Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments
PLEC DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT I RECÀRREGA DE GASOS INDUSTRIALS DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS

1. Objecte
L’objecte d’aquest contracte és el manteniment i recàrrega de les botelles de gasos
industrials (acetilè i oxigen industrial) dels equips d’oxitall de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (d’ara en endavant DGPEIS).
2. Característiques i descripció de la prestació del servei
Els equips d’oxitall es componen de les botelles d’acetilè i oxigen industrial, així
com dels elements auxiliars necessaris: vàlvules antiretorn, elements de connexió,
mànegues i carros de transport.
La DGPEIS disposa, a data de redacció del present plec, el següent material:
- 56 botelles de la marca Praxair a la província de Barcelona (suma de les 3
regions metropolitanes)
- 8 botelles de la marca Praxair a la província de Lleida (equivalent a la regió
d’emergències de Lleida)
- 5 botelles de la marca Praxair a la província de Girona (equivalent a la regió
d’emergències de Girona)
Aquestes quantitats poden variar en un màxim d’un 20% (en valor absolut), per
canvis operatius, ja sigui per la necessitat d’introduir nous equips, o bé de retirarne alguns.
S’estima que el 95% de les botelles són d’un metre cúbic de capacitat. La resta
son d’entre 0,5 metres cúbics i 3 metres cúbics.
3. Manteniment i recanvis
L’empresa adjudicatària, prèvia petició de la DGPEIS, recolliran els equips o
envasos als parcs de bombers, per carregar i/o revisar a les instal·lacions de
l’empresa adjudicatària.
En el cas que es tracti d’una recàrrega o revisió, l’empresa proporcionarà en el
mateix moment de la recollida la substitució de la botella per una de plena amb el
gas i el volum indicat, i revisada.
Totes les operacions de manteniment es faran d’acord amb la periodicitat que
marqui el Reglament d’aparells a pressió.
Aquest manteniment inclourà la revisió dels manòmetres dels recipients, de les
vàlvules antiretorn de la flama de tall, de les mànegues de connexió i dels carros
de transport amb suports especials i de qualsevol altra part dels equips d’oxitall per
tal d’assegurar-ne el correcte funcionament.
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L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec del material donat de baixa, seguint
la normativa corresponent als envasos a pressió, sense càrrec addicional.
El servei de manteniment inclourà la reposició dels elements auxiliars dels equips
(bastidor de carro de transport per botelles, reguladors de gas, cartutxos antiretorn,
mànegues, bufadors o similars), i que hagin de ser substituïts per ser impossible la
reparació. Aquest tipus d’operacions no es poden fer sense l’autorització prèvia del
Servei Tècnic de la DGPEIS.
Cada vegada que es recarreguin les botelles, caldrà actualitzar les operacions que
siguin necessàries i informar de qualsevol canvi a la fitxa de dades de seguretat,
que pugui afectar als usuaris. Aquests fulls d’informació caldrà enviar-los al Servei
Tècnic de la DGPEIS
El temps de subministrament de qualsevol tipus de recanvi, manteniment o revisió
no pot superar tres dies hàbils, a partir de la confirmació de la comanda.

4. Condicions generals
Són les següents:
1) L’empresa adjudicatària serà responsable de qualsevol incidència de
funcionament imputable a una operació de manteniment defectuosa, i de
les conseqüències que l’esmentada incidència pogués provocar a la
seguretat dels bombers durant l’ús d’equips d’oxitall.
2) L’empresa adjudicatària ha de complir tots els requeriments que marca la
legislació, respecte a la manipulació d’envasos de gasos industrials a
pressió
3) L’empresa adjudicatària ha d’informar al Servei Tècnic de la DGPEIS de
qualsevol canvi a la reglamentació, que afecti als elements inclosos a
aquest contracte.
4) Tant els procediments interns de l’empresa licitadora, el personal com les
instal·lacions, compleixen tots els requeriments que marca la legislació,
respecte a la manipulació d’envasos de gasos industrials a pressió.

El cap de secció de parc mòbil

Vist i plau
El cap del Servei Tècnic de la DGPEIS

Julio Vázquez Escribano

Màxim del Valle Ferrer
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