - Ø 100/2x70
Doble colze amb dos ràcords de Gymcisa, Grupo
Accesoris
70 , un amb un tap i cadena
Losa o equivalent
hidràulics
agafador superior per a
transport Altura 575 mm. El
fabricant haurà de garantir que
es pot treballar amb 10 bar de
pressió al menys. Totes les peces
aniran marcades amb làser o
micropunt amb la data de
fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de

14 de 52

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

Maestro de descripciones
Codi
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5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7
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Nom curt

Descripció
Catalunya”.
peça BI - Ø 70/70
Colze giratori amb casquet de
llautó amb dues manetes per a
gir
manual, ràcord de sortida i presa
de 70. Altura 450 mm. Color
groc. Adequada per a pressions
de treball habituals a servei de
bombers. Totes les peces aniran
marcades amb làser o micropunt
amb la data de fabricació i amb
el motiu “Bombers de
Generalitat de Catalunya”.
clau de pas de bola de 70 Palanca de forja, seient de teflon
/ 70
amb tancament de bola, dos
ràcords de 70. Adequada per a
pressions de treball de servei de
bombers. PN 30 Totes les peces
aniran marcades amb làser o
micropunt amb la data de
fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”.
Clau de clauer
Forat per obrir tapes < 600 i
conjunt de maniobra. Pic
reforçat indeformable. Enllaç
cònic amb l'allargadera per
assegurar unió. Fet en acer,
segons model d'Aigües de
Barcelona
clau de hidrant de
d’acer zincat i soldat. Longitud
columna i fanal
170 mm, diàmetre 20 mm, creu
de 160 mm
corredora amb topalls, final de
carrera, de cap quadrat de base
femella 35
mm. UNE 23-405-90
clau d'hidrant mascle de ferro fos, pla, mascle-femella
femella plana
per a quadrat de 25 mm. UNE
23-405-90
Clau de sala de
Segons model normalitzat de
comptadors d’aigua
companyia d’aiguas., autoritzat

Models admesos Imatge Categoria
Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris
hidràulics

Proveïdor

Accesoris
hidràulics

Proveïdor

Accesoris
hidràulics

Ribó, Gymcisa,
Grupo Losa o
equivalent

Accesoris
hidràulics

Ribó, Gymcisa ,
Grupo Losa o
equivalent
Ferreteries i
equivalents

Accesoris
hidràulics
Claus de gas,
aigua i llum
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5.3.15
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Annex 2

Nom curt

Descripció

per Agbar
Clau apertura arqueta
Clau en forma de T per accionar
hidrant
els tancaments dels hidrants
instal·lats a la via pública.
Fabricants en acer.
clau gas canalitzat
d’acer zincat i soldat, longitud
1.000 mm, diàmetre 20 mm,
creu 500 mm,
de cap quadrat base segons
normes Gas Natural. Igual que la
clau en
hidrant T (ref. 5.3.4) però amb
secció inferior segons les
fotografies
col·lector d’aspiració amb aliatge lleuger, haurà de dur 2
clapeta Ø 2x70 / 110
ràcords de 70 i un Storz de 110.
Color groc. Pressió nominal de
16 bar. Quan el flux vagi en
sentit contrari (d'entrada a 110
fins sortides a 70), una de les 2
sortides de 70 es tancara
automàticament. Totes les peces
aniran marcades amb làser o
micropunt amb la data de
fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”.
trifurcació Ø 70 /
aliatge lleuger o material
70+2x45 amb claus
polimèric, haurà de dur 2 ràcords
de 45 i 2 ràcords de 70, vàlvules
d’esfera de llautó forjat i
anoditzat, amb palanca
d’accionament de tancament de
peus per a solidesa en el terra. El
color serà groc. Totes les peces
aniran marcades amb làser o
micropunt amb la data de
fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”.
bifurcació Ø 70 / 2x45
aliatge lleuger d’alumini o
amb claus
material polimèric, palanca de
maniobra d’alumini forjat, juntes

Models admesos Imatge Categoria
Proveïdor

Claus de gas,
aigua i llum

Proveïdor

Claus de gas,
aigua i llum

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris
hidràulics

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris
hidràulics

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris
hidràulics
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5.3.17

5.3.18

5.3.19

Annex 2

Nom curt

Descripció
tòriques de teflon, tancament
vàlvula esfèrica, d’alumini forjat i
anoditzat. Pressió de prova 30 k,
peus per a solidesa en el terra.
Color groc. Totes les peces
aniran marcades amb làser o
micropunt amb la data de
fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”.
bifurcació Ø 45/ 2x25
aliatge lleuger d’alumini o
material polimèric, palanca de
maniobra d’alumini forjat, juntes
tòriques de teflon, tancament
vàlvula esfèrica, d’alumini forjat i
anoditzat. Pressió de prova 30
kgs, peus per a solidesa en el
terra. Color groc. Totes les peces
aniran marcades amb làser o
micropunt amb la data de
fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”.
derivació T Ø 25 amb clau amb 3 ràcords de 25 , en forma
de T, clau amb vàlvula de bola
per accionar el pas de l’aigua.
Totes les peces aniran marcades
amb làser o micropunt amb la
data de fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”. Totes les peces
aniran marcades amb làser o
micropunt amb la data de
fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”.
reducció Ø 70/45
d’alumini forjat o material
polimèric, junta de teflon o
goma. Pressió nominal de 20 bar,
pressió de prova de 40 bar.
Pressió de rotura a 50 bar. Totes
les peces aniran marcades amb
làser o micropunt amb la data de

Models admesos Imatge Categoria

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris
hidràulics

Genfo o equivalent

Accesoris
hidràulics

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris
hidràulics
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5.3.20

reducció Ø 45/25

5.3.21

premesclador escuma Ø
70 - 400 l/mín

5.3.22

premesclador escuma Ø
45 - 200 l/mín

5.3.23
5.3.24

tub de succió escuma Ø
25
enllaç Ø 70 Storz / UNE

5.3.25

tap de Ø 100

5.3.26

colze de Ø 100 amb
allargament
derivació T Ø 25 sense
clau

5.3.27

Annex 2

Descripció
fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”.
d’aleació metàlica o material
polimèric, junta de teflon.
Pressió nominal de 20 bar, al
menys. Totes les peces aniran
marcades amb làser o micropunt
amb la data de fabricació i amb
el motiu “Bombers de
Generalitat de Catalunya”.
regulació del 3% al 6%, pressió
de treball de 5 a 12 atm, sistema
per venturi, en bronze, segons
norma DIN 14384, amb agafador
de transport i base de suport.
Color groc, longitud màx. 380
en bronze o material polimèric,
regulació del 3% al 6%, pressió
de treball de 5 a 12 atm, sistema
per venturi, segons norma DIN
14384, amb agafador de
transport i base de suport . Color
groc, longitud màx. 410
de plàstic transparent, reforçada
d’1 m de longitud
d’alumini estampat o material
polimèric, anoditzat, rosca
interior. Totes les peces aniran
marcades amb làser o micropunt
amb la data de fabricació i amb
el motiu “Bombers de
Generalitat de Catalunya”.

Serà pels hidrants d’arqueta

Models admesos Imatge Categoria

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent

Accesoris
hidràulics

Gymcisa , Grupo
Losa o equivalent

Extinció

Gymcisa , Grupo
Losa o equivalent

Extinció

Gymcisa, Grupo
Losa o equivalent
Proveïdor

Extinció

Proveïdor

Accesoris
hidràulics
Accesoris
hidràulics
Accesoris
hidràulics

Proveïdor

amb 3 ràcords de 25 , en forma Proveïdor
de T, sense cap tipus de clau.
Preparat per a pressions
adequades a servei de bombers.
Totes les peces aniran marcades

Accesoris
hidràulics
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5.3.28

5.3.29
5.3.30
5.3.31
5.3.32
5.4.1

5.4.2

5.4.3

Annex 2

Nom curt

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
amb làser o micropunt amb la
data de fabricació i amb el motiu
“Bombers de Generalitat de
Catalunya”.
bifurcació de Ø 25 a 2
amb 3 ràcords de 25; les sortides Proveïdor
Accesoris
sortides de Ø 25
porten clau. Preparat per a
hidràulics
pressions adequades a servei de
bombers. Totes les peces aniran
marcades amb làser o micropunt
amb la data de fabricació i amb
el motiu “Bombers de
Generalitat de Catalunya”.
Clau de pinçament de
Proveïdor
Claus de gas,
canalització de gas
aigua i llum
Clau de serreta per
són 2 claus
Proveïdor
Claus de gas,
armari de gas i llum
aigua i llum
Clau de gas multifunció per armaris, estacions i finques. Proveïdor
Claus de gas,
de triangle
aigua i llum
Accessori per clau de gas
Proveïdor
Claus de gas,
amb estàndard europeu
aigua i llum
motobomba portàtil
aspirant-impulsant per motor
Honda (WB 30 XT)
Bombes de
d’explosió 4 temps a gasolina
o equivalent
dotació
sense plom, amb bastidor de
transport i peus silenbloc en
bomba i suport en terra.
Diàmetre de succió de 80 mm.
Diàmetre d’impulsió de 80 mm,;
potència 3.6 kW, dipòsit
carburant 3,1 l, autonomia 2 h,
aspiració 8 m, elevació màx. 28
m, cabal 1100 l/min. Mides: 510
x 385 x 455 mm. Pes màxim
admissible 27 kg
manegot d’aspiració de d’un mínim de 4 teles reforçat
Gymcisa, Grupo
Bombes de
2.000 mm per a
amb filferro interior entre capes, Losa o equivalent
dotació
motobomba portàtil
superfície interior llisa, embocats
per al ràcord inclòs de 70 Storz.
El diàmetre del manegot pot ser
de 70 o 75.
claus de manegots de
metàl·lics, perfil pla per a ràcord Iviaco o equivalent
Bombes de
motobomba
de 70 amb protector de funda de
dotació
goma
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Annex 2

Nom curt

Descripció

per a mans
filtre per als manegots
d’alumini, amb vàlvula de
d’aspiració de
descàrrega mitjançant corda. Per
motobomba
a manegots de referència 5.4.2
Turbobomba
En aleació metàlica o en material
polimèric. Per trasvasos sense
barrejar aigua de cisterna amb la
trasvasada. Entrada i sortida de
turbina a 70. Sortida de bomba a
70. PN a 10 bar almenys. Amb
vàlvula de buïdat.
Electrobomba
Potència entre 1 i 1.3 kW. Tindrà
una alçada màxima de bombeig
de 8
Metres, al menys. Motor
monofàsic. Adequada per aigües
amb sòlids en
suspensió de 10 mm de diàmetre
al menys. Vindrà equipada per
ser
utilitzada.
extintor de pols ABC 9 kg Eficàcia mínima de 34A 233B C,
gas impulsor nitrogen. Antiguitat
màxima de fabricació d’1 mes
des de l’adjudicació; pressió
incorporada, mànega
extintor de CO2 5 kg
eficàcia mínima de 89B.
Antiguitat màxima de fabricació
d’1 mes
des de l’adjudicació. Serà
d’alumini.
Extintor forestal d’aigua Es definirà com a depòsit
flexible, termosoldat, fabricant
amb lona reforçada amb teixit
sintètic. Portarà doble fons
reforçat i separacions tipus
trencaonades a l’interior.
La capacitat haurà de ser de 1820 litres
Les dimensions no hauran de ser
superiors a 490 x 650 mm. La
boca per omplir serà de Ø 100

Models admesos Imatge Categoria
Iviaco o equivalent

Bombes de
dotació

Gym o equivalent

Bombes de
dotació

KSB o equivalent

Bombes de
dotació

Zenith (ZPP12) o
equivalent

Extinció

Zenith (ZNC5) o
equivalent

Extinció

Genfo o equivalent

Extinció
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Nom curt

5.5.5

unitat portàtil d'escuma
multiexpansió

5.5.6

extintor de pols ABC de 6
kg de pressió incorporada

5.5.7

extintor d’aigua i escuma
10 kgs de pressió
incorporada

5.5.8

extintor d’aigua i escuma
10 kgs de pressió
incorporada

6.1.1

equip bàsic ca pp 1-6,8
litres-300 bar

Annex 2

Descripció
amb tap estanc. Disposarà d’una
ansa central i bandes dorsals.
La llança serà del tipus doble
recorregut amb boquilla d’efecte
raig o pulverització. Al primer cas
l’abast mínim serà de 8 metres;
al segón haurà de ser de 3
metres al menys. El volum
d’aigua per cada llançament
haurà de ser d’uns 120 cm3, amb
una variació admesa en valor
absolut d’un 5%.
Estarà serigrafiada amb el motiu
“Bombers Generalitat”.
per a produir escuma des de
0,1% a 1% i 1% a 3% i 6%,
capacitat 10 l d’escumogen,
proveït de 3 tipus de llances
productores d’escuma mitja,
baixa i raig, cos en polietilè, cinta
per a penjar a l’espatlla,
pressions de treball 3 a 40 bar,
pes màxim admissible 16 kg,
plena.
Tindrà mànega. L’eficàcia
mínima de 34 A 233B C;
antiguitat
màxima de fabricació d’1 mes
des de l’adjudicació
amb mànega, eficàcia mínima de
21A 233 B C 75F; agent
propulsor: nitrógen; càrrega neta
de 6 litres; antiguitat màxima de
fabricació d’1 mes des de
l’adjudicació
amb mànega, eficàcia mínima de
21A 233 B C 75F; agent
propulsor: nitrógen; càrrega neta
de 6 litres; antiguitat màxima de
fabricació d’1 mes des de
l’adjudicació
amb mànega de segon usuari de
longitud suficientment llarg per

Models admesos Imatge Categoria

Leader (Propak) o
equivalent

Extinció

Zenith (ZPP6) o
equivalent

Extinció

Zenith (ZAP6) o
equivalent

Extinció

Zenith (ZAP6) o
equivalent

Extinció

Drager (PSS 7000),
MSA (Airmaxx)

Protecció
respiratòria

21 de 52

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

Maestro de descripciones
Codi

6.1.2

6.1.3
6.1.4

6.1.5

6.2

6.3

Annex 2

Nom curt

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
connectar altre equip i unitat de
control digital de pressió,
immobilitat, temps restant i
temperatura corporal, inclòs
manòmetre de pressió analògic.
Cinta de subjecció apta per a
bibotelles. Rosca apta per a
botelles de qualsevol model de la
DGPEIS. Ha d’incloure també
subjecció per la vàlvulapulmo a
l’estructura de l’espatllera, a fi
de no arrosegar-la pel terra.
màscara ERA pp suport màscara amb connexió a
Dräger (FPS 7000)
Protecció
Gallet F1
pulmoautomàtic en sistema de
respiratòria
baioneta, subjecció al casc Gallet
F1 mitjançant tensor metàl·lic.
pulmoautomàtic ERA
Amb mànega llarga, compatible Dräger (PLUS A)
Protecció
amb la màscara
respiratòria
ampolla ERA 6,8 litres
botella normalitzada pels equips MSA, Drager,
Protecció
bàsics de la DGPEIS, 300 bar,
Bacou, Airbox o
respiratòria
amb cos intern d'alumini,
equivalent
serigrafiada i etiquetada amb
totes les indicacions segons EN
12245, amb tap de seguretat i
preferentment de vida il·limitada
amb base inferior de forma
semiesfèrica. L’aixeta haurà de
portar filtre de seguretat per
evitar accidents en cas de rotura
funda reflectora per a
de teixit ignífug permanent,
MSA, Drager o
Protecció
ampolla ERA 6,8 litres
haurà de recobrir tota la botella equivalent
respiratòria
amb un tancament superior amb
cinta, banda reflectant en tota la
seva longitud i serigrafiada amb
les paraules “BOMBERS
GENERALITAT”.
caputxa (capuz) de rescat cobrecap amb aportació d’aire MSA, Drager o
Protecció
del segon usuari de l’equip bàsic equivalent
respiratòria
amb bossa de transport, visor
antiboira retardant de la flama,
segons EN 137
Airpack
Cada un d’aquests equips està
Dräger.(AirPack 1),
Protecció
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Descripció
Models admesos Imatge Categoria
format per: 1 mòdul de transport MSA, Honeywell o
respiratòria
amb 50 metres de mànega, 1
equivalent
reductor de pressió, peça en Y, 2
extensions de mànega de 20
metres i 2 botelles d’aire (segons
referència 6.1.4).
Hi hauran 2 possibilitats
d’alimentació d’aire:
· A alta pressió, amb les botelles
de 300 bar, a través del reductor
de
pressió,
· A baixa pressió, si es disposa
d’una font d’aire independent
(d’una línea d’aire o d’un
compressor a 8 bar nominals).
El mòdul de transport complirà
la EN 139.. Portarà un dispositiu
d’alarma, que avisa al
controlador què la pressió ha
baixat per sota d’un límit de
seguretat, ajustat entre 60 i 50
bar.
El subministrament d’aire a baixa
pressió haurà de complir els
següents paràmetres:
a) variacions admeses de pressió
entre 7 bar a 10 bar,
b) cabdal mínim de 550
litres/minut.

6.4

Annex 2

càmera de visió tèrmica

L’estanquitat del conjunt a baixa
pressió haurà d’estar garantida
per l’obligació de què la pressió
no baixi més d’un bar per minut.
El pes del conjunt serà inferior a
50 kg (sense comptar el pes de
les botelles) i les mides no
hauran de superar 1020 x 465 x
60 mm.
de disseny ergonòmic. Compacta Drager (UCF7000),

Operacions
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6.5

6.6

Annex 2

Nom curt

Descripció
i lleugera. Operació senzilla
mitjançant un únic polsador.
Resistent a l’entrada de pols,
aigua, al calor, impactes i
caigudes, així com a vibracions.
Les games de colors que
representin els nivells de
temperatura han de ser
fàcilment diferenciables.
Disposarà de sistema per a
penjar i de maletí per traslladar .
Es posaran 2 bateries, una
muntada a la càmera i altra de
recanvi. Certificació NFPA. No
s'admeten càmeres, la bateria de
les quals canviï el rendiment
segons la temperatura.
taula control manual
per al control d’entrada d’equips
entrades ERA
en un sinistre amb fons per
anotacions i etiquetes penjants
per al control, taula digitalitzada
per a l’horari. Vindrà
parametritzada per ser utilitzada
amb equips monobotella (20
minuts). Portarà funda de
protecció
armilles d’identificació de armilla d’alta visibilitat, color
control ERA
groc amb escaquer bicolor (groc i
blau) a la part inferior. El teixit,
intrínsecament ignífug i amb
propietats antiestàtiques,
complint amb normativa EN-531.
Incorpora dues bandes
reflectants gris plata tipus 3M,
en contorn de pit, una sota de la
cisa i la següent a 17cm.
Tancament central mitjançant
velcro FRT. Obertura a la cisa
suficient per a vestir la jaqueta
de bombers sota de l’armilla.
Voraviu del mateix teixit a tot el
contorn de l’armilla. Incorpora 3
butxaques:

Models admesos Imatge Categoria
MSA (Evolution
comuns
6000) ISG (X-380),
Bullard o
equivalent.

Drager (Regis 300)
o equivalent

Protecció
respiratòria

Proveïdor

Protecció
respiratòria
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6.7

6.8

6.9

Annex 2

Nom curt

Descripció
- 2 frontals (19x20 cm) tipus
pedaç amb tapeta al frontal
inferior. Incorpora “fuelles” al
costat més exterior. Les
butxaques estaran cosides per
sobre de l’escaquer
- 1 butxaca amb “fuelle” porta
emissora (8x15,5x6 cm) al pit
dret col·locat entre les bandes
reflectants.
Disposa de peça sujecció
llanterna al pit esquerre sobre de
banda reflectant. Incorpora a
l’esquena un patch reflectant de
color gris plata amb la inscripció:
“CONTROL E.R.A.” en groc. Per
sota de la segona banda
reflectant l’armilla incorpora
termosellat un escaquer amb el
fons blau i els quadrats en groc,
tant a la part frontal com a la
posterior. Incorpora escut de
Generalitat cosit al pit dret.
turboventilador de motor benzina sense plom, carcassa
tèrmic
metàl·lica amb silentblocs,
basculant, reixeta protectora,
motor 6,5 CV 4 temps, pes
màxim42 kg, dimensions
aconsellables 56 x 55 x 49, amb
parada de motor si hi ha falta
d’oli. El cabal màxim de
ventilació serà de 40.300 m3
hora
turboventilador de motor carcassa metàl·lica amb
elèctric
silentblocs, basculant, reixeta
protectora, pes màxim 43.5 kg,
dimensions aconsellables 55 x 55
x 49, cabal màxim de ventilació
33.900 m3 hora.
ventilador de motor
amb motor d’explosió, benzina
tèrmic
sense plom, carcassa metàl·lica
amb silentblocs i rodes de
transport inflables, reixeta

Models admesos Imatge Categoria

Leader ( MT 236
H), Ramfan
(GX350) o
equivalent

Ventilació

Leader ( ESV 230) o
equivalent

Ventilació

Rosenbauer
(Fanergy V24) o
equivalent

Ventilació
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14
6.14.1

6.14.2

6.14.3
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Nom curt

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
protectora, motor 6,5 cv, pes
màxim 54 kg, dimensions
aconsellables 70 x 78 x 46, cabal
màx. 65.000 m3 hora
pica amb femella
totalment de coure i femella
Proveïdor
Riscos
d'orelles, imperdible M8 d’orelles de subjecció longitud
elèctrics
40 cm
cable trenat de Cu de 16 per a col·locar a la ref. 6.10
Proveïdor
Riscos
mm2, de 10 m amb
elèctrics
terminals i pinça
banqueta aïllant
Marcatge segons UNE 204001; Segurinsa o
Riscos
classe IV, de 50 x 50 cms
equivalent
elèctrics
aproximadament,
peus no desmuntables, terra
gravat antilliscant. Les pates han
de ser desmuntables.
perxa aïllant
no desmuntable amb agafador - Segurinsa o
Riscos
topall per a mans, ganxo corb
equivalent
elèctrics
plastificat i
roscat a 180º, longitud màx. amb
ganxo 1.800. Tensió 25 kW.
Etiqueta de
característiques inesborrable
maleta rígida eines
Proveïdor
Riscos
elèctriques
elèctrics
bossa eines elèctriques de lona, amb dos departaments i Proveïdor
Riscos
cinta per al transport, amb
elèctrics
capacitat per
eines manuals i dos guants de
protecció elèctrica, serigrafiada
amb les
paraules “BOMBERS
GENERALITAT” . Continguda a
referència 6.14
alicates aïllants de tall
Per a coure i alumini, longitud
Palmera o
Riscos
1000 V
210 mm, complirà amb la norma equivalent
elèctrics
EN 60900. Continguda a
referència 6.14
mordassa aïllant
amb cremallera, longitud 250
Palmera o
Riscos
ajustable 1000 V
mm, complirà amb la norma EN equivalent
elèctrics
60900. Continguda a referència
6.14
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6.14.4
6.14.5

6.14.6
6.14.7
6.14.8

6.14.9

6.14.10

6.14.11
6.14.13

6.14.14

6.15

Annex 2

Nom curt
Descripció
Models admesos Imatge Categoria
tornavís pla 180 mm 1000 complirà amb la norma EN 60900 Palmera o
Riscos
V
Continguda a referència 6.14
equivalent
elèctrics
tornavís creu 180 mm
complirà amb la norma EN
Palmera o
Riscos
1000 V
60900. Continguda a referència equivalent
elèctrics
6.14
tornavís pla 280 mm 1000 Continguda a referència 6.14
Palmera o
Riscos
V
equivalent
elèctrics
tornavís creu 280 mm
Continguda a referència 6.14
Palmera o
Riscos
1000 V
equivalent
elèctrics
clau ajustable 1000V
de moleta lateral, longitud 200 Palmera o
Riscos
mm, complirà amb la norma EN equivalent
elèctrics
60900. Continguda a referència
6.14
extractor llarg de fusibles per a fusibles NH amb protecció Palmera o
Riscos
antilliscant i polsador de
equivalent
elèctrics
desbloqueig, maneguet llarg
incorporat. Per tensions de fins a
380 V. Continguda a referència
6.14
tester de tensió
12 a 690 V acústic i lluminós
Proveïdor
Riscos
segons EN 61243/3
elèctrics
indicador de corrent a 6v, 12 v,
50 v, 120 v, 230v, 400v, indicador
de polaritat per LED corrent
absorbible 30 mA. Grau de
protecció IP 65, corrent continu i
altern. Sonor. Continguda a
referència 6.14
rodet cinta aïllant
adhesiva model comercial.
Proveïdor
Riscos
Continguda a referència 6,14
elèctrics
guants de protecció
per baixa tensió (1500 cc o 1000 Segurinsa o
Riscos
elèctrica
ca). Classificat per la EN 60903 equivalent
elèctrics
per baixa tensió i per riscos
mecànics. Talla gran. Continguda
a referència 6.14
cisalla aïllant
cisalla per baixa tensió (1500 V Proveïdor
Riscos
ccl o 1000 V ca). Continguda a
elèctrics
referència 6.14
vestit protecció química de color taronja amb caputxa i Dupont (Tychem F)
Proteccions
nivell 2
polaines. Compliment de la EN o equivalent
14126 (barrera contra agents
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6.16

Nom curt

vestit de NBQ

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
infecciosos), EN 1073-2
(protecció contra contaminació
radioactiva) i EN 1149
(tractament antiestàtic) almenys
a l'interior. Estarà clasificada
com a roba de protecció química
categoria III, tipus 3-B, 4-B, 5-B i
6-B. Talla XL.
vestit protector contra productes Dräger (CPS 7900)
Proteccions
químics (líquids, gasos, sòlids), o equivalent
segons la norma EN 943-1,2, EN
14126, EN 1073-2, NPFA 1991.
Portarà un sistema de ventilació
integrat a la línea de respiració
externa i que podrà commutar
amb l’alimentació interna de
l’equip de respiració autònoma
(no objecte d’aquesta
descripció).El material de
fabricació serà Himex, D-Mex o
similar, sent autoextiguible La
cremallera es trobarà
verticalment a la part davantera.
Les cremalleres aniran cobertes
de Viton o similar. Tindrà
vàlvules de seguretat de
sobrepressió a la part de darrera.
El cristall de pantalla visual serà
de PVC, no empanyable, adaptat
a les funcions del vestit. Els
guants i les botes hauran de
poder-se remoure. Els guants
s’hauran de poder canviar sense
eines especials. El color serà
blau.
En el moment de la comanda, el
Servei Tècnic de la DGPEIS
confirmarà:
- talla del vestit (ha d’haver més
d’una disponible, al menys)
- talla de botes
- talla de guants

Annex 2
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Nom curt

Descripció

S’haurà de subministrar,
addicionalment:
- bossa de transport
- accessori per penjar l’equip
quan estigui al parc
- accessori per penjar eines o per
operacions de rescat
- accessoris per connectar a
l‘ERA (a fi de tenir millor ajust), si
el model té l’opció
- accessori per regular ventilació
interior, si el model té l’opció
guants per a àcids (parell) De neoprè, llargs, talla 10,
complirà amb la norma EN-374
massilla per a fuites de
pasta emmotllable amb la mà en
gasos 1 kg
sec, en envàs estanc per a
segellar petites
fuites de gas, aigua i productes
químics
caixa de 2 protectors de emmotllables a la mà i
l'orella d'un sol ús
extensibles a l’oïda
rodet cinta d’abalisar
en bobina, blanca, de material
preferentment biodegradable
amb una durada mínima de 24
hores, impresa a una cara,
serigrafiat amb les paraules “NO
PASSEU” .
senyalització de perill
de goma, color taronja i bandes
reflectant tetraèdric per reflectants
terra
llums d’emergència amb Cada llum d’emergència
estoig de 8 unitats
contindrà 20 leds i serà visible
des d’una distància
superior a 5 km. Color vermell i
àmbar. No han de generar calor.
Interruptor
d’encesa i apagada.
casc de protecció auditiva
electrobomba hidràulica muntada sobre bastidor
ERH 380V
estàndard, preparada ja pel seu
ús.

Models admesos Imatge Categoria

Proveïdor

Proteccions

Proveïdor

Operacions
comuns

Proveïdor

Proteccions

Proveïdor

Proteccions

Proveïdor

Proteccions

Proveïdor

Il·luminació

Proveïdor
Lukas, Weber o
equivalent

Proteccions
Excarceració
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Nom curt

7.1.2

Motobomba hidràulica
ERH de nivell 1

7.1.4

separador pesat ERH

7.1.5

separador mig ERH

7.1.6

cisalla ERH pesada de
nivell 1

7.1.7

cisalla ERH compacta de
nivell 1

7.1.8

cilindre hidràulic ERH
petit de nivell 1

7.1.9

cilindre hidràulic ERH
gros de nivell 1

7.1.10

cilindre hidràulic ERH
mitjà de nivell 1

7.1.11

mànegues hidràuliques
de connexió ERH 0,5 m

7.1.12

mànegues hidràuliques
de connexió ERH 5 m
mànegues hidràuliques
de connexió ERH 10 m

7.1.13

7.1.14

cadenes separador

7.1.16

suport per a cilindre

Annex 2

Descripció
Amb dos sortides simultànies
muntada sobre bastidor
estàndard, preparada ja pel seu
ús amb dos sortides simultànies
preparada ja pel seu ús

Models admesos Imatge Categoria

Lukas (P630SG) ,
Weber (V50 Eco) o
equivalent
Weber (SP 49) o
equivalent
preparada ja pel seu ús
Lukas ((SP 310),
Weber (SP 49) o
equivalent
preparada ja pel seu ús
Weber (RSX200107 Plus), Lukas
(S511) o equivalent
preparada ja pel seu ús
Weber (S50-14),
Lukas (S 120) o
equivalent
preparada ja pel seu ús
Weber (RZT 2-775),
Lukas (R-420), o
equivalent
preparada ja pel seu ús
Weber (RZT 2-1500
), Lukas (R-424 ) o
equivalent
preparada ja pel seu ús
Lukas (R-422),
Weber (RZT 2-1170
)o equivalent
Vermella-blava o similar.
Lukas, Weber o
Monoràcord amb doble mànega. equivalent
Dins de cada parell de
mànegues, cada una d'aquestes
ha de ser de color diferent a
l'altre.
Vermella-blava o similar
Lukas, Weber o
equivalent
Vermella-blava o similar.
Lukas, Weber o
Monoràcord amb doble mànega. equivalent
Dins de cada parell de
mànegues, cada una d'aquestes
ha de ser de color diferent a
l'altre.
Adequats per les referències
Lukas, Weber o
7.1.4 o 7.1.5
equivalent
Lukas, Weber o

Excarceració

Excarceració
Excarceració

Excarceració

Excarceració

Excarceració

Excarceració

Excarceració

Excarceració

Excarceració
Excarceració

Excarceració
Excarceració
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7.1.17

Nom curt
hidràulic ERH
joc de cunyes d’escala
ERH

7.1.18

joc de cunyes de fusta
ERH
7.1.181 Punxó trencador de
vidres
7.1.182 Escut

7.1.183 Conjunt de protectors
contra airbag:

7.1.184 Conjunt de proteccions
toves

Annex 2

Descripció

Models admesos Imatge Categoria
equivalent
Lukas (LSS suport
Excarceració
set) , Weber (Stabfix model Chock) o
equivalent
Weber (Stab pack )
Excarceració
o equivalent
Weber, Lukas,
Excarceració
Holmatro o
equivalent
Tindrà la funció de protegir als Weber, Paraid,
Excarceració
ocupants dels vehicles durant les Holmatro o
maniobres de rescat. Han de ser equivalent
transparents, de material
flexible, amb diverses punts per
subjectar. Dins d’aquesta
referència s’han d’incloure al
menys 2 unitats amb diferents
formes.
Conjunt de 2 unitats, una per
Weber (
Excarceració
airbag de conductor i altre per Protectors Airbag
airbag d’acompanyant
Octopus
o de conductor (en aquest cas, ), Lukas (Airbag
serà de diferent mida respecte al safes), Holmatro (
primer airbag de
Secunet airbag
conductor), a fi protegir els
safety cover
integrants del grup de rescat i les ) o equivalent.
víctimes d’un rebentat
accidental dels airbag. Hauran de
ser adaptables a tot tipus de
vehicles. Portaran
una bossa de transport.
conjunt d’elements de material Weber (Rough
Excarceració
de goma o plàstic, repel·lents de edge protective
l’aigua, resistents
pads), Lukas
a l’abrasió i que es puguin
(Protection
netejar amb aigua. El conjunt ha covers), Holmatro
de tenir una o vàries
(SEP 5 protection
bosses de transport. Servirà per covers) o
protegir als integrants del grup equivalent
de rescat i les
víctimes dels punts del vehicle
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7.1.185 Puntals

Descripció
que puguin representar un perill
durant les
maniobres de rescat.
Puntals, definits com a elements
per estabilitzar vehicles durant
les maniobres de rescat. Cada
puntal tindrà les característiques
següents:

Models admesos Imatge Categoria

Weber (Puntals
Stab-fast basic
mk2, Holmatro (Vtrut)) o equivalent.

Excarceració

a. Longitud en posició replegada
de 1070 mm al menys
b. Longitud en posició
desplegada de 1720 mm al
menys.
C. En acció de càrrega, ha de
poder suportar al menys 1000
kg.

7.1.186 conjunt de discos de
senyalització LED

El conjunt tindrà una bossa de
transport.
Sistema d’il·luminació
Electroflare o
d’emergència que servirà per
equivalent
delimitar zones d’intervenció,
format per discos de
senyalització. Aquests tindran les
següents característiques:

Salvaments

- cada disc disposarà de díodes
LED.
- tindran resistència suficient per
ser trepitjats i impermeables
contra l’aigua.
- en condicions de llum de dia
s’hauran de poder veure al
menys des de 300 metres.
- en condicions de llum nocturna
s’hauran de poder veure al
menys des de 800 metres.
- seran recarregables
- el fabricant haurà de poder
oferir, al menys, els colors
vermell i blau.

Annex 2
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7.1.187 Carrets de fils de
senyalització:

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
Cada conjunt de discos de
senyalització estarà contingut en
maletins amb, al menys, 6 discos.
Aquests maletins hauran de
poder recarregar els discos de
senyalització.
Sistema d’il·luminació
Fireworm o
Salvaments
d’emergència que servirà per
equivalent.
indicar rutes d’entrada i sortida
dins de zones d’intervenció.
Constarà d’un carret amb fil
lluminós amb una longitud entre
100 i 150 metres, amb les
següents característiques:
- serà fàcil d’utilitzar
- el carret portarà bateries
recarregables
- s’hauran de poder fer
immersions de curta durada en
aigua sense danyar el fil.
- l’autonomia serà, al menys, de
20 hores funcionant a ple
rendiment.
- es podrà fer servir des de fonts
d’alimentació externes.
Es valoraran millores a la facilitat
d’ús, autonomia i altres sobre els
mínims demanats..

7.1.19

7.1.20

7.1.21
7.1.22
7.1.23

Annex 2

serra de sabre dues
velocitats amb bateria,
amb estoig
serra de sabre dues
velocitats amb connexió a
xarxa, amb estoig
fulla per a metalls per a
serra de sabre (220 mm)
fulla universal per a serra
de sabre (150 mm)
fulla per a fusta per a
serra de sabre (250 mm/

Hilti WSR22-A o
equivalent

Tall

Hilti WSR1250-PE o
equivalent

Tall

Compatible amb
l’equip anterior
Compatible amb
l’equip anterior
Compatible amb
l’equip anterior

Tall
Tall
Tall
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300 mm)
coixí pneumàtic 1 bar

7.1.25

bossa de transport:

7.1.26
7.1.27

7.1.28

7.1.29
7.1.30

7.1.31

Annex 2

Descripció
força d’elevació 6,5 Tm al menys,
altura d’elevació màxima de 62
cm al menys, diàmetre màxim 91
cm o similar, 3 cms o menys
d’altura d’inserció, de fibra
aramida, amb ràcord de
connexió.
de color vermell, servirà pel
tranport d’elements del coixí
color groc, de 19 mm i racorada

Models admesos Imatge Categoria
Vetter, Holmatro,
Sava o equivalent

Vetter, Holmatro,
Sava o equivalent
mànega 5 m ompliment
Vetter, Holmatro,
coixins 0,5 bar
Sava o equivalent
control doble ompliment bifurcant l’entrada de botella a Vetter, Holmatro,
coixins 1 bar
distribució a coixins amb vàlvula i Sava o equivalent
manòmetres de
control independents a cada
coixí
reductor de pressió
per a connectar a la botella
Vetter, Holmatro,
300/0,5 bar
d’aire amb dos manòmetres
Sava o equivalent
d’indicador de pressió
botella i de tara de sortida,amb
mànega de color verd de 9 mm
col·lector 2 botelles ERA 6 per a ús de dues botelles
Proveïdor
l - 300 bar
simultàniament
bastidor transport 4
armadura metàl·lica per a dur 4 Proveïdor
botelles
botelles i protegir-les, mides 65,5
x 39 x 36 amb
rodes
coixí pneumàtic V12
amb reforç d’aramida o d’acer i Vetter (V12),
les següents prestacions:
Holmatro (HLB12),
- pressió de treball entre 8 12 bar Sava o equivalent
- força elevadora màxima al
menys de 10 tones.
- Elevació màxima al menys d 19
cms.
- Pressió de rebentat d’almenys
30 bar
- Forma rectangular, no sent cap
de les 2 dimensions superior a 41
cm..
Prèvia consulta amb el Servei
Tècnic de la DGPEIS, es poden

Elevació de
càrregues

Elevació de
càrregues
Elevació de
càrregues
Elevació de
càrregues

Elevació de
càrregues

Elevació de
càrregues
Elevació de
càrregues

Elevació de
càrregues
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7.1.33

7.1.35

7.1.36

7.1.37

7.1.38

7.2.1
7.2.2
7.2.3
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Nom curt

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
admetre altres mides si l’àrea
resultant és equivalent.
coixí pneumàtic V20
Amb reforç d’aramida o d’acer i Vetter (V20),
Elevació de
les següents prestacions:
Holmatro (HLB20),
càrregues
- pressió de treball entre 8 12 bar Sava o equivalent
- força elevadora màxima al
menys de 20 tones
- Elevació màxima al menys de 2
cms.
- Pressió de rebentat d’almenys
30 bar
- Forma rectangular, no sent cap
de les 2 dimensions superior a 51
cm..
Prèvia consulta amb el Servei
Tècnic de la DGPEIS, es poden
admetre altres mides si l’àrea
resultant és equivalent.
control doble ompliment en carcassa de plàstic amb dos Vetter, Holmatro,
Elevació de
coixins
manòmetres de control de cada Sava o equivalent
càrregues
coixí, interruptor
d’home mort, ràcord d’entrada i
dos de sortida per a mànegues.
reductor de pressió 300 per a connectar a la botella
Vetter, Holmatro,
Elevació de
bar a pressió de treball
d’aire amb dos manòmetres
Sava o equivalent
càrregues
d’indicador de pressió de
botella i de tara de sortida. La
pressió final pot ser de 8 o 10
bar, segons sigui la
necessària pel funcionament del
coixí.
mànega 5 m vermella
Racorada. El color pot ser altre Vetter, Holmatro,
Elevació de
ompliment coixins a
diferent.
Sava o equivalent
càrregues
pressió de treball
mànega 5 m groga
Racorada. El color pot ser altre Vetter, Holmatro,
Elevació de
ompliment coixins a
diferent.
Sava o equivalent
càrregues
pressió de treball
motxilla de transport de
Petzl transport o
Escalada
material RUR
equivalent
corda estàtica Ø 10,5 mm
Beal o equivalent
Escalada
i 40 m
corda estàtica Ø 10,5 mm
Beal o equivalent
Escalada
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Nom curt

7.2.8

i 20 m
corda dinàmica Ø 10,5
mm i 40 m
baga de corda dinàmica Ø
9 mm i 3 m
baga de corda dinàmica Ø
9 mm i 4 m
baga de corda dinàmica Ø
9 mm i 6 m
anelles de cinta 60 cm

7.2.9

anelles de cinta 80 cm

7.2.10

anelles de cinta 120 cm

7.2.11

anelles de cinta 150 cm

7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15

arnès de cintura
Cantonera per a corda
protector de corda
mosquetó D amb tanca
de seguretat automàtica
politja amb plaques
oscil·lants i rodaments
estàtics, resistència >
3.000kg
puny d’ascens
(bloquejador)
cinta d’ancoratge per
espeleologia amb sistema
d’absorció de caigudes
pedal regulable de cinta
descensor / assegurador
amb dispositiu antipànic
triangle d’evacuació
casc amb llanterna,
carregador i funda
maleta de transport de
material sanitari

7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

7.2.16

7.2.17
7.2.18

7.2.19
7.2.20
7.2.21
7.2.22
7.3.1

Annex 2

Descripció

Models admesos Imatge Categoria
Beal o equivalent

Escalada

Beal o equivalent

Escalada

Beal o equivalent

Escalada

Beal o equivalent

Escalada

EN 566. Petzl o
equivalent
EN 566. Petzl o
equivalent
EN 566. Petzl o
equivalent
EN 566. Petzl o
equivalent
Petzl o equivalent
Petzl o equivalent
Petzl o equivalent
Petzl o equivalent

Escalada

Petzl o equivalent

Escalada

Petzl o equivalent

Escalada

Petzl o equivalent

Escalada

Petzl o equivalent
Petzl o equivalent

Escalada
Escalada

Petzl o equivalent
Petzl ECRIN o
equivalent
Guardian o
equivalent

Salvaments
Salvaments

Escalada
Escalada
Escalada
Escalada
Escalada
Escalada
Escalada

Material
sanitari
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7.3.1.1

Nom curt
tubs de Guedel nº 1

7.3.1.2

tubs de Guedel nº 2

7.3.1.3

tubs de Guedel nº 3

7.3.1.4

tubs de Guedel nº 4

7.3.1.5

tubs de Guedel nº 5

7.3.1.6

paquet de tiretes, 200 u.
Monodosi
pot de 50 cc de povidona
iodada
paquet de gasses petites
20 x 40 cm
paquet de gasses grans
40 x 40 cm
paquet de benes de 5 cm
x5m
paquet de benes de 10
cm x 10 m
ampolla de sèrum
fisiològic de rentat de 250
cl
manta tèrmica

7.3.1.7
7.3.1.8
7.3.1.9
7.3.1.10
7.3.1.11
7.3.1.12

7.3.1.13

7.3.1.14 paquet d'esparadrap
7.3.1.15 guants de nitril (parell)
7.3.1.16 mascaretes de O2 de flux
continu
7.3.1.17 ampolla de O2 de 3 l 200 bar
7.3.1.18 manoreductor i
cabalímetre O2 sanitari
7.3.1.19 baló de resucitació amb 2
mascaretes i vàlvula de
sobrepressió

Annex 2

Descripció

Models admesos Imatge Categoria
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
equivalent
Guardian o
equivalent
Guardian o
equivalent
Guardian o
equivalent
Guardian o
equivalent
Guardian o
equivalent
Guardian o
equivalent

Material
sanitari
Material
sanitari
Material
sanitari
Material
sanitari
Material
sanitari
Material
sanitari
Material
sanitari

37 de 52

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

Maestro de descripciones
Codi
Nom curt
7.3.1.20 aspirador de secrecions
manual 1 l/min
7.3.2
fèrula espinal, amb bossa
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10

7.3.11

fèrula espinal pediàtrica,
amb bossa
fèrula de buit per a braç,
amb bossa
fèrula de buit per a cama,
amb bossa
collaret cervical pediàtric,
amb bossa
farmaciola primers auxilis
tauler rígid per a rescats,
amb capçal i bossa
matalàs de buit amb
bossa
llitera per a rescat a les
altures amb suports
especials
Collarí cervical multitalla
per a adults, amb bossa

7.3.12

llitera tipus “cullera”

7.3.13

Bossa apòsits cremades

Annex 2

Descripció

amb estructura d’alumini,
plegable, amb capacitat de
suport de 150 kg, de longitud
màx. 200 cm i pes inferior a 10
kg, amb corretges de subjecció
bossa amb cremallera per a
contenir apòsits, serigrafiada
amb les paraules
“BOMBERS GENERALITAT” amb
el contingut següent:
1 màscara facial 30 x 40
1 apòsit 10 x 40
2 apòsits 10x 10
2 apòsits 5 x 15
2 benes de subjecció

Models admesos Imatge Categoria
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
Guardian o
Material
equivalent
sanitari
PHP-PA
Patriotadult collar
(Philadelfia
Cervical Company)
o equivalent
Proveïdor

Material
sanitari

Adaro (Water Gel)
o equivalent

Material
sanitari

Material
sanitari
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Nom curt

Descripció
1 tisores per a roba
Per matalàs de buit descrit a la
ref. 7.3.9

Models admesos Imatge Categoria

7.3.14

Bomba de buit

7.3.16

Taula espinal curta (Dama
Rescatejota o
de Elche)
equivalent
generador 3.6 kVA
2 sortides de 230 V i 16 A
Honda EC 3600 AE,
almenys, protegides amb tap de amb motor Honda
seguretat, monofàsic, generació o equivalent
màxima monofàsica de 3600 VA,
amperímetre i voltímetre, motor
de 4 temps benzina sense plom,
protecció mínima IP 23, amb
bastidor i tapa superior, braços o
rodes per a transport i
autonomia de 2 hores almenys.
Mides màximes 800 x 540 x 550,
pes màxim admissible 65 kg,
amb arrancada elèctrica
focus 1000W 220V amb làmpada halògena i protegit a la Proveïdor
suport per a cistella de
intempèrie
salvament
focus il·luminació 500W - halogen estanc total IP 67
Proveïdor
220 V
basculant i braç adaptable a
trípode amb 1 m de cable
segons normes i endoll bipolar
de goma. S’admetrà LED si es pot
millorar el
rendiment energètic.
suport estable per al
trípode d’acer amb tres peus
Proveïdor
focus de la referència
plegable, amb adaptador
8.1.3
superior al focus mitjançant
rosca i boló tirants de llautó,
bloqueig per excèntrica, mides
altura 1090 i ample tancat 110.
globus il·luminació 1000 globus inflable IP54 almenys, tela Sirocco 1000w HTI
W (PLANTEJAR-SE SI ES ignífuga, llum en 360 graus,
o equivalent
SUBSTITUEIX PER
1000w, alimentació a 220V, amb
SISTEMES TIPUS
una superfície il·luminada
HISPAMAST O PELI;
d’almenys 2200 m2. Inclourà
ACTUALIZAR CATÁLOGO maletí de transport, tensors pel
DE SIROCCO, DE
vent (si el model els inclou) i un
ACUERDO A ÁREA
fusible de protecció de 10 A.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

Annex 2

Asens o equivalent

Material
sanitari
Material
sanitari
Operacions
comuns

Operacions
comuns
Operacions
comuns

Operacions
comuns

Il·luminació
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8.1.6
8.1.7
8.1.8

Nom curt
ILUMINADA,
REENCENDIDO, LED O
BOMBILLA, PESO,
VIENTO, GENERADOR
NECESARIO)
trípode per globus
il·luminació
articulació trípode per
globus il·luminació
rodet 25 m cable elèctric
6 mm2, 16A 6 fils 3 P-N-T
/ 2x3 P-N-T+ 1x 1 P-N-T

Descripció

per a referència 8.1.5

Proveïdor

Il·luminació

per a referència 8.1.5

Proveïdor

Il·luminació

enrotllat en tambor amb peus
metàl·lics CE, grau IP de
protecció contra aigua igual
a 7 o superior
enrotllat en tambor amb peus
metàl·lics CE, grau IP de
protecció contra aigua igual
a 7 o superior
enrotllat en tambor amb peus
metàl·lics CE, grau IP de
protecció contra aigua igual
a 7 o superior
Adequada per a atmosferes
explosives, amb el mateix grau
de protecció com a
mínim que les actualment
operatives al servei

Proveïdor

Operacions
comuns

Proveïdor

Operacions
comuns

Proveïdor

Operacions
comuns

L-3000 (Adaro) o
equivalent

Il·luminació

L-10 (Adaro) o
equivalent
Adaro o equivalent

Il·luminació

MSA (Altair),
Drager (X-am 2500
) o equivalent

Detecció de
gasos

Servitja o
equivalent

Operacions
comuns

8.1.9

Rodet 25 m cable elèctric
4 mm2, 16A 4 fils 3 P-N-T
/ 3x3P-T

8.1.10

Rodet 25 m cable elèctric
4 mm2, 16A 3 fils P-N-T /
3 x P-N-T

8.1.11

llanterna personal, per a
ús col·lectiu

8.1.12

Frontal d’ús personal per
a intervenció urbana
Carregador de 12 voltis
per a llanterna de la
referència 8.1.11
explosímetre complet
per a mesurar oxigen, monoxid
de carbó i explosivitat, funda,
corretja de transport, bomba de
succió i mànega, pantalla digital,
bateria recarregable (no piles
alcalines),
autotest automàtic, alarma
lluminosa i acústica
escala de ganxos
d’un tram, fibra de vidre,
longitud total 3.850 mm, ample

8.1.13

8.2.1

8.3.1

Annex 2

Models admesos Imatge Categoria

Il·luminació
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Nom curt

8.3.2

escala corredissa

8.3.3

escala telescòpica 6
trams

Annex 2

Descripció
300 mm, graons 12, perfil
muntant 58 x 25 mm x 3 mm,
perfil graó 29 x 28, antilliscant i
amb un radi de 3,75.
Ganxo en acer de 30 x 6, de 300
mm de radi, tap als perfils i
capçals antilliscants
en la base, pes màx. 10,5 kg.
Complirà amb la norma EN 1312. Serigrafiada amb
les paraules “BOMBERS
GENERALITAT”. Color groc
de 2 trams, en fibra de vidre,
longitud total 7.000 mm, plegada
3.950 mm, amplada
430 mm, nombre de graons 13,
distància entre graons 300 mm a
15º, inclinació, perfil ovalat de
muntant 70 x 25 mm, perfil graó
29 x 28 x 3, antilliscant i amb un
radi de 3,75 mm, doble fixació
per caigudes, en polipropilè
d’alta densitat de 15 mm de
gruix, ferramenta d’acer
inoxidable, capçals basculants i
rodes superiors, corda de
transmissió de 8 mm i politja de
transmissió de força. Pes màx. 28
kg.
Complirà amb la norma EN 131.
Serigrafiada amb les paraules
“BOMBERS GENERALITAT”. Color
groc
funcions de suport, tisora i
taulat, mides de plegat 1,02 x
0,59 x 0,35, pes màx. 14,5 kg.
Acompanyada de planxa
d’alumini, amb superfície
antilliscant, adaptada al tram
horitzontal de l’escala que
permeti que permeti treballar
amb tota seguretat en aquesta
posició.

Models admesos Imatge Categoria

Servitja o
equivalent

Operacions
comuns

Servitja o
equivalent

Operacions
comuns
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8.3.4

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
corda estàtica cap doble trenat, Proveïdor
Escalada
poliamida 6,6 . Trencada
mínima 4.080 kg, pes 125 g
8.3.5
cordes de Ø 8 mm 20 m corda estàtica, cap doble trenat, Proveïdor
Escalada
poliamida 6,6. Trencada
mínima 1.450 kg, pes 45 g
8.3.6
cordes de Ø 6 mm, per a corda estàtica, cap doble trenat, Proveïdor
Escalada
lligades
poliamida 6,6, d’ 1 metre de
longitud
8.3.7
cordes de Ø 8 mm, per a
Proveïdor
Escalada
lligades
8.4.1.1 rampegoll de 3.000 mm de fibra de vidre amb ganxo
Proveïdor
Operacions
metàl·lic, acabat en punta en un
comuns
extrem i suport per
a col·locació en vehicles
8.4.1.2 cabrestant manual
per a 3.000 kg de capacitat de
Tractel T-35 o
Moviment
càrrega: Amb asa i passador.
similar
de càrregues
28 kg de pes aprox; mides 728 x
345 x 156 aprox. Cable de 20
metres de longitut.
8.4.1.6 grilló lira de 1"
d’acer forjat amb clau d’ajust,
Proveïdor
Moviment
adaptable a cingla i camió
de càrregues
8.4.1.61 grillo lira de 2”
d’acer forjat amb clau d’ajust,
Proveïdor
Moviment
adaptable a cingla i camió
de càrregues
8.4.1.7 cingla
de polièster 100% de 6 ml de
Proveïdor
Moviment
longitud, 4.000 kgs en tracció,
de càrregues
plana, cosida amb dues garses
protegides amb cuir als extrems,
adaptable a grilló i camió,
coeficient de seguretat 7, color
groc, segons norma EN 1492-1.
8.4.1.8 aparell de palanca 1.500 per a 1.500 kg de càrrega
Proveïdor
Moviment
kg
màxima, mides 616 x 310 x 140,
de càrregues
recorregut del cable per cada
operació 68 mm
8.4.1.9 palanca telescòpica per longitud 68/119 plegada
Proveïdor
Moviment
aparell de palanca 1.500 desplegada de pes 1,7
de càrregues
kg
8.4.1.10 cable 20 m per aparell de d’acer trenat de 20 mm de
Proveïdor
Moviment
palanca
longitud, 11,5 diàmetre,
de càrregues
trencada 8.000 kg, amb rodet

Annex 2

Nom curt
corda de Ø 14 mm 40 m
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Descripció
per enrotllar
8.4.1.11 politja oberta per a 3.000 amb ganxo de subjecció giratori
kgs
de mitja canal
8.4.1.12 gat mecànic 5.000 kg
elevador amb base per a peu i
maneta d’elevació amb
cremallera
8.4.2.1 equip oxitall
compost de carro de transport
amb rodes, botella d’oxigen de 1
m3, botella
d’acetilè de 0,7 m3, mànegues
de 5 m, dos manòmetres i llança
de tall, mides 78
cm altura i 41 amplada, pes
màx.30 kg i ulleres protectores.
8.4.2.2 botella O2
amb protecció segons normes,
d’1,1 m3
8.4.2.3 botella acetilè
amb protecció segons normes,
de 0,7 m3
8.4.2.4 Pantalla de protecció per Marcada amb la EN 175, amb
oxitall
marcat CE i adequada pel caudal
d’acetilé utilitzat
a la referència 4.2.1
8.4.3.01 motoserra forestal amb motor d’explosió, benzina sense
espasa completa
plom, potència 2,9 kW,
cilindrada 50 cm3
aproximadament, pes màx. 5,5
kg, longitud espasa 400 mm,
amb tensor cadena,
descompressor, sistema recollida
cadena, color clar vistós. Estarà
equipada amb oli i benzina per
ser utilitzada de forma
immediata.
8.4.3.02 motoserra de salvaments motor d’explosió, benzina sense
plom, potència 4,4 kW,
cilindrada 76,5 cm3
aproximadament, pes màx. 7,2
kg, longitud espasa 400 mm,
amb tensor cadena,
descompressor, sistema recollida
cadena, color clar vistós. Estarà
equipada amb oli i benzina per

Annex 2

Nom curt

Models admesos Imatge Categoria
Proveïdor
Proveïdor

Moviment
de càrregues
Moviment
de càrregues

Praxair (equip EP40 amb llança S-4)
o equivalent

Oxitall

SYC o equivalent

Oxitall

Praxair o
equivalent
Proveïdor

Oxitall

Stilh (261 MS) o
equivalent

Tall

Stilh (MS 461),
HusqVarna o
equivalent

Tall

Oxitall
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Nom curt

8.4.3.3

Motodisc

8.4.3.4

disc diamant per
ceràmica 300 x 24,5
disc per acer 300 x 3,4 x
22,2
martell perforador
martell demolició
radial

8.4.3.5
8.4.3.6
8.4.3.7
8.4.3.8

8.4.3.9

Descripció
ser utilitzada de forma
immediata.
d’explosió a dos temps, benzina
sense plom, refrigerat exterior,
potència 3,2 kw, pes màx. 9,4 kg.
Per a discs de 300 mm. Haurà de
tallar metall i mamposteria.
Estarà equipat amb oli i benzina
per ser utilitzat de forma
immediata.
adaptable a motodisc referència
8.4.3.3
adaptable a motodisc referència
8.4.3.3

Disc de 230 mm de diàmetre
aproximadament , potència
mínima 2.400 W a 220 v. La
ranura de transport ha de ser
entre 3 i 40 mm; amb caixa de
transport, preferentment
serigrafiada amb les paraules
“BOMBERS GENERALITAT”.

Models admesos Imatge Categoria

Stilh TS410,
Husqavarna k970 o
equivalent

Tall

Proveïdor

Tall

Proveïdor

Tall

Hilti o equivalent
Hilti o equivalent
Bosch (GNF 65 A) o
equivalent

Tall
Tall
Tall

joc de dos dics per radial
Proveïdor
(ref. 8.4.3.8)
8.4.3.10 camalls antitall
Peça de vestir de protecció
Stilh o equivalent
personal fabricada de teixit
antitall que
s’adapta a la cintura i als camals.
Descendeix des de la cintura
cobrint la
part davantera de les dues
cames de teixit antitall. Complirà
EN 385
classe 1. Longitud adaptable
(sense cinturó). Gramatge 210
g/m2, aprox. Les
talles seran L i XL. Seran
còmodes i resistents a la brutícia.
8.4.3.11 maneguet antitall
Peça de vestir de protecció
Stilh o equivalent
personal fabricada de teixit

Annex 2

Tall
Tall

Tall
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8.4.3.12 guant antitall

8.4.3.13 polaines antitall

8.4.3.14 casc antitall

8.4.3.15 bossa impermeable:

Descripció
Models admesos Imatge Categoria
antitall per cobrir
l’avantbraç fins al colze. Seran de
350 mm de llarg, 150 mm
d’ample i pes inferior
a 400 grams el parell, de forma
aproximada. Seran transpirables
i de bona
ergonomia.
Peça de vestir de protecció
Stilh o equivalent
Tall
personal fabricada de teixit
antitall. Complirà EN 3817 classe 1. Les talles seran L i XL.
Peça de vestir de protecció
Stilh o equivalent
Tall
personal fabricada de teixit
antitall per fer de
complement a les botes
d’intervenció. Compliran la EN
381-9 classe 1. e 350
mm de llarg, 150 mm d’ample i
pes inferior a 400 grams el parell,
de forma
aproximada. Seran transpirables
i de bona ergonomia.
Portarà casc (EN 352-3) de
Stilh o equivalent
Tall
protecció auditiva i visera (EN
1731) de protecció
facial. Complirà la EN 397, amb
els requisits addicionals de
resistència a
deformacions i a esquitxades de
partícules incandescents. Color
visible.
Serà de 70 x 55 x 35 cm, aprox. Proveïdor
Tall
Tindrà 2 anses i cinta bandolera.
Serà de color
vermell, serigrafiada amb el
motiu:
A la part davantera de la bossa
portarà serigrafiat “EPI’s
ANTITALL”.
Haurà de poder contenir els
elements de les referències

Annex 2
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Maestro de descripciones
Codi

Nom curt

8.4.4.1

destral de dues mans
antiencastrable

8.4.4.2

Pic

8.4.4.3

pala de punta

8.4.4.4

pala plana

8.4.4.5

paleta

8.4.4.6

maceta

8.4.4.7

punxó de 250

8.4.4.8

punxó de 400

8.4.4.9

tallaferros de 200

8.4.4.10 tallaferros de 400
8.4.4.11 palanqueta de 700 mm
8.4.4.12 Palanca de 1000 mm

8.4.4.13 mall

Annex 2

Descripció
8.4.3.10, 8.4.3.11,
8.4.3.12, 8.4.3.13, 8.4.3.14
acer forjat amb dos topalls
laterals, mànec recanviable de
fusta, pes màx.
admissible 3,5 kg, longitud 800
mm
d’acer forjat amb mànec de fusta
recanviable de 480 mm de
longitud i 52
d’amplada, llargada del mànec
900 mm
d’acer, mànec de fusta
recanviable obert, longitud 1.015
mm, amplada 335 mm .
El mànec no ha de ser en forma
de T.
d’acer, mànec de fusta
recanviable obert, longitud 1.015
mm, amplada 335 mm
d’acer, mànec de fusta de 450 g
de pes màx. i 180 mm de
llargada
d’acer forjat, mànec de fusta
recanviable de 128 x 38
d’acer de 16 x 20 amb protecció
de plàstic per a cops
d’acer de 16 x 40 amb protecció
de plàstic per a cops
d’acer de 22 x 11 amb protecció
de goma per a cops
d’acer de 25 x 12 amb protecció
de goma per a cops
d’acer forjat hexagonal de 22 x
800
d'acer de 1000mm longitud
hexagonal de 20 a un extrem pla
en forma de falca
d’acer forjat, mànec de fusta
recanviable de 5 kg, longitud 800
mm

Models admesos Imatge Categoria

Proveïdor

Eines
generals

Bellota o
equivalent

Eines
generals

Bellota o
equivalent

Eines
generals

Bellota o
equivalent

Eines
generals

Bellota o
equivalent

Eines
generals

Bellota o
equivalent
Bellota o
equivalent
Bellota o
equivalent
Bellota o
equivalent
Bellota o
equivalent
Bellota o
equivalent
Proveïdor

Eines
generals
Eines
generals
Eines
generals
Eines
generals
Eines
generals
Eines
generals
Eines
generals

Bellota o
equivalent

Eines
generals
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Maestro de descripciones
Codi
Nom curt
8.4.4.14 cisalla 10 mm

Models admesos Imatge Categoria
Bellota o
Eines
equivalent
generals

8.4.4.15

Palmera o
equivalent
Bellota o
equivalent

Eines
generals
Eines
generals

Proveïdor

Eines
generals

Zubihondo o
equivalent

Operacions
comuns

Proveïdor

Operacions
comuns
Operacions
comuns
Operacions
comuns
Operacions
comuns

8.4.4.16

8.4.4.17

8.4.4.18

8.4.4.19
8.4.4.20
8.4.4.21
8.5.1

8.5.2

8.5.3

Annex 2

Descripció
d’acer forjat amb fullola
recanviable de longitud 750 mm,
tall d’11 mm diàmetre
fulla de cisalla de recanvi Per a la cisalla de la referència
8.4.4.14
rasclet
d’acer forjat, mànec de fusta
recanviable de 6 punxes amplada
220 x 150
llargada, mànec 900 mm
escombra ampla
pal extensible telescòpic de
punxes semirígides, amb pal d’1
m i peça metàl·lica per a unió a
la base, amplada de 500 mm
pulasky
d’acer forjat, formant destral
d’un costat i aixada de l’altre,
longitud 900 mm,
amplada eina 310 mm
puntal extensible 2,1 a
Capacitat de sustentació de
3,5 m
20,000 N almenys
puntal extensible 0,63 a Capacitat de sustentació de
0,96 m
20,000 N almenys
taulons de 50 x 220 x
2.000 mm
dipòsit metàl·lic 20 l per a d’acer, amb cànula de dosificació
combustible
i tap de seguretat, amb nansa de
transport, amb broc segons DIN
7274, color verd.
Serigrafiat amb les paraules
“BOMBERS GENERALITAT”.
Producte benzina
dipòsit metàl·lic 5 l. per a d’acer, amb cànula de dosificació
combustible
i tap de seguretat amb nansa de
transport, amb broc segons DIN
7274, color verd.
Serigrafiat amb les paraules
“BOMBERS GENERALITAT”.
Producte mescla
dipòsit de plàstic 10 l
per a aigua potable, color
d'aigua
taronja, amb cànula i tap, nansa
de transport, hermètic, mides
280 x 140 x 333. Complirà les

Proveïdor
Proveïdor
Proveïdor

Proveïdor

Operacions
comuns

Proveïdor

Operacions
comuns
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Maestro de descripciones
Codi

8.5.4
8.5.5

8.5.6
8.5.7

Annex 2

Nom curt

Descripció
normes de sanitat. Serigrafiat
amb les paraules “BOMBERS
GENERALITAT”. Aigua potable.
de la mateixa mida que els
d’escuma

Models admesos Imatge Categoria

bidó de 25 l producte
Proveïdor
absorbent
caixa de plàstic amb xarxa
Proveïdor
desmuntable per material
en cabina
xarxa en cabina sobre
Proveïdor
seient per material
motxilla portamànegues construïda en lona
Genfo, Productos
termosoldada, impermeable,
Mesa o equivalent
reforçada amb teixit sintètic. El
bastidor serà amb tub de duraalumini, resistent a la
intempèrie, de diàmetre 20 mm.
aprox., corbat i soldat amb reforç
de varetes d’alumini . Les cingles
de transport de niló estaran
reforçades, embuatades i amb
doble sistema d’ajustament. Les
cingles de fixació seran de niló
reforçat i portaran sivelles
d’obertura ràpida, d’alta
resistència. Haurà de poder
portar 4 rotllos de mànega de 20
metres de 25 mm de diàmetre.
Les mides no podran superar cap
de les 3 dimensions següents:
350 mm d’amplada, 650 mm
d’alçada 250 mm de fondària. El
pes total no superarà els 2 kg. En
tot cas, el pes de la motxilla, amb
o sense càrrega, estarà ben
distribuït per tota la esquena i
espatlles de l’usuari. Es
descartarà per tant les motxilles
que puguin provocar dificultats
de maniobrabilitat o d’utilització
als usuaris. Hauran d’anar
serigrafiades amb el motiu
“Bombers de Generalitat”, de
forma ben visible. El color

Operacions
comuns
Operacions
comuns
Operacions
comuns
Extinció
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Maestro de descripciones
Codi

8.5.8

8.5.9

10.1

10.2

10.3

10.4

Annex 2

Nom curt

Descripció
exterior de la motxilla permetrà
la seva identificació ràpidament.
rodet de mànega flexible d’acer zincat per a enrotllar 1
mànega de 25, amb un eix
central per al seu gir i maneta de
recollida compatible amb el
rodet de primer socors. Ha de
poder permetre tenir pressió des
del primer moment, amb
tancament independent.
Debanadora per a dues de primera intervenció, fabricat
mànegues Ø 25
en acer inoxidable, amb
capacitat per a 2 rotlles de
mànegues de Ø 25. Amb sistema
de subjecció per al seu transport,
amb bandes reflectants per a la
seva fàcil localització i amb
sistema d’extracció i recollida
independent per a cadascuna de
les mànegues, de dimensions
aprox. 60 x 60 cm
escumogen
en bidó de color blau, de 20 l,
multiexpansió 3% a 6%
per a classe A-B, de mitja, alta i
baixa expansió; en algun tipus de
vehicle aquest agent extintor
haurà de ser subministrat en
funció de la capacitat del dipòsit
del propi vehicle .
escumogen AFFF-AR 3% en bidó de color groc, de 20 l en
al 6%
algun tipus de vehicle aquest
agent extintor haurà de ser
subministrat en funció de la
capacitat del dipòsit del propi
vehicle.
Espumògen de tipus A 0.2 En bidó de color blanc, de 20 l.
%a1%
Podrà ser utilitzat per formar
espumes o retardants de curt
plaç, i serà d’aplicació amb
mitjans terrestres o aeris.
Contenidors per a
absorbents tipus sepiolita
15/30

Models admesos Imatge Categoria

Proveïdor

Elements
fixats al
vehicle

Yalte o equivalent

Extinció

Auxquimia,
Vsfocum o
equivalent

Agents
extintors

Auxquimia,
Vsfocum o
equivalent

Agents
extintors

Auxquimia,
Vsfocum o
equivalent

Agents
extintors

Benesa, Tolsa o
equivalent

Agents
extintors
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Maestro de descripciones
Codi
10.5

Descripció
Bomba autoaspirant o similtar ,
per impulsar 40 lpm a 3 metres
d’alçada sobre base
d’acer inoxidable. Disposarà
d’interruptor marxa-parada, i de
vàlvula antioretorn per
evitar caiguda del producte a
terra en cas de desconnexió.
Haurà de ser d’un pes tal
que sigui manipulable per un sol
bomber.
El sistema d’alimentació elèctric
serà a 220 V. Haurà de tenir
l’endoll
adequat.
6.14.131 bossa per guants de
de tela impermeable, per
protecció elèctrica
transportar un parell de guants
aïllants, de la referència 6,14,13
10.6
Allargament per aspiració De plàstic o similar. Ha de
sobre bidó d'escumògen permetre l'aspiració sobre els
bidons externs d'escumogen,
amb rigidesa suficient per poder
aspirar tot el producte.
5.3.41 Allargadera a clau de
Enllaç cònic amb la clau de
referència 5.3.4
clauer. Model d'Agbar.
5.3.42 Aixecador de tapes
S'adjunta fotografia d'una opció,
manual
no deixant-se tancat en tant que
faci la funció. Model d'Agbar. Per
obrir tapes de conjunts de
maniobra i d'embornals.
5.3.43 Aixecador de tapes amb Portarà 2 imans a les potes, i que
imans
tindran tapes. Obertura per
tapes < 600. Per obrir tapes
triangulars de TC dels punts de
control. Model d'Agbar.
7.1.21 Motobomba hidràulica
muntada sobre bastidor
ERH de nivell 2
estàndard, preparada ja pel seu
ús
amb dos sortides simultànies
7.1.31 Bomba hidràulica manual preparada ja pel seu ús
ERH

Annex 2

Nom curt
Bomba d’aspiració
d’espumògen

Models admesos Imatge Categoria
Proveïdor
Agents
extintors

Segurinsa o
equivalent

Riscos
elèctrics

Proveïdor

Agents
extintors

Proveïdor

Accesoris
hidràulics
Operacions
comuns

Proveïdor

Proveïdor

Operacions
comuns

Weber (V50 Eco) o
equivalent

Excarceració

Lukas (LH2/1,8-70
DIN), Weber (DPH
4018 – SA) o

Excarceració

50 de 52

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

Maestro de descripciones
Codi

Nom curt

6.125

Catifa aïllant

6.126

Bossa de transport per
material de referència
6.125
Ventilador de motor a
bateria

6.95

6.96

Cortines de fum

7.1.61

cisalla ERH pesada de
nivell 2

7.1.71

cisalla ERH compacta de
nivell 2
7.1.91 cilindre hidràulic ERH
gros de nivell 2
7.1.101 cilindre hidràulic ERH
mitjà de nivell 2
7.1.81 cilindre hidràulic ERH
petit de nivell 2

Annex 2

Descripció

Models admesos Imatge Categoria
equivalent
Serà de classe 0 d'acord amb CEI Securinsa, Sofamel
Riscos
61111. Portarà marcat
o similar
elèctrics
corresponent. Mides de 0,6 x 0,6
metres aproximadament.
Securinsa, Sofamel
Riscos
o similar
elèctrics
Ventilador amb motor de bateria
(amb opció a xarxa externa) amb
pes inferior a 27 kgs, LED
d'indicació de funcionament i
càrrega, 17000 m3 / hora de
cabal mesurat segons AMCA,
autonomia mínima de 45 minuts
de temps de funcionament a
càrrega màxima. Incorporarà
mànega d'aspiració, d'inspiració i
accesori per a refrigeració de
gasos. Portarà una bateria
Cortina de fum portàtil per a
operacions de ventilació,
canalitzant gasos , limitant
alimentació d'aire. Estarà
fabricada en teixit que suporti
fins a 600 graus centígrads i amb
caràcter d'impermmeabilitat al
fum. Portarà bossa de transport.
Pes inferior a 5 kgs.
preparada ja pel seu ús

preparada ja pel seu ús
preparada ja pel seu ús
preparada ja pel seu ús
preparada ja pel seu ús

BatFan 45 (Grupo
Leader), PP
Blowhard
(Blowhard) o
similar.

Ventilació

Grupo Leader o
similar.

Ventilació

Weber (RSX200107 Plus) o
equivalent
Weber (S50-14) o
equivalent
Weber (RZT 2-1500
) o equivalent
Weber (RZT 2-1170
)o equivalent
Weber (RZT 2-775)
o equivalent

Excarceració

Excarceració
Excarceració
Excarceració
Excarceració
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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: 2019.03.19 13:00:59 +01'00'

Julio Vázquez Escribano

Annex 2

El cap del Servei Tècnic

CPISR-1 C Màxim
del Valle Ferrer

Signat digitalment per CPISR-1 C
Màxim del Valle Ferrer
Data: 2019.03.21 07:56:10 +01'00'

Màxim del Valle
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