PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ARRENDAMENT DE 2 CAMIONS
PEL GRUP ESPECIAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE FORESTAL
CATALANA SA
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1.- Objecte
L’objecte del contracte és el subministrament mitjançant la modalitat de arrendament de 2
camions tot-terreny per al període 2023-2028 (5 anys).
El subministrament es realitzarà en un lot únic:
- 2 camions tot terreny
La descripció dels vehicles i els tipus de transformacions venen descrites a continuació i
en els annexos del Plec de Prescripcions Tècniques.

2.- Característiques generals:
Els vehicles a subministrar seran:
•

2 camions tot terreny destinats a les tasques de prevenció d’incendis forestals.
Per poder realitza les diverses feines de prevenció d’incendis forestals segons
l’època de l’any, els camions hauran de tenir unes característiques de
construcció adients per cada feina:
Durant l’hivern a part dels treballs silvícoles, donarem suport a les cremes d’alta
muntanya on l’accés dels camins són estrets i complicats per lo que el camió no
podrà ser de dimensions considerables i haurà d’estar adaptat a terrenys
inestables. També en aquesta època de l’any es realitzaren treballs forestals i és
per això que la part alta del quid d’aigua estarà preparat per portar material com
desbrossadores i xerracs.
A la primavera es fan actuacions en les zones d’acumulació de la llavor del
pollancre que degut a l’alta inflamabilitat comporta un risc elevat d’incendi
forestal. Els camions hauran d’estar dotats d’un sistema de ruixadors a la part
davantera. (Annex 1)
Durant l’estiu els vehicles es destinen únicament a la vigilància, primera
intervenció i suport en l’extinció en cas de ser requerits. En aquesta època de
l’any els camions poden realitzar desplaçaments de llarga distància segons el
mapa de perill d’incendi forestal a tot Catalunya, és per això que les rodes del
camió hauran de ser mixtes (forestal carretera). El quid d’aigua haurà de tenir el
centre de gravetat el més baix possible per tenir estabilitat tant per muntanya
com per carretera
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3.- Contingut del contracte
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 durant una època de l’any poden ser 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 la finca de Torreferrussa situada el municipi de Santa
Perpetua de Moguda (Barcelona).
El preu de licitació mensual per vehicle és de 4.500 €
Termini de lliurament
El termini de lliurament serà de 12 mesos a comptar des de la signatura del contracte
Km de contracte
S’estima una necessitat de 15.000 km any els km addicionals es retribuiran a 0,15 €/km
computats a final de contracte.
4.- Criteris mediambientals
Els vehicles hauran de complir amb els nivells d’emissions de gasos contaminants de
l’estàndard del moment de la publicació del plec de condicions , el qual s’haurà
d’acreditar mitjançant la documentació tècnica , fitxa d’homologació del vehicle i distintiu
ambiental.
5.- Condicions tècniques generals
Segons Annex 1 característiques tècniques del camió.
Segons Annex 2 característiques construcció del quid extinció incendis i material.
Segons Annex 3 característiques llums prioritàries.
Segons Annex 4 característiques senyals acústiques.
Segons Annex 5 muntatge telecomunicacions.
La dotació, objecte del contracte, serà de fabricació inferior a 12 mesos a partir de
l’adjudicació, i de la millor qualitat, circumstàncies que es podran comprovar sempre que
es cregui oportú. Si el termini no es pot complir s’haurà de justificar.
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Respecte al logotip d’identificació 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 o 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.
5.1 Acceptació d’alternatives tècniques
Durant la construcció dels vehicles es podran aportar alternatives a les especificacions
tècniques en cas de que siguin millores justificades o por motius impossibles de complir,
però en tot cas hauran de ser aprovades pels tècnics de Forestal Catalana
També 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.
També en aquest cas, la justificació tècnica del subministrador haurà de ser aprovada
Forestal catalana
.
5.2 Mostres de suportaria i materials.
Per ser tot el material de nova incorporació, no caldrà donar mostres de suportaria.
5.3 Planificació de construcció i lliurament dels vehicles
Les accions de seguiment seran, almenys, les següents, a partir de la signatura del
contracte:
Una reunió inicial amb el transformador del vehicle a Torreferrussa.
Reunions de seguiment durant el procés de construcció que podran ser a Torreferrussa o
a les instal·lacions del transformador i sempre a petició de qualsevol de les dues parts.
L’empresa adjudicatària nombrarà una persona de contacte per aquestes reunions.
El lliurament dels vehicles es farà a la finca de Torreferrussa en el termini marcat però es
valorarà l’avançament de qualsevol de les unitats. Abans de l’entrega serà imprescindible
l’acta de prelliurament favorable per al posterior lliurament definitiu dels vehicles.
El transport a instal·lacions de Torreferrussa 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 a Forestal Catalana i si és absolutament impossible fer-ho
d’una altra forma.
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6.- Documentació
A la signatura de l’acta de recepció definitiva es lliurarà la documentació redactada en
idioma oficial de tot aquell material o construcció que sigui necessari.
▪ Certificats de compliment de les normes.
▪ 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.
▪ 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 treballadors de
Forestal Catalana 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.
▪ 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, Forestal Catalana podrà demanar d’altres
complementaris, en el moment adequat, per un millor coneixement d’aquells punts que ho
requereixin.
7,- Formació
El dia de l’entrega dels vehicles a Torreferrussa el licitador haurà de formar els
treballadors de Forestal Catalana en el funcionament i el maneig així com dels seus
elements de la dotació.

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.
8.-. 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.
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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.
9,-. Condicions que assumeix Forestal Catalana durant el període de l’arrendament.
Comunicar qualsevol avaria i/o sinistre al número de telèfon previst que facilitarà
l'adjudicatari.
Desplaçament del vehicle a taller per a les revisions i reparacions.
Fer el control de les freqüències en que s'han de dur a terme les revisions d'acord amb el
calendari indicat pel fabricant.
10.- Manteniment del vehicles
En el preu de l’arrendament estarà inclòs:
-El manteniment integral del vehicle segons fitxa el fabricant, i el manteniment de les
transformacions sol·licitades en aquest plec així com dels elements incorporats per a
cada tipus de transformació.
-La reparació de totes les avaries tant interiors com exteriors, entre ells les reparacions
de:
- Planxa i pintura, mecànica, electricitat, etc.
- Reparació de seients i entapissats.
- Interiors en general (cinturons, manetes de portes, mirall retrovisor, guanteres, gomes
pedals, etc.).
- Conjunt d'embragatge en cas d'envelliment o desgast prematur degut al ús continuat
(servei amb diversitat de conductors).
- Com a conseqüència d'accidents de circulació amb contrari o sense.
- Trencament de vidres, sostracció de peces que constitueixen parts fixes del vehicle o
per la temptativa de sostracció il·legítima del vehicle o de les seves peces.
- L'assistència 24 hores en carretera / ciutat / muntanya.
- La substitució dels pneumàtics es farà quan el desgast estigui fora dels límits que marca
la seguretat o quan les circumstancies així ho aconsellin (desgast irregular del pneumàtic,
pessigades o punxades, cas de dubtes es podrà portar a la ITV perquè siguin ells els que
ho valorin. En el procediment de substitució del pneumàtic s'inclourà l'equilibrat i
l'alineació de la roda. Els nous pneumàtics hauran de ser de les mateixes característiques
que els equipats en el lliurament del vehicle. Les substitucions per desgast es faran
sempre en un nombre parell (2 ó 4 )
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-Totes les revisions periòdiques que estableixi la marca (ja sigui per quilometratge o per
temps), efectuant canvi d'oli entre períodes establerts per la marca convenientment
adaptades i ajustades a l'ús a que es destina el vehicle, incloent en totes aquestes
operacions les despeses de mà d'obra, olis, líquids, filtres, etc. amb independència de
que es trobin o no en període de garantia del fabricant. Canvi de filtres antipartícules
quan sigui necessari.
-Substitució de qualsevol peça per desgast, trencament, i/o avaria, incloses les que es
puguin produir tant en l'interior com exterior del vehicle com a conseqüència d’incidents
derivats de les tasques assignades.
-Totes les revisions periòdiques segons legislació vigent ITV.
Aquestes operacions es duran a terme íntegrament en tots els tallers oficials o
reconeguts designats pel contractista dins la llista proporcionada amb l’oferta, la qual
inclourà, com a mínim, 1 taller autoritzat o concessionari amb taller per comarca.

12. Condicions del servei de manteniment
Atès que els vehicles d'aquesta flota seran utilitzats pel servei operatiu i d’atenció
d'emergències, els temps d'aturada per reparacions o manteniment han d'ésser els
mínims imprescindibles. Per aquest motiu els tallers designats hauran de tenir la
disponibilitat suficient per tal d’atendre totes les operacions de manteniment i reparació de
la flota objecte d’aquest contracte, durant tot l’any.
Llevat de casos excepcionals, que haurà de justificar l’adjudicatari, aquests treballs
hauran de realitzar-se en els terminis següents:
-Els treballs de manteniment hauran de finalitzar en un termini no superior a 24 hores.
-Els treballs de reparació per avaria: hauran d’iniciar-se durant les 24 hores següents a
l'entrada del vehicle al taller escollit, realitzar-se sense interrupció i amb la màxima
celeritat possible.
-Els treballs de reparació per sinistre: hauran d'iniciar-se en el termini màxim de 4 dies i
finalitzar abans de 15 dies, comptats a partir de l'entrada dels vehicle al taller escollit.
-Forestal Catalana SA mitjançant el seu personal tècnic, podrà fer el seguiment en tot
moment dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats.
-En el cas de divergència de posicionament entre Forestal Catalana SA i l'empresa
adjudicatària, en referència tant al manteniment i reparació del vehicles com a sinistres i
pèrdua total del vehicle, s'efectuarà un peritatge independent, que tindrà caràcter
vinculant, sempre que una de les dues parts com a mínim ho sol·liciti, corrent les
despeses a càrrec de l'organisme sol·licitant.
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13. Control qualitat de prestació de servei

L'adjudicatari realitzarà tot el sistema de gestió de flota en suport informàtic i reportarà
Forestal Catalana SA els indicadors de qualitat de servei per vehicle via Internet. Els
indicadors principals són:
-Dia d'entrada i sortida del vehicle a taller.
-Data d'aprovació de la valoració de la intervenció en taller.
-Tramitació dels parts d'accident.
-Gestió amb companyies d'assegurances.
-Tipus de reparació.
-Temps destinat a cada reparació.
-Quilòmetres realitzats.
-Hores fora de servei.
-Número d’ingressos a taller.
-Resums de flota.
-Altres indicadors que es poden proposar per a la millora del control i gestió de la flota.
La informació corresponent als esmentats indicadors es podrà consultar mitjançant una
web específica, on constaran mensualment els resums dels indicadors necessaris per a
la gestió de la flota.

14. En el cas de pèrdua total d’un vehicle

En el supòsit de pèrdua total d'un vehicle per sinistre o altre motiu, aquest no es
substituirà. Forestal Catalana SA deixarà de pagar la quota mensual d'aquell vehicle, farà
la liquidació del quilometratge i se seguirà el següent protocol:
-L'empresa adjudicatària comunicarà a Forestal Catalana SA el fet que aquell vehicle ja
no està en disponibilitat de continuar el seu arrendament durant els 15 dies després de
l'ocasió del fet que hagi provocat la pèrdua total del vehicle.

-Seguidament l'empresa adjudicatària, i a càrrec seu, deslogotiparà el vehicle en un taller.
L'operació de deslogotipació consistirà en fer desaparèixer del vehicle la imatge
corporativa.
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-El personal de manteniment de Forestal Catalana SA desmuntarà el transceptor de
trunking i els seus accessoris i el sistema multicanal amb els seus accessoris.
-Forestal Catalana SA passarà a ser propietari dels elements especificats en el paràgraf
anterior, el valor residual d’aquest equipament serà zero un cop finalitzat el contracte o
quan per sinistre el vehicle es doni de baixa.
-Una vegada deslogotipat i retirats els equips de comunicació del vehicle es considerarà
retornat el servei a l'empresa adjudicatària.

14 Devolució dels vehicles finalització del contracte.

A. En ell termini de l'arrendament, Forestal Catalana SA, retornarà els vehicles que han
estat objecte del contracte, en el mateix lloc on van ser lliurats per l’adjudicatari a l’inici
del contracte, llevat que ambdues parts acordin un lloc diferent. En tot cas els possibles
costos derivats del trasllat dels vehicles des del punt de devolució al lloc de destí aniran a
càrrec de l’adjudicatari.
b. En cas que el Forestal Catalana SA exerceixi l’opció de compra, no es retornarà
aquells vehicles afectats per aquesta opció. El contractista haurà de fer les gestions i
tràmits necessaris per fer el canvi de titularitat.
c. Els procediments de deslogotipació i desmuntatge dels elements de l’equipament es
durà a terme mitjançant el procediment i amb les mateixes condicions que les indicades
en el cas de pèrdua total d’un vehicle.
d. L'empresa adjudicatària no podrà transmetre el vehicle ni donar-lo de baixa
definitivament o temporalment sense haver donat compliment prèviament a allò que es
preveu en el paràgraf anterior.
e. Forestal Catalana SA passarà a ser propietari del material de la dotació així com els
equips de transmissions i el valor residual d’aquest equipament serà zero un cop finalitzat
el contracte o quan per sinistre el vehicle es doni de baixa.
15. Assegurança
El contractista concertarà una assegurança de responsabilitat civil de 50.000.000 € per al
conjunt de vehicles contractats en la que Forestal Catalana SA serà prenedor de
l’assegurança i, el contractista en serà beneficiari, excepte de les indemnitzacions per
danys personals que correspondran a les persones que els hagin patit. L’assegurança
haurà de cobrir, també, a més de l’assegurança obligatòria de l’automòbil (SOA) d’acord
amb la normativa vigent, la defensa, la reclamació de danys i fiances i els ocupants dels
vehicles.
L’assegurança també donarà cobertura fora de vies pavimentades com camins, pistes
forestals, o camp a través.
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L’assistència en viatge haurà de cobrir el desplaçament del vehicle fins el taller de
reparació i el transport del conductor i dels ocupants fins el seu domicili. També haurà
d’incloure necessàriament la retirada del/s vehicle/s avariat/s de les pistes forestals,
camins agrícoles o altres de caràcter anàleg.

Jesús Fernández Rodríguez
Cap de l’Àrea d’Enginyeria Forestal
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ANNEX 1: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CAMIÓ
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Concurs camions polivalents

1,- Característiques tècniques
Forestal Catalana pretén l’arrendament de 2 camions forestals 4x4 polivalents i que estiguin
ajustats a les diferents feines que realitza el GEPIF segons l’època de l’any, és per això que
les característiques tècniques que adjuntem són aproximades dins les possibilitats :
-

El camió haurà de ser de dimensions el més reduïdes possibles.
Ha de ser un tot terrenys 4x4 adaptat a camins forestals.
Hauria de tenir una capacitat de transportar aigua d’uns 3000 litres aproximats amb la
màxima estabilitat.
Una potencia mínima de 280 CV
Rodes mixtes per poder alternar camins tot terreny de muntanya i carretera.

Els vehicles que són objecte d’aquest contracte de lloguer hauran de ser nous i complir amb
totes les normes bàsiques de circulació.
1.1.- Bastidor
Pintura i acabat:
- Groc RAL 1023
- Portarà serigrafia identificaria del col·lectiu a la part davantera, posterior i laterals així
com bandes reflectants. La col·locació exacta es decidirà un cop acabada la
construcció.
Pes vehicle, - Pes Màxim Autoritzat (PMA), mínim 13 tones.
Execució recomanada.
- Proteccions anti-empotrament segons legislació actual.
- Desconnectador de bateria.
- Limitador velocitat 90 Km/h

Motor
- Potència mínima 280 CV.
- Execució motor Euro 6.
- Sistema arrancada i funcionament camió a temperatures baixes per alta muntanya.
- Protector radiador sota camió.
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Caixa de canvis
- Canvi automatitzat..
- El Camió ha de ser 4x4 per camins tot terrenys.
- Bloquejadors diferencial a tots els eixos.
- Tots les combinacions es faran des de cabina.

Rodes i neumàtics
- Rodes mixtes (tot terreny- carretera).
- Es subministrarà una roda de recanvi per cada camió que es dipositarà a les bases
de sortida .

Bastidor
- Dipòsit de combustible d’alumini , volum mínim 200 litres.
- Dipòsit de combustible amb pany i clau.
- Tub d’escapament elevat.
- Dos argolles d’arrossegament davanteres i posteriors.
- Dos calçadors de rodes amb suport.

Mides dels camions,- Per la seva adaptabilitat i facilitat de maniobra en terrenys
forestals les mides aproximades han de ser:
•

Amplada: cabina 2300-2500mm

•

Distancia entre eixos: 3050.

•

Alçada cabina: 3000 mmm

•

Tant per distancia mínima al terra com els angles d’atac davanter i posterior
hauran de garantir que el vehicle pugui circular i tinguin bona maniobralitat en
terrenys forestals puntualment complicats.
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Concurs camions polivalents

Sistema de frens
- Sistema electrònic de frenada segons la càrrega.
- Sistema antiblocatge (ABS).
- Fre de motor
- Frens de discos.
- Sistema d’advertència de frens desgastats.

Exterior de la cabina
- Cabina protegida per bolcades .
- Miralls principal.
- Mirall gran angular.
- Mirall visibilitat vorera.
- Llum orientable de treball davanter.

Cabina simple
- Volant multifuncional a l’esquerra.
- Seient del conductor amb amortidors d’aire i recolza cap..
- Seient de l’acompanyant doble i amb recolza caps.
- Avisador acústic de marxa enrere.
- Llum d’avis porta armaris obertes.
- Sistema d’indicadors d’averia bàsics.
- Ràdio .
- Navegador.
- Elevació vidres elèctric
- Filtre de pol·len i pols.
- Aire condicionat integrat.
- Cinturons de seguretat.
- Pantalla i càmera de marxa enrere.
- Una càmera de video davantera que gravarà i emmagatzemarà de manera
automàtica en una targeta, sempre que el vehicle estigui amb el contacte posat. En
cas de necessitat les dades s’han de poder descarregar fàcilment.
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Concurs camions polivalents

- Martell trenca vidres i talla cinturons amb el seu corresponent suport instal·lat en
l’interior de la cabina.
- Llum de lectura zona acompanyant.

Altres volums de subministrament
- Extintor de Co2 amb suport.
- Toma de Sortida d’aire a pressió
- Mànega infla pneumàtics amb manòmetre.
- Gat hidràulic adequat al pes del camió i claus per desmuntar la roda.
- Caixa de llums i fusibles de recanvi.
- Desconnectador de bateria.
- Joc de cadenes per la neu

Eixos / Suspensió,- Tot el sistema de suspensió haurà d’estar adaptat a les
característiques del tipus de camió i per les feines que es descriuen en aquests plec
de condicions tècniques, prioritzant l’estabilitat del vehicle i la seguretat i comoditat
dels treballadors.
Haurà de portar barres estabilitzadores.

Sistema de refrigeració,- El tractar-se d’un vehicle prevenció d’incendis s’ha de
garantir que no tindrem escalfament del motor fins el punt d’haver de aturar-lo amb les
condicions d’uns 40 graus de temperatura ambient.

Sistema elèctric.- La tensió del servei serà de 24 V hi haurà dues bateries de 12 V y fàcilment accessible i amb un interruptor per tallar la corrent.
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Es valorarà:
-

Es valorarà la possibilitat de poder passar a canvi manual.

-

Es valorarà un canvi posició emergències.

-

Es valorada que el 4x4 sigui desconectable o sigui que aquest no sigui permanent.

-

Es valorarà que la distància entre la part més baixa del camió a terra sigui el més alt
possible

-

Es valorarà que els graus dels angles d’atac davanter i posterior siguin els més
adequats possibles per funcionar en terrenys de muntanya.

-

Es valorarà mesures de seguretat complementària, mesures de millora ergonòmica
com de comoditat pel treballador.
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ANNEX 2: CONDICIONS TÈCNIQUES DEL QUID D’AIGUA I MATERAL DE LA DOTACIÓ
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1.-CARROCERÍA.Groc Ral 1023
Ha de tenir una plataforma o estructura que se suporti sobre el xassís del camió d’acer S235
amb un pes màxim de 200 kg.
Tota l’estructura ha de ser capaç de suportar el material i la capacitat d’aigua del vehicle.
La part posterior d’aquesta plataforma haurà d’estar coberta per una xapa amb dibuix
antilliscant que cobreixi tota la superfície a on anirà instal·lada la bomba.
Disposarà de dos armaris laterals de mides aproximades 1800 x 500 x 1400 mm construïts
d’alumini amb un gruix de 3mm. Portes resistents abatibles d’alumini i amb la capacitat per
col·locar de forma ordenada el material que es demana en l’apartat 5.1 d’aquest document,
en tot cas la disposició final del material es farà segons necessitats, possibilitats i
instruccions del client.
Les parts planes dels armaris seran antilliscants.
Els armaris estaran il·luminats amb llums leds d’obertura i tancament automàtic i s’haurà de
buscar un sistema perquè es pugui tancar amb clau.

2.-CISTERNA
Amb una capacitat mínima aproximada de 3000 litres i d’una construcció lleugera i resistent.
Anirà lligada al bastidor del vehicle a través d’elements homologats pel fabricant del xassís.
Estarà dissenyada de tal manera que el seu centre de gravetat estigui el més baix possible i
prevista de trenca ones en el seu interior.
També ha de tenir un accés boca home de com a mínim 460mm diàmetre d’apertura ràpida
que permeti la inspecció y el fàcil accés en el seu interior.
Ha de disposar de:
- Dos boques laterals per omplir la cisterna amb ràcord Barcelona de 70 amb una clau de
vàlvula de bola.
- Una sortida per vessament i sortida d’aire dimensionada que impedeixi la sobrepressió en
qualsevol operació d’ompliment.
- Una sortida inferior de 2” que serveixi per alimentació de la bomba i per omplir la cisterna a
través d’una vàlvula de 3 vies i l’aspiració de la bomba amb manegot de succió.
- Una sortida inferior amb aixeta de bola per buidar la cisterna.
- Un nivell visual per controlar la quantitat d’aigua que hi ha a la cisterna.
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2.1 Sostre de la cisterna
El material que estigui dipositat sobre la cisterna i armaris, haurà de ser accessible sense
haver-hi d’accedir .De totes formes aquest haurà de ser d’un material antilliscant i rodejat
d’una barana.
La idea és poder portar el següent material:
Durant l’estiu dues motxilles porta mànegues (capacitat 4 mànegues per motxilla),
eines manuals (3 gorguis i 3 batafocs) i 6 metres de manegot succió.
Durant l’hivern es retira el material d’incendis i es col·loquen 3 desbrossadores
forestals professionals i un xerrac model mitja professional.
3.-BOMBA
Ha de poder aportar un caudal màxim de com a mínim 390 L/min per una pressió de treball
màxima de 28 Bar.
La bomba estarà formada per 4 discos impulsors i 5 discos distribuïdors de pressió. Aquest
material igual que el del cos de la bomba i la tapa frontal serà d’alumini 356-T6 anoditzat.
La unió entre el cos i la tapa frontal ha de ser amb cargols i garantir que combinada amb la
junta tòrica que la bomba sigui completament estanca.
L’eix de la bomba ha de ser d’acer inoxidable AISI304 i disposar d’un sistema de sallat
rotacional no estàtic.
Ha d’estar acoblada al motor mitjançant un multiplicador de transmissió assegurant un
correcte funcionament en qualsevol situació (estabilitat funcional i evitar escalfaments). El cos
multiplicador ha de ser d’una sola peça i d’alumini 356-T6 anoditzat. Aquest mateix cos ha de
tenir una tapa de registre de fàcil accés per treballs de manteniment. La transmissió de
potència del multiplicador serà mitjançant una corretja dentada i reforçada.
La unió entre la bomba i el cos multiplicador ha de ser mitjançant un sistema d’ancoratge
ràpid que permeti la fixació i regulació sense eines.
Alimentació de la bomba es farà a través d’una vàlvula de 3 vies que permeti:
L’alimentació a través del propi dipòsit d’aigua.
L’alimentació des de l’exterior a través d’una entrada de diàmetre 2” equipada amb
ràcord Storz.
La impulsió de l’aigua es podrà fer a través de 3 sortides, dues de 25mm ràcord Barcelona i
una de 45mm també ràcord Barcelona.
També ha de tenir un sistema de retorn regulable manual, per garantir la circulació de l’aigua
i evitar sobre escalfaments de la bomba
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A la part posterior i de fàcil accés, com a mínim disposarà de:
Manòmetre mesura de pressió sortida aigua en Kg./cm2
Aturador d’emergència
Un rellotge conta hores.
Llum de treball orientable de 5400 Lm (alta lluminositat
Hi haurà un altaveu i micro del sistema comunicacions per poder rebre i comunicar
(annex 5)
4.- MOTOR BOMBA
Motor de gasolina quatre temps 2 cilindres, de potència mínima 23 CV amb un cubicatge
mínim de 627 cc i sistema de refrigeració d’aire. El motor disposarà d’un sensor de nivell d’oli
que impedeixi el funcionament d’aquest en cas de nivell baix oli.
Ha de tenir la possibilitat d’arrancada manual com elèctrica amb la bateria pròpia i el seu
alternador.
El dipòsit combustible serà com a mínim de 25 litres connectat a la motobomba mitjançant un
sistema de connexió ràpida. Ha de complir les regulacions SAI Global CSA, ABYC, JCY i
ICMI
5.- RODET DE PRIMER ATAC
Disposarà de dos rodets primer atac amb capacitat aproximada cadascun de 100 metres de
mànegues flexibles 4 capes (amb resistència major de 40 Bars pressió) per treballar en
incendis forestal de diàmetres 25 ràcord Barcelona.
Els rodets han de tenir un fre i un motor elèctric per la recollida.
6.- DOTACIÓN DE MATERIAL
El camió haurà de subministrar-se amb el següent material que abans de col·locar-se en els
diferents armaris es presentarà en un croquis.
6.1 - Armaris laterals
- 1 caixa d’eines amb aquesta dotació mínima
- Una clau anglesa d’obertura 60mm
- Un joc de claus fixes de de 10 a 22
- Joc de tornavisos plans i d’estrella.
- clau Stilson mitjana
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- Martell
- Un pic de lloro mitjà
- Un joc de varietat alicates
- Cinta aïllant.
- Joc de claus de carraca
- 2 serres manual de model butxaca.
- 1 rotllo de mànega flexible (4 capes) diàmetre 45 amb ràcords Barcelona de 10 metres.
- 2 motxilles porta mànegues, dotades de 4 mànegues (4 capes) de diàmetre 25 de ràcords
Barcelona i de 25 metres.
- Les mànegues de 25mm (4 capes) necessàries pels dos carrets primers auxili.
- 1 bifurcacions 45/2x25 amb vàlvula i ràcord Barcelona.
- 1 reducció 100/70 ràcord Barcelona.
- 2 reduccions 70/45 ràcord Barcelona.
- 2 reduccions 45/25 ràcord Barcelona.
- 1 manegot amb vàlvula i filtre antiretorn de 60mm diàmetre adaptable a la bomba succió
Storz de 6m allargada.
- Clau hidrant multi funcions
- 2 Llances forestals amb deflactor entallat i no de dents fixes ni giratoris, mànec de color verd
i de caudal regulable de 25 a 175 litres minut.
- 2 Entorxes degoteig de 5 litres
- 1 bidó 20 litres plàstic d’us professional per combustibles.
- 1 bidó 10 litres plàstic d’us professional per combustibles.
- 1 Garrafa combinada oli cadena i gasolina pel xerrac.
- Com a EPI de seguretat cada camió anirà equipat amb 6 mascares model Xtreme Mask.
- 1 estació meteorològica portàtil de butxaca que ens doni com a mínim dades d’humitat,
temperatura i velocitat del vent amb una alta fiabilitat.
Un dels armaris laterals haurà d’estar completament buit per poder depositar els treballadors
les seves motxilles d’EPIS.
7,- SISTEMA ELECTRIC
Es tindrà que evitar incompatibilitats de la instal·lació elèctrica. El sistema il·luminació de la
càrrega serà independent de la cabina per tant endollable mitjançant connexió tipus Phoenix.
8,- ALTRES
El camió estarà dotat a la part frontal de tres boquetes aspersors d’aigua (dos laterals i una
frontal) connectades a la bomba del camió, pel tractament del pol·len dels pollancres. Las
tres boquetes s’hauran de poder obrir i tancar individualment des de cabina.
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També en el lateral esquerra com dret hi ha d’haver-hi una sortida ràcord Barcelona de 25
per l’extinció d’incendis en marxa de camps rostoll.
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ANNEX 3: SISTEMA DE LLUMS PRIORITARIS
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1.- Descripció general
Tots els elements de llums de tipus LED seran de 3a generació i amb homologació
segons normativa R65.
Els equips i material necessari seran subministrats i instal·lats en els vehicles pels
adjudicataris i seran nous i de models en fabricació.
A més d’atenir-se a les prescripcions del present plec, tots els elements i la instal·lació
dels mateixos compliran amb totes les Normatives que li siguin d’aplicació nacional i
comunitàries.
Les empreses licitadores reflectiran amb claredat, en un apartat de la documentació
presentada, tota la Normativa que és d’aplicació i compliment.
2.- Disposició dels llums
Al sostre del camió aniran dos rotatius de color blau de dimensions adequades que
han de ser d’alta visibilitat triple corona i de leds. Els dos rotatius estaran protegits per
unes reixes circulars per evitar possibles cops de branques.
Una senyalització davantera de elements auxiliars de 6 leds, de 3w color blau d’alta
lluminositat connectat conjuntament amb el mòdul d’emergència del pont de llums.
Una senyalització posterior d’elements auxiliars d’un mínim de 12 leds combinat color
blau i àmbar de 3 w d’alta lluminositat connectat conjuntament amb el mòdul
d’emergència del pont de llums.
Fletxa de senyalització posterior de 8 mòduls a led color àmbar d’alta lluminositat, el
comanament d’aquesta fletxa estarà instal·lat en l’interior del vehicle, pròxim als
comanaments del conductor.

3.- Consideracions generals de la instal·lació
A continuació es destaquen els punts més importants a tenir en compte per tal de dur
a terme la instal·lació:
•
•
•
•

L’alimentació de tota la instal·lació es farà amb la pròpia de 24V del vehicle.
La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà
definida i consensuada amb el personal tècnic de Forestal Catalana
Es minimitzarà l’impacte de la instal·lació i dels seus components en el conjunt
estètic i d’ús del vehicle.
Tots els elements estaran fermament subjectats de forma que no es descollin o
esdevinguin un perill per el seu desplaçament o per si mateixos en el cas
d’accident o pels moviments i les vibracions produïdes per l’ús freqüent del
vehicle per camins no asfaltats.
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•

•

Per tal de conservar l’estanqueïtat del vehicle es farà servir el sistema de
aïllament que hagi subministrat el fabricant i en la forma que aquest hagi
especificat per aquell model de pont, en cap cas es faran servir aïllants afegits
(arandelles de goma, silicones...) que no hagi recomanat i facilitat el fabricant
per aquest tipus de pont.
En cap cas, la instal·lació tan del cablejat, com del material necessari o dels
propis elements del sistema de llums prioritàries no entorpiran o exclouran l’ús
de qualsevol sistema de seguretat actiu o passiu del vehicle (cinturons de
seguretat, airbags, etc.) així com la visió o mobilitat del conductor o de
qualsevol element mòbil del vehicle (pedals, volant, fre de mà, palanques de
canvi, moviments dels seients, guanteres...), ni destorbaran els moviments dels
usuaris dins del vehicle.
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1.-Descripció general
El sistema de senyals acústics a subministrar i instal·lar en els camions estarà
constituït per un amplificador electrònic dotat d'un motor altaveu que farà funcionar un
sistema de megafonia i una sirena electrònica, tot això accionat per un mòdul de
control amb comandament remot.
Els equips i material necessari seran subministrats i instal·lats per l’adjudicatari i seran
nous i de models en fabricació.
A més d’atenir-se a les prescripcions del present plec, tots els elements i la instal·lació
dels equips compliran amb les Normatives que li siguin d’aplicació nacional i
comunitàries.

2.- Amplificador electrònic
Serà una caixa metàl·lica contenint els components electrònics de l’amplificador, un
generador de tons i uns relés pel control del pont de llums.
Aquest sistema funcionarà amb una tensió de 24 V.
3.- Nivell de sonoritat
El nivell de pressió de la sonoritat mesurat en un ambient exterior i a una distància de
dos metres serà de 115 dB en posició màxima de dia i 90 dB en posició màxima de nit.
4.- Repetició de cicles
L'amplificador produirà dos sons alterns amb una cadència de 50/60 cicles per minut.
5.- Rang de freqüències
Els sons alterns seran de dues freqüències seguides, la primera de 550 Hz i la segona
de 750 Hz, amb una tolerància de +- 2%.
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6.- Conjunt altaveu
S'instal·larà un altaveu de 100 W r.m.s. amb difusor rodó i suport metàl·lic, de forma
que s'aconsegueixi l'emissió del so en un pla horitzontal i situat a l’interior del motor, o
bé al pont de llums
7.- Mòdul de control
Constarà d'una caixa de connexions i un comandament remot.
8.- Caixa de connexions
Anirà instal·lada entre l'amplificador i el comandament remot.
9.- Comandament remot (il·luminat)
Portarà inclòs el micròfon per a la megafonia, tindrà el teclat de silicona o similar i serà
resistent a la humitat.
Anirà dotat, com a mínim, dels interruptors següents:
•
•
•
•
•
•

Posada en marxa de la sirena electrònica conjuntament amb els llums rotatius.
Selector nivell de sonoritat dia/nit.
Connexió dels llums rotatius.
Connexió dels llums fixos.
Tecla per connectar l'emissora a l’amplificador i escoltar amb l’altaveu del
sistema.
Tecla per desactivar totes les funcions.

10.- Consideracions generals de la instal·lació
•
•

•
•

L’alimentació de tota la instal·lació es farà amb la pròpia de 24V del vehicle.
La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà
definida i consensuada amb el personal tècnic de la Direcció General dels
Agents Rurals segons un primer vehicle mostra.
Es minimitzarà l’impacte de la instal·lació i dels seus components en el conjunt
estètic i d’ús del vehicle.
Tots els elements estaran fermament subjectats de forma que no es descollin o
esdevinguin un perill per el seu desplaçament o per si mateixos en el cas
d’accident o per els moviments i les vibracions produïdes per l’ús freqüent del
vehicle per camins no asfaltats.
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•

•

Per tal de conservar l’estanqueïtat del vehicle es farà servir el sistema
d’aïllament que hagi subministrat el fabricant de la sirena i en la forma que
aquest hagi especificat per aquell model de sirena, en cap cas es faran servir
aïllants afegits (arandelles de goma, silicones,..) que no hagi recomanat i
facilitat el fabricant per aquest tipus de sirena.
En cap cas, la instal·lació tant del cablejat, com del material necessari o dels
propis elements del sistema de senyals acústics no entorpiran o exclouran l’ús
de qualsevol sistema de seguretat actiu o passiu del vehicle (cinturons de
seguretat, airbags, etc.) així com la visió o mobilitat del conductor o de
qualsevol element mòbil del vehicle (pedals, volant, fre de mà, palanques de
canvi, moviments dels seients, guanteres...), ni destorbaran els moviments dels
usuaris dins del vehicle.
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ANNEX 5: EQUIPS I MUNTATGE DELS EQUIPS DE TELECOMUNICACIONS
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4.- EQUIPS DE COMUNICACIÓ
TELECOMUNICACIONS
4.1-

I

MUNTATGE

DELS

EQUPIS

DE

Objecte

En aquest document es descriuen les característiques tècniques de I ‘equipament de
Telecomunicacions que ha de subministrar i instal·lar I ‘empresa adjudicatària, per tal
de donar compliment als requeriments del plec tècnic.
En el document també es detallarà la ubicació dels equips i les observacions que es
consideren necessàries per a la seva correcta instal·lació.
4.2 Accés Centraleta Vehicle
S’ha de tenir en compte que els vehicles que en el plec s’especifica que van equipats
amb Unitat de Control i Seguretat (UCS) han de permetre I ‘accés a la informació de la
centraleta del vehicle mitjançant d’un sistema tipus BUS-CAM amb protocol OBD.
4.3.-

Descripció dels elements

Els elements subministrats i instal·lats en els vehicles seran els següents :
a) Un transceptor TETRA amb capacitat per la seva instal·lació en el lloc
més educat, amb les característica que es demana per part de la Xarxa
Rescat .
b) Unitat de Control de Seguretat, es tracta d’un equip concebut com a
“caixa negra” del vehicle i ha de tenir les característiques tècniques i
constructives que assegurin entre altres poder recuperar les dades que
en ell s’emmagatzemen en cas d’accident receptor de posicionament
GPS capaç d'establir comunicacions amb l’equip de comunicacions via
Tetra. Aquest equip cal que estigui programat amb el firmware i protocol
de comunicacions adient per tal de possibilitar la integració en la xarxa
del Cos d’Agents Rurals.
•
•

UCS
Cablejat d’interconnexió

c) Una antena TETRA independent de la del GPS de guany i sense pla de
terra
d) Una antena GPS
e) Gàbia suport de les emissores
f) El cablejat entre els diferents elements del sistema subministrat amb els
corresponents connectors i connexió a la bateria del vehicle amb un
fusible accessible de 10 A.
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g) El tractar-se d’un camió d’extinció d’incendis, l’equip de transmissions
ha d’estar també preparat per poder comunicar i escoltar amb claredat
des de la part posterior (zona de treball) del quid d’extinció. La ubicació
exacta de micro i altaveu es pactarà amb els tècnics de Forestal
Catalana.

4.4.– Característiques d’assistència obligatòries
S’ha d’assegurar la inversió en els equips per garantir la seva continuïtat en el temps,
es a dir, no estaran descatalogats o en procés de propera descatalogació. El proveïdor
garantirà els seus equips contra qualsevol defecte de funcionament o fabricació durant
un període mínim de cinc anys, una vegada els equips hagin estat lliurats a la Direcció
General d’Agents Rurals.
Tots els terminals tindran línies de entrada i sortida lògiques programables per tal de
poder interactuar amb altres accessoris.
Les indicacions en pantalla dels terminals seran preferentment en català o en el seu
defecte en castellà.
S’aportarà el màxim detall dels terminals ofertats, incloent-hi:
•
•

Característiques tècniques.
Accessoris dels terminals.

Tots els terminals s’hauran de programar i re programar de forma fàcil, sense
necessitat de realitzar maniobres complicades ni desmuntar-lo de la superfície o lloc
on estigui instal·lat. En cap cas no serà necessari canviar o manipular internament
l’equip.
Tots els terminals permetran la programació, reprogramació, actualització de software
o de firmware mitjançant un sistema o hardware compatible amb ells mateixos i podrà
realitzar-se a les dependències de la Direcció General d’Agents Rurals.
L’aplicació informàtica o software necessari per a la programació, reprogramació o
actualització de tots els terminals s’haurà de realitzar mitjançant un sistema o
hardware compatible (PC compatible) ,en entorn Windows.
El hardware i software necessari per la programació o actualització dels terminals, un
ordinador portàtil amb totes les llicencies activades i cables de comunicació necessaris
per a la programació i configuració d’equips així com el programari adient a cada
programació, serà subministrat conjuntament amb els terminals. Aquest software
estarà obert per tal de permetre futures modificacions segons necessitats de la
Direcció General d’Agents Rurals.
El proveïdor estarà obligat a proporcionar l'assistència tècnica necessària per a
mantenir les característiques de qualitat i funcionament exigides en aquest plec. Així
mateix, s'haurà de lliurar la informació tècnica, el hardware i software de programació
dels equips subministrats ala Direcció general dels Agents Rurals.
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4.5-

Interferències

Els equips embarcats no podran ser causants d’interferències electromagnètiques a la
resta dels equips (ni per emissions conduïdes ni radiades). Tanmateix hauran d ' estar
protegits contra interferències externes (siguin aquestes també radiades o conduïdes).

4.6.-

Protecció

Els equips hauran d ' estar adequadament protegits contra transitoris i caigudes de
tensió. A més, disposaran d un fàcil accés als fusibles, els quals convindran amb les
regles corresponents als fusibles de baixa tensió.
4.7.-

Normativa

Tot l’equipament, ja siguin elements a incorporar per separat o productes comercials
acabats que s’instal·lin, hauran de complir les normatives aplicables segons la
legislació vigent.
4.8.- Especificacions tècniques per als equips transceptors TETRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banda de freqüències 380 – 430 Mhz
Potencia 10W
Frontal remot separat, amb cable de 5 m
Kit d’instal·lació, altaveu amb extensió de cable d’altaveu
Cable de dades
Guia rapida d’usuari
Llicencia DMO Gateway + DMO Repeater
Llicencia de Autentificació
Suport d'encriptació d’interfície aire TEA1, TEA2
Port PEI d'acord amb ETSI. Interfície de comandaments AT per a
aplicacions
Llicencia de GPS
Programat per al funcionament a la Xarxa RESCAT
Altaveu al tablier amb el cable i connector corresponent
Antena TETRA amb el cable, allargador i connectors corresponents
Antena GPS amb el cable, allargador i connectors corresponents
Suport del capçal, capçal i cable del capçal
Cable d’alimentació de la gàbia de les emissores i cable d’arrancada
Micròfon de mà” i el seu suport corresponent
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4.9 - Especificacions tècniques de la unitat de control de seguretat UCS
La UCS ha de ser un sistema robust i fiable. Per això ha de ser una unitat de
processat sense sistema operatiu i amb un sistema de supervisió (Watch Dog) per
hardware.
La UCS haurà de permetre la seva configuració en local o remota, i a través de
missatges SDS.
4.9.1 Les funcions principals de la Unitat de control de seguretat (UCS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gestionar les comunicacions amb el terminal Tetra a través del PEI.
Adquirir la posició geogràfica del vehicle a través del receptor GPS.
Estat del sistema de comunicacions via Tetra.
Posició geogràfica, velocitat i direcció de moviment del vehicle.
Informació OBD.
Processar els missatges rebuts del centre de control :
Enviar la posició en temps real cada cert temps o certa distància.
Comptabilitzar els quilòmetres recorreguts utilitzant les posicions GPS.
Enviament dels quilòmetres recorreguts cap al centre de control cada cert
temps, cert valor o sota petició.
Configurar l’emmagatzematge de l’històric de ruta: guardar cada cert temps,
certa distància.
Enviament de l’històric de ruta cap al centre de control cada cert temps o sota
petició.
Tipus de protocol OBD per la comunicació amb la centraleta del vehicle:
o SAE J1850 PWM
o SAE J1850 VPW
o ISO 9141-2
o ISO 14230-4 (KWP 5BAUD)
o ISO 14230-4 (KWP FAST)
o ISO 15765-4 (CAN 11/500)
o ISO 15765-4 (CAN 29/500)
o ISO 15765-4 (CAN 11/250)
o ISO 15765-4 (CAN 29/250)
Configurar històric paràmetres OBD.
Històric de valors amitjanats dels paràmetres OBD.
Històric de valors paràmetres OBD.
Sincronisme rellotge per GPS.

4.9.2 Una unitat de control de seguretat estarà composta.
•
•
•
•
•
•
•

Sistema basat en un microprocessador
Memòria RAM mínima 32MB
Memòria FLASH mínima 32MB
Receptor GPS d’alta sensibilitat (56 canals) y precisió 2,5m CEP
Connectors GPS
Alimentació de +7 a +48Vdc
Entrades i sortides digitals configurables
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrades analògiques anàleg Inputs
Ports RS232 (1 terminal TETRA mínim )
Acceleròmetre i giroscopi
LEDs indicadors d’estat
Ethernet 10/100 baseT
CAN bus
K-line bus
iButton (1-Wire)
Bluetooth™ (Bluetooth 2.1, 4.0 BLE
Tots els connectors han de ser accessibles amb l'equip muntat al
vehicle
Equip configurable pel port RS232 o Ethernet
Equip configurable remotament (missatges SDS)
Programari actualitzable a través del port RS232 o Ethernet

4.9.3 Connexionat
La UCS es connectarà amb:
•
•
•
•
•

L'Antena GPS
La centraleta del vehicle (CAN BUS) amb protocol OBD
El terminal TETRA a traves del port PEI
El terminal TETRA per control d'engegada/aturada
Senyalització del clausor del vehicle per control d'engegada/aturada

4.10.- Material a instal·lar
El material comú a tots els vehicles serà el següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gàbia suport de les emissores
Altaveu al tablier amb el cable i connector corresponent
Antena TETRA de ½ onda
amb el cable, allargador i connectors
corresponents
Antena GPS tipus seta amb el cable, allargador i connectors corresponents
Suport del capçal, capçal i cable del capçal
Cable d’alimentació de la gàbia de les emissores i cable d’arrencada
“Micròfon de mà” i el seu suport corresponent
Emissora TETRA
Equip de processat

4.11.- Esquema general de la instal·lació.
A continuació es mostra l’esquema general de la instal·lació de l’equipament de
telecomunicacions dels vehicles objecte del contracte.
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MICRO
ANTENA
TETRA

CAPÇAL

ALTAVEU
ANTENA
GPS

SUPORT
EMISSORA
USC
•
BLUETOOTH

BATERIA
VEHICLE

4.12.- Consideracions generals de la instal·lació
A continuació es destaquen els punts més importants a tenir en compte per tal de dur
a terme la instal·lació:
•
•
•
•

•

L’alimentació de tota la instal·lació es farà amb la pròpia de 12V del vehicle.
La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà
definida i consensuada amb el personal tècnic de telecomunicacions de la
Direcció General dels Agents Rurals segons vehicle mostra.
Es minimitzarà l’impacte de la instal·lació i dels seus components en el conjunt
estètic i d’ús del vehicle.
Tots els elements estaran fermament subjectats de forma que no es descollin o
esdevinguin un perill per el seu desplaçament o per si mateixos en el cas de
accident o per els moviments i les vibracions produïdes per l’ús freqüent del
vehicle per camins no asfaltats.
Els cables utilitzats s’hauran d’instal·lar de forma que compleixin les condicions
següents:
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o
o

o

o

o

•

•

•

•
•

No presentaran aplanaments com a conseqüència de doblegaments o
bucles.
El recorregut de tot el cablejat necessari s’instal·larà per l’interior de
l’habitacle de forma que no es vegi, estigui protegit contra possibles
deterioraments produïts pels ocupants o pels elements transportats, no
quedi tibant o forçat i de forma que sigui accessible en tot el seu recorregut
per a la seva vigilància, conservació o substitució sense necessitat de
disposar el vehicle en el taller de reparació.
Els cables han de estar lliures en tot el seu recorregut. No poden estar units
entre ells, ni amb cables d’una altra instal·lació, sempre i quan
funcionalment sigui possible. En aquest cas, es farà de forma consensuada
amb els tècnics de telecomunicacions de la Direcció General dels Agents
Rurals, tenint en compte que els elements de fixació o suspensió dels
cables estaran concebuts de tal forma que no facin malbé la seva
estructura.
No s’admetrà la presència de trams parcials de cable, amb empalmes, sinó
que obligatòriament hauran de ser d’un sol tram. Tot i que hi pot haver
alguna excepció en cas de necessitat, però sempre de manera
consensuada amb el personal tècnic de telecomunicacions de la
Subdirecció General dels Agents Rurals.
El cablejat de l’allargador del cable d’antena, tant de TETRA, com de GPS ,
serà amb cable RG58 i es deixarà 20 cm d’excés per els seus extrems per
tal de facilitar l’examen dels connectors en futures revisions de
manteniment o reparació.

Tots els connectors d’antena aniran amb el viu soldat tot i que el connector
sigui del tipus de grimpar. No s’admetran connectors de diferent mida que el
cable, ni adaptadors. Tampoc s’admetran connectors on l’aïllant deixi al
descobert la malla del cable, ni “pessigades” a tot el llarg del cable.
Les antenes ens fixaran fermament a la carrosseria del vehicle amb els
elements originals de fixació que hagi subministrat el fabricant de la antena i en
la forma que aquest hagi especificat per aquell model. No es podran fer servir
en cap cas, volanderes, femelles... o d’altres elements de fixació afegits o
addicionals.
Per tal de conservar l’estanqueïtat del vehicle es farà servir el sistema de
aïllament que hagi subministrat el fabricant de la antena i en la forma que
aquest hagi especificat per aquell model d’antena, en cap cas es faran servir
aïllants afegits (volanderes de goma, silicones...) que no hagi recomanat i
facilitat el fabricant per aquest tipus de antena.
No s’admetran antenes on els elements roscats (varetes, femelles, matxons...)
tinguin cops, estiguin defectuosos o forçats.
En cap cas, la instal·lació tant del cablejat, com del material necessari o dels
propis elements de telecomunicacions no entorpiran o exclouran l’ús de
qualsevol sistema de seguretat actiu o passiu del vehicle (cinturons de
seguretat, airbags, etc.) així com la visió o mobilitat del conductor o de
qualsevol element mòbil del vehicle (pedals, volant, fre de mà, palanques de
canvi, moviments dels seients, guanteres...), ni destorbaran els moviments dels
usuaris dins del vehicle.
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4.13.- Gàbia suport de l’emissora
El suport on aniran fitxats l’emissora i l’equip de processat es decideix de forma
consensuada amb el personal tècnic de telecomunicacions de la Direcció General dels
Agents Rurals, tant en les mides, com la forma, distribució i lloc on és fixada. En cas
que així ho demanin els adjudicataris, es podrà deixar una “gàbia mostra” o una
plantilla per tal de facilitar la mecanització.
•
•
•
•
•
•

•

El suport on aniran fixats els equips tindrà els suficients forats roscats per tal de
permetre fixar amb cargols mètrics directament a la planxa (sense femelles) els
suports dels equips independentment dels tipus d’emissora o d’equip.
Portarà una regleta per tal de poder fer les connexions d’alimentació (positiu i
negatiu de bateria i positiu d’arrancada)
La distribució al seu interior tant dels equips com dels cables es farà d’una
forma pulcra, de manera que els cables no quedin tibants o forçats i que la
substitució o revisions futures dels equips o del cablejat sigui fàcil i còmoda.
No s’acceptaran excessos de cables que puguin destorbar o forçar connectors
o terminals.
Tenint en compte els dos apartats anteriors i donat que els cables d’antena i
capçal no es podran empalmar, cal tenir en compte també la longitud d’aquests
a l’hora d’escollir la ubicació.
Es fixarà fermament dins del vehicle en un lloc que, si és possible, quedi
“amagat de la vista”, de fàcil accés per un futur manteniment dels equips i que
no destorbi l’ús que es pugi fer del total de l’habitacle del vehicle (anul·lar
moviment o places de seients...).
En cap cas, el lloc on es fixi, ni els mitjans amb que es faci, podran
obstaculitzar o anul·lar els sistemes de seguretat tant passius com actius del
propi vehicle, destorbar els moviments dels usuaris dins del vehicle o esdevenir
un perill pel seu desplaçament o per si mateixos en cas d’accident o pels
moviments i les vibracions produïdes per l’ús freqüent del vehicle per camins
no asfaltats.

4.14.- Altaveu
L’altaveu del terminal TETRA, se situarà a l’interior del vehicle. A ser possible al tablier
davanter i en un lloc que permeti escoltar amb claredat l’emissora però sense molestar
a cap dels ocupants.
La seva ubicació no podrà reduir o anul·lar la visibilitat del conductor o la mobilitat de
cap dels ocupants.
La subjecció serà robusta però tenint en compte l’apartat anterior.
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Atès que el cable ha d’arribar a la gàbia dels equips, en el cas que aquest no arribés
per ser massa curt, es podrà allargar sempre i quan l’allargament sigui amb cable de
les mateixes característiques que l’original i que la connexió entre tots dos estigui en
un lloc accessible, sigui robusta i estigui ben aïllada.
Dins de la gàbia es deixarà un petit excés del cable per futures revisions o
reparacions, sempre tenint present les consideracions fetes en l’apartat 5 d’aquest
annex.
4.15.- Antenes (TETRA i GPS )
L’antena TETRA i GPS s’instal·laran a l’exterior del vehicle, a la part del sostre.
En relació a la instal·lació de les antenes així com del seu cablejat, es tindrà en
compte:
En relació l’elecció de l’emplaçament:
•
•
•
•
•

•
•

Es buscarà el punt central del sostre per tal que hi hagi la mateixa distància
entre la base de l’antena i els costats del vehicle.
Quedaran per darrera dels prioritaris.
L’antena TETRA i la de GPS, no ha de quedar tapada per cap element que
impedeixi la visió directa al cel.
Els forats practicats en el sostre, seran de la mida i forma ajustada a la antena,
nets de ferradures i polits.
L’accessibilitat des de l’interior del vehicle als connectors d’interconnexió entre
la base de l’antena i el cable allargador es farà aprofitant accessos propis del
vehicle (llums interiors, registres al sostre...). En cap cas per dintre del vehicle,
la part de sota de la base d’antena o els cables quedaran visibles fora del
entapissat interior del sostre o notòriament perceptibles. Tampoc es podran
habilitar registres d’accés afegits fora dels ja esmentats, dels quals es tindrà
cura de no minvar o excloure la seva funcionalitat.
Per mesurar la ROE es farà en cada vehicle individualment i una vegada fixats
tots els elements previstos en el sostre (rotatius, antenes...) i finalitzada la
instal·lació.
La ROE mesurada en el connector de l’emissora de TETRA es buscarà que
sigui la de menor valor i en cap cas podrà ser superior a 1,15 (valors mesurats
amb un analitzador d’antenes marca Bird model AT400).

4.16.- Capçal, suport del capçal, cable del capçal i micròfon de mà
En l’elecció de l’emplaçament del suport del capçal i de la pantalla tàctil a més del de
les consideracions ja descrites en l’apartat 4 d’aquest annex, es tindrà en compte que:
•

El capçal del terminal TETRA i la pantalla tàctil s’instal·laran en la columna
central del quadre de comandaments del vehicle, per tal que estiguin en un lloc
visible i de fàcil accés tant pel conductor com per l’acompanyant.
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•
•
•
•

•

•

Tant el teclat, com la pantalla de TETRA i el micròfon han de ser còmodament
accessibles d’una forma natural pel conductor i per l’acompanyant.
Minimitzar l’efecte del sol, per tal de tenir una bona lectura de les dades a les
pantalles.
El suport del capçal i de la pantalla tàctil estaran fixats fermament i amb cargols
de color negre per tal d’evitar possibles reflexos.
El cable del capça no es deixaran tibants per tal de deixar un petit moviment
per poder programar l’emissora o per tal que l’usuari se’ls pugi regular. A més
es tindrà especial cura que una vegada emplaçats el capçal en el seu lloc, ni
aquests ni els seus cables excloguin o puguin entorpir l’ús o visualització de
qualsevol comandament del vehicle o que cap d’aquest puguin pessigar els
cables del capçal i la pantalla.
El suport del micròfon estarà fermament subjectat i es tindrà especial cura que
una vegada emplaçat el micròfon en el seu lloc, ni aquest ni el seu cable
excloguin o puguin entorpir l’ús o visualització de qualsevol comandament del
vehicle o que cap d’aquest puguin pessigar el cable de micròfon.
Quan es faci ús del micròfon, el cable d’aquest ha de tenir un recorregut natural
que no destorbi cap comandament del vehicle ni visual ni d’ús.

4.17.- Cable d’alimentació de les emissores
El cable d’alimentació podrà ser de tres pols, indicant i diferenciant de forma visible i
amb el mateix codi de colors per a tots els vehicles, el positiu i negatiu de bateria i el
positiu d’arrancada.
Serà 2,5 mm de secció interna amb protecció exterior i complirà amb les Normes
d’incendi i d’emissions perjudicials.
Anirà directe de la bateria fins la regleta de connexions de la gàbia.
Portarà dos fusibles del tipus ATO de 15A, un en el pol positiu i un altre en el
d’arrancada en el mateix conjunt on estaran els dels rotatius, sirena... Així mateix,
estaran correctament etiquetats per tal de facilitar-ne la identificació.
De la regleta de connexions fins l’emissora TETRA portarà un fusible del tipus ATO de
10A en el pol positiu amb un portafusibles protegit.
De la regleta de connexions fins el GPS portarà un fusible del tipus ATO de 5A en el
pol positiu amb un portafusibles protegit.
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