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APÈNDIX 1
Condicions tècniques particulars per a Autobombes Rurals Pesades (BRP)
1

OBJECTE

És objecte del present document definir les condicions tècniques que han de regir la
contractació de l’arrendament dels vehicles tipus Autobomba Rural Pesada (BRP)
amb destinació a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
(d’ara en endavant, DGPEIS).
2
2.1

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Descripció

Autobomba Rural Pesada
Descripció
Classificació
Categoria (EN- UNE 1846-1)
Capacitat places amb seient
Capacitat útil de cisterna d’aigua
Reserva de protecció de cabina

Camió contra
salvaments
P (pesat)
2 (rural)
6
3.000 l
500 l

incendis

Equips específics permanentment instal·lats

Instal·lació d’aigua

Àngle de bolcada (δ) (EN 1846-2, taula 2)
Capacitat ascensional (P) (EN 1846-2, taula 3)
Alçada blocs de franqueig diagonal (c)

≥27°
≥17°
≥0,20 m

i

(EN 1846-2, taula 7)

Àngle d'entrada (α) (Dimensions geomètriques EN 1846)
Àngle de sortida (β) (Dim. geom. EN 1846)
Àngle de rampa (γ) (Dim. geom. EN 1846)
Distància lliure al terra (d) (Dim. geom. EN 1846)
Distància lliure al terra en eix (H) (Dim. geom. EN 1846)
Autobastidor
Tipus de bastidor
Nombre d’eixos
Nombre d’eixos motrius
Rodes eix posterior
Motor
Temps en recórrer 100 m A1 (EN 1846-2, taula 7)
Temps en agafar 65 km/h (EN 1846-2, taula 7)
Potència mínima
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≥23°
≥23°
≥18°
≥0,30 m
≥0,25 m
4x4
2
2
Dobles
Diesel
≤ 16 s
≤ 35 s
300 CV
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Par màxim
Relació mínima potència /massa
Canvi de velocitats
Velocitat màxima limitada a:

Carrosseria
Tipus de cabina
Tripulació
Equips d’aire (ERA)
Estructura per a portar equipaments
Longitud total
Amplada total
Alçada total
Distància entre eixos
Pes mínim disponible
Massa total en càrrega (MTC)
Sistema hidràulic d’extinció
Bomba d’aigua instal·lada

▪
▪
▪

Boca d’aspiració
Sortides de baixa pressió
Sortides d’alta pressió

1200 Nm almenys
20 CV/ t
Automatitzat1
105 km/h en servei d’emergència
En cas contrari, estarà limitat a la
que permeti la legislació vigent.
Doble
1 conductor + 5 bombers
2 cabina ( 2 darrera) + 2 fora de
cabina
Armaris amb persianes.
< 7.600 mm
< 2.550 mm
< 3.390 mm
3600-3950 mm
> 200 kg
≥15.000 kg

Pressió
combinada
segons
definició de la EN 1028:
a) baixa pressió: caudal mínim de
1600 litres/minut a 8 bar
b) alta pressió: caudal mínim de
300 litres/ minut a 40 bar
1 boca de  100 mm
2 sortida de  70 mm
4 sortides de  25

Proteccions
Protecció de la cabina

Protecció contra incendis

Barres interiors originals del
fabricant del xassís, substituïble
per
sistema
de
protecció
anticol·lapse de cabina original
del fabricant del xassís (d’acord
amb Annex 5).
Aigua polvoritzada

El material, objecte del contracte, tindrà unes característiques tècniques generals i
unes prestacions que s’ajustaran a allò prescrit en els apèndixs del present
document.
1

Incloent alguna marxa molt curta i/o amb caràcter de reductora.
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2.2

Components

Els vehicles, objecte del contracte, definits com Autobomba Rural Pesada (BRP) es
subministraran amb els components següents :
1) Autobastidor o xassís del vehicle.
2) Carrosseria amb:
- Cabina doble
- Espai per a càrrega i equipaments
- Suports.per a estiba de dotació
3) Instal·lacions tècniques amb:
-

Transmissions mecàniques
Instal·lació hidràulica completa
Cisterna
Instal·lacions específiques

4) Dotació
La relació d’aquests elements està al final d’aquest document i les seves
característiques es detallen a l’annex 2 .
2.2.1 Autobastidor o xassís del vehicle
S’ha de tenir en compte el següent:
-

Que l’autobastidor sigui amb dos eixos tractors (4x4) i amb roda bessona a
l’eix posterior, de tipus i model homologat.

-

Que el sistema de bloqueig sigui longitudinal i transversal, als 2 eixos, amb
preferència per les solucions de connexió que proporcionin seguretat a
l’instal·lació i disminueixin la probabilitat d’errors humans, en quan a
combinacions incorrectes de bloqueigs.

Es valoraran les millores a la massa total en càrrega, a partir del mínim de 15.000
kg.
Es valorarà la capacitat de poder aconseguir el major parell motor, a fi de minorar
desgast de cadena cinemàtica i augmentant vida útil del motor.
2.2.2 Carrosseria
Als dos laterals del vehicle, entre la cabina i la cisterna hi hagi, com a mínim, un
ancoratge que permeti enganxar un sistema de retenció, tipus tràctel, cabrestant,
etc., amb una resistència mínima que permeti fer una tracció lateral amb el vehicle
carregat fins que aixequi les rodes oposades al punt de tracció sense sofrir
deformacions permanents.
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La part posterior ha d’estar tancada amb persiana.
2.2.2.1

Cabina

La cabina ha de ser monocasc original del fabricant del xassís. S’ha de justificar
adequadament aquest punt.
L’accés a cabina ha de complir la EN 1846-2.
A la cabina s’hi ubicarà una nevera elèctrica amb capacitat per a sis ampolles
comercials d’aigua d’1,5 l. La fixació d’aquesta és farà mitjançant un sistema que la
subjecti d’una forma segura, i alhora faciliti la seva extracció.
Hi haurà un sistema de distribució d’aire, que a partir d’una botella d’aire a pressió
de 300 bar, pugui subministrar aire als 6 ocupants de la cabina. Els punts de
connexió de cada ocupant han d’estar lo més a prop possible de l’usuari. Ha de ser
possible canviar la botella sense interrompre el flux d’aire.
A més del sistema de subjecció de cabina basat en 4 + 2 punts, s’incorporarà un
cable addicional d’acer o tèxtil per augmentar la seguretat en cas de bolcada, o bé
algun sistema de protecció addicional als vehicles d’ús comercial. Si s’agafa la
segona opció, s’haurà de detallar a l’oferta les característiques constructives, a fi de
que la DGPEIS pugui avaluar si pot substituir el cable d’acer o tèxtil. El cable ha de
tenir una resistència de rotura mínima de 10.000 kg, i els ancoratges han de ser al
menys de característiques similars.
Sota el banc posterior s’habilitarà algun sistema de subjecció per fixar les bosses
personals dels bombers de la tripulació. Aquestes bosses serà l`únic material que es
posarà sota el banc posterior, que serà practicable per davant.
La cabina ha de poder combinar un espai gran, per poder viatjar amb comoditat (és
el vehicle que més quilòmetres fa i el que tindrà més utilització), i al mateix temps,
tenir un bon grau de penetrabilitat a bosc. Per tant, les dimensions interiors de la
cabina, i en especial l’alçada, hauran de poder trobar una bona resposta als
requeriments operatius.
Es donarà puntuació addicional a les propostes que presentin una millor distribució i
amplitud de l’espai a cabina i que ofereixin una millor habitabilitat, així com el
mobiliari precís per poder treballar amb mapes, petit material, etc. A fi de poder
avaluar les propostes, caldrà una distribució amb cotes de la cabina, incloent nervis
estructurals de la cabina, situació de calaixos, disposició dels ERA, seients, posició i
mides de les barres anticol·lapse de cabina si n’hi ha, etc.
La distribució proposada serà vinculant, en el sentit de que el producte final no podrà
ser diferent del pla presentat. En cas contrari, el vehicle no serà acceptat.
Es valoraran les propostes que ofereixin solucions que millorin la seguretat dels
ocupants, i que ajudin a la presa de decisions en situacions d’atrapament de foc.
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2.2.2.2

Espai per a càrrega i equipaments

El tauler de la referència 7.3.8 (veure A1) 2.2.4 ) no podrà estar a la cabina.
2.2.2.2.1

Suporteria

S’haurà de tenir en compte el següent:
- Que dins de l’espai per a càrrega es disposarà dels suports per a la totalitat de la
dotació prevista en l’apartat A1) 2.2.4, la qual serà subministrada per l’adjudicatari,
així com les reserves de volum i pes disponible corresponents per a la resta de
materials que puguin complementar la dotació prevista, segons s’especifica al
següent apartat.
- Que el suport de la motobomba hidràulica de l’equip d’eines de rescat hidràulic
consisteixi en un sistema extraïble. L’alçada a la qual es manipula la motobomba
ha de respectar la corba de càrrega vs. alçada descrita a la EN 1846.
Es posarà a cada armari una etiqueta amb un codi QR que mostri la disposició
original de la dotació.
Es valoraran les propostes de suporteria que utilitzin materials que donin suport a la
sostenibilitat i el reciclat a la seva fabricació.
2.2.2.2.2

Volum disponible

Cal habilitar una caixa, tapada amb una xarxa, per deixar 4 màscares de protecció
respiratòria. Aquestes no han de ser subministrades. El lloc d’ubicació es decidirà
durant la construcció dels prototipus, però no serà a cabina.
2.2.2.3

Identificació institucional

Per als elements d’identificació institucional es seguiran les especificacions que es
relacionen a l’annex 3.
Addicionalment, la part posterior del vehicle, que no és part de la persiana, portarà
una superfície de bandes reflectants tipus 3M o similar, a fi de que el vehicle sigui
més visible, de dia o de nit. Aquesta superfície de bandes reflectants seguirà tot el
perímetre del vehicle, incloent cabina. S’afegeix també, per quedar marcada, la
superfície dels armaris laterals inferiors.
2.2.3 Instal·lacions tècniques
L’adjudicatari realitzarà sobre el xassís, juntament amb la carrosseria, el
subministrament, construcció i muntatge de les instal·lacions següents :
- Transmissions mecàniques
- Instal·lació hidràulica completa
- Cisterna
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- Instal·lacions específiques
2.2.3.1

Transmissions mecàniques

Es valoraran les propostes que augmentin la fiabilitat mecànica del conjunt motriu de
la bomba, així com la fiabilitat mecànica del motor del vehicle. La resta de
requeriments per a aquest tipus de vehicle es troben inclosos a l’annex 5.

2.2.3.2 Instal·lació hidràulica
Comprendrà:
- bomba centrífuga
- tots els sistemes d’accionament, regulació, canonades, vàlvules i comandament.
- vàlvula de tancament a aspiració
El conjunt serà fàcil de manipular i de baix manteniment, insensible a les vibracions i
intrínsecament segur i resistent a la intempèrie i als raigs d’aigua.
Es donarà puntuació addicional a aquelles propostes de bombes hidràuliques que,
cercant la major fiabilitat de la mateixa, utilitzin el menor nombre de components
crítics a l’interior de la mateixa.
Altres consideracions són:
a) Els automatismes aplicats a la instal·lació hidràulica han de ser especificats i
documentats en l’oferta per poder ser estudiats i aprovats per la DGPEIS. També
han de permetre limitar l’alta pressió a 40 bar sense que aquest fet tingui cap
influencia sobre les prestacions de la bomba en la baixa pressió.
b) El col·lector d’impulsió d’alta pressió ha de tenir la secció suficient per a que, en
passar tot el cabal disponible a través de totes les sortides de la bomba possibles,
permeti baixar la pressió a 15 bar, quan les revolucions de la bomba estiguin al
màxim.
c) Totes les claus que estiguin sotmeses a alta pressió han de ser aptes per a
pressió de servei de 40 bar.
d) El sistema de regulació de pressió automàtic ha de controlar les revolucions de
la bomba quan la cisterna estigui buida.
La instal·lació d’auto-protecció de la cabina es compondrà de:
- un dipòsit de 500 l (veure apartat 2.2.3.3 )
- una bomba independent de la bomba centrífuga del vehicle
- uns sortidors metàl·lics. El sistema de filtres que porti haurà de tenir un
diàmetre suficientment petit com per impedir que s’obturin els sortidors.
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El sistema en funcionament ha de proporcionar un cabal total de 100 l/min entre la
zona de cabina i les rodes, on:
- el 75% del cabal s’ha de distribuir a la zona de cabina mitjançant una cortina
d’aigua contínua
- el 25% restant es distribuirà sobre les rodes.
Cap component de la instal·lació no ha de tenir cap component que sigui susceptible
de fondre’s en cas d’incendi. El sistema (bomba, circuit i emissors d’aigua) ha de ser
autònom de la mecànica del vehicle. El seu funcionament ha de ser elèctric i
funcionar fins i tot sense la presència de pressió d’aire.
Tenint en compte el fet de que aquest tipus de sistemes d’emergència poden
presentar problemes davant d’elements sòlids que porti l’aigua, els filtres hauran de
ser accessibles per ser netejats quan calgui.
L’instal·lació d’autoprotecció s’haurà de poder seccionar segons part esquerra, dreta
o tot. Portarà els corresponents pilots visuals per saber com està funcionant.
Ha de poder ser possible veure l’estructura interna de les connexions de la bomba,
és a dir, la bomba no ha d’estar encapsulada.

2.2.3.3

Cisterna

La solució adoptada haurà de donar el màxim d’estabilitat al vehicle en qualsevol de
les situacions de treball esperades per a aquest vehicle, la qual cosa inclourà un
centre de gravetat i una alçada de l’espai de càrrega el més baixos possible.
Per tant, serà necessari la presentació d’un estudi2 amb els següents condicionants:
- Esquema de la disposició de la cisterna, amb totes les cotes necessàries
- Disposició del centre de gravetat del vehicle amb la cisterna plena,
semiplena i buida.
Es podrà donar puntuació addicional a les solucions tècniques que aconsegueixin
una millor distribució de pesos, a fi d’aconseguir un comportament estàtic i dinàmic
més segur.
La reserva d’aigua de 500 litres funcionarà de forma que, encara que la cisterna
principal estigui buida, possibiliti el funcionament del sistema d’autoprotecció de
cabina. Aquesta estarà situada en l’interior de la pròpia cisterna destinada a

2

Ha d’incloure estimació i ubicació del centre de gravetat per dotació, aigua, xassís, bastidor, tripulants, com a
mínim.
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extinció. Haurà de ser possible que la reserva de 500 litres sigui ampliada amb
l’aigua restant a la cisterna, si queda encara.
El dipòsit d’aigua de 500 litres estarà en depòsit independent però integrat dins del
dipòsit principal.
La connexió per a l’aspiració de la bomba cisterna tindrà un filtre que mantingui la
secció d’alimentació de la bomba, tot i tenir la seva superfície filtrable obturada en un
80%.
2.2.3.4

Instal·lacions específiques

El far “pirata” estarà tindrà un suport a l’exterior davanter dret de la cabina per tal de
poder-lo ubicar. Tindrà comandament remot des de interior de cabina.
Tots els conductes, tant de cablejat elèctric com d’instal·lacions pneumàtiques i
hidràuliques del vehicle (frenada, embragatge, greixatge, etc.) del sistema de
combustible o qualsevol altre, seran protegits convenientment per a casos de foc de
pastura o rostolls. Si això implica el canvi d’instal·lació original, el licitador ha de
presentar un projecte d’execució signat per enginyer competent, juntament amb un
document signat pel fabricant del xassís proposat, on s’accepti la modificació
presentada.
S’instal·larà, als laterals de la carrosseria, un conjunt de focus que permetin la
creació d’una zona de treball il·luminada als voltants del vehicle i s’accionin per
interruptors diferenciats per a cada lateral i situats al tauler de comandaments de la
bomba. Els focus estaran adequadament protegits contra els cops.
S’haurà d’incorporar un sistema de visió del darrera que s’activarà automàticament a
l’engranar la marxa endarrere. Estarà dotat d’una càmera instal·lada a la part
posterior amb visió de l’espai de treball posterior i una pantalla situada a l’interior de
la cabina visible pel conductor.
S’ha d’instal·lar un calaix d’higiene personal, amb disponibilitat d’aigua i d’aire a
pressió. Ha d’estar configurat de forma que no posi en perill la capacitat de frenada
del camió, que sigui de fàcil ús i de construcció robusta.

2.2.3.4.1

Instal·lacions de senyalització de prioritat i seguretat

Les instal·lacions de senyalització de prioritat, òptica i acústica, inclouran el
subministrament i muntatge de tots els elements. De la mateixa manera es
realitzaran tots els sistemes de comandament i control de qualsevol element dels
vehicles.
Aquest tipus d’instal·lacions es troben descrites a l’apartat 4.4.9 de l’annex 5 .
La limitació de velocitat al que permeti la legislació vigent, en cas que no es vagi en
servei d’urgència, es farà sobre si es porten o no encesos els senyalitzadors
lluminosos de prioritat.
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2.2.3.4.2

Instal·lacions de telecomunicacions

Les especificacions corresponents per aquests elements s’inclouen a l’annex 4 . Els
vehicles descrits a aquest document han de portar ordinador embarcat (PC) i unitat
de caixa de seguretat (UCS), definits al mencionat annex 4 com opcionals.
2.2.4 Dotació
L’adjudicatari subministrarà el material que figura en la relació que es detalla tot
seguit, però els suports seran complets per a tota la dotació complementària segons
es determina en el punt 2.2.2.2.2 del present document. Les definicions per a cada
element de la mencionada relació figuren a l’Annex 2.
Les eines de rescat hidràuliques i els ventiladors hauran d’anar codificades amb un
sistema de marcatge de tipus micropunt, làser o similar, sobre l’estructura metàl·lica.
Els codis seran proporcionats pel Servei Tècnic de la DGPEIS durant el procés de
construcció.
A les descripcions d’alguns elements de la dotació particular es destaca que cal un
marcat específic.
L’escala colissa instal·lada al sostre ha de disposar d’un sistema per poder baixar
sense pujar al sostre.
El ventilador de la referència 6.95 ha de disposar d’un punt de càrrega (sobre el
sistema elèctric intern del vehicle) de la bateria, amb el suport adequat per posar la
bateria.
Dotació particular
Codi

Nom curt

Quantitat Número d'elements

0.1

sirena electrònica 3 tons

1 unitats

0.2

Rotatius

2 unitats

0.3

Fars perimetrals laterals del vehicle

1 joc

0.4

barra senyalització a la part posterior del vehicle

1 unitats

0.5

far cercador exterior

1 unitats

0.7

far treball posterior

1 unitats

1.1

cadenes per a neu i fang amb funda

1 joc

1.2

falca metàl·lica per a rodes

2 unitats

1.3

triangles plegables d'indicació de perill homologats

2 unitats

1.6

mataguspires desmuntable adaptat al tub d'escapament

1 unitats

1.8

armilla d’alta visibilitat XL

6 unitats

10.1

escumogen multiexpansió 3% a 6%

3 unitats

10.4

Contenidors per a absorbents tipus sepiolita 15/30

2 unitats

10.6

Allargament per aspiració sobre bidó d'escumògen

1 unitats

2.1

Roda de recanvi

1 unitats

3.1.1

Clau de rodes del vehicle

1 unitats

3.1.2

gat elevador hidràulic amb palanca

1 unitats

3.1.3

eines específiques del vehicle

1 joc

3.1.4

grua elevadora de pneumàtics

1 unitats

3.2.1

caixa d'eines

1 unitats

3.2.10

clau anglesa de 8"

1 unitats
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Dotació particular
Codi

Nom curt

Quantitat Número d'elements

3.2.11

clau anglesa de 12"

1 unitats

3.2.12

mordassa de 10" d'obertura múltiple

1 unitats

3.2.13

claus fixes de dues boques

1 joc

3.2.14

claus hexagonals mascle colzada

1 joc

3.2.15

Martell de bola

1 unitats

3.2.16

clau per a tubs (Stillson)

1 unitats

3.2.17

rodet de 10 m de filferro de Ø 2 mm

1 unitats

3.2.2

cinta mètrica 8 m

1 unitats

3.2.3

serra d'arc per a metalls

1 unitats

3.2.4

fulles de serra d'arc de recanvi

5 unitats

3.2.5

tornavís pla 195

1 unitats

3.2.6

tornavís pla 290

1 unitats

3.2.7

Tornavís de creu 200

1 unitats

3.2.8

tornavís de creu 270

1 unitats

3.2.9

alicates universal, de 8"

1 unitats

4.1

manegot d’aspiració de 2000 mm i diàmetre de pas 110

4 unitats

4.2

filtre per als manegots d’aspiració Storz

1 unitats

4.3

clau de manegots simple

2 unitats

5.1.2

mànega flexible Ø 70 en rotlles de 20 m

5 unitats

5.1.3

mànega flexible Ø 70 en rotlles de 10 m

1 unitats

5.1.4

mànega flexible Ø 45 en rotlles de 20 m

8 unitats

5.1.6

mànega flexible Ø 25 en rotlles de 20 m

36 unitats

5.2.13

llança escuma baixa expansió - 200 l/min. - Ø 45

1 unitats

5.2.14

llança escuma mitjana expansió - 200 l/min. - Ø 45

1 unitats

5.2.3

llança selectora de cabal Ø 45

2 unitats

5.2.5

llança selectora de cabal Ø 25

3 unitats

5.2.7

llança cabal variable Ø 25

2 unitats

5.2.8

llança cortinadora Ø 25

2 unitats

5.3.1

peça BI - Ø 100/2x70

1 unitats

5.3.11

Clau apertura arqueta hidrant

1 unitats

5.3.13

clau gas canalitzat

1 unitats

5.3.14

col·lector d’aspiració amb clapeta Ø 2x70 / 110

1 unitats

5.3.16

bifurcació Ø 70 / 2x45 amb claus

1 unitats

5.3.17

bifurcació Ø 45/ 2x25

2 unitats

5.3.18

derivació T Ø 25 amb clau

3 unitats

5.3.19

reducció Ø 70/45

2 unitats

5.3.2

peça BI - Ø 70/70

1 unitats

5.3.20

reducció Ø 45/25

2 unitats

5.3.22

premesclador escuma Ø 45 - 200 l/mín

1 unitats

5.3.23

tub de succió escuma Ø 25

1 unitats

5.3.29

Clau de pinçament de canalització de gas

1 unitats

5.3.3

clau de pas de bola de 70 / 70

1 unitats

5.3.30

Clau de serreta per armari de gas i llum

1 unitats

5.3.31

Clau de gas multifunció de triangle

1 unitats

5.3.32

Accessori per clau de gas amb estàndard europeu

1 unitats

5.3.4

Clau de clauer

1 unitats

5.3.41

Allargadera a clau de referència 5.3.4

1 unitats

5.3.42

Aixecador de tapes manual

1 unitats

5.3.43

Aixecador de tapes amb imans

1 unitats

5.3.5

clau de hidrant de columna i fanal

1 unitats

5.3.6

clau d'hidrant mascle -femella plana

1 unitats

5.3.7

Clau de sala de comptadors d’aigua

1 unitats
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Dotació particular
Codi

Nom curt

Quantitat Número d'elements

5.4.1

motobomba portàtil

1 unitats

5.4.2

manegot d’aspiració de 2.000 mm per a motobomba portàtil

4 unitats

5.4.3

claus de manegots de motobomba

2 unitats

5.4.4

filtre per als manegots d’aspiració de motobomba

1 unitats

5.4.5

Turbobomba

1 unitats

5.5.1

extintor de pols ABC 9 kg

1 unitats

5.5.2

extintor de CO2 5 kg

1 unitats

5.5.3

Extintor forestal d’aigua

2 unitats

5.5.5

unitat portàtil d'escuma multiexpansió

1 unitats

6.1.1

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

4 unitats

6.1.3

pulmoautomàtic ERA

4 unitats

6.1.4

ampolla ERA 6,8 litres

8 unitats

6.1.5

funda reflectora per a ampolla ERA 6,8 litres

8 unitats

6.125

Catifa aïllant

1 unitats

6.126

Bossa de transport per material de referència 6.125

1 unitats

6.13

perxa aïllant

1 unitats

6.14.1

bossa eines elèctriques

1 unitats

6.14.10 tester de tensió

1 unitats

6.14.11 rodet cinta aïllant

1 unitats

6.14.13 guants de protecció elèctrica

1 parells

6.14.131 bossa per guants de protecció elèctrica

1 unitats

6.14.14 cisalla aïllant

1 unitats

6.14.2

alicates aïllants de tall 1000 V

1 unitats

6.14.3

mordassa aïllant ajustable 1000 V

1 unitats

6.14.4

tornavís pla 180 mm 1000 V

1 unitats

6.14.5

tornavís creu 180 mm 1000 V

1 unitats

6.14.6

tornavís pla 280 mm 1000 V

1 unitats

6.14.7

tornavís creu 280 mm 1000 V

1 unitats

6.14.8

clau ajustable 1000V

1 unitats

6.14.9

extractor llarg de fusibles

1 unitats

6.15

vestit protecció química nivell 2

5 unitats

6.17

guants per a àcids (parell)

5 parells

6.18

massilla per a fuites de gasos 1 kg

2 unitats

6.19

caixa de 2 protectors de l'orella d'un sol ús

6 unitats

6.2

caputxa (capuz) de rescat

2 unitats

6.20

rodet cinta d’abalisar

1 unitats

6.21

senyalització de perill reflectant tetraèdric per terra

3 unitats

6.23

casc de protecció auditiva

3 unitats

6.5

taula control manual entrades ERA

1 unitats

6.95

Ventilador de motor a bateria

1 unitats

6.96

Cortines de fum

1 unitats

7.1.10

cilindre hidràulic ERH mitjà de nivell 1

1 unitats

7.1.11

mànegues hidràuliques de connexió ERH 0,5 m

1 unitats

7.1.13

mànegues hidràuliques de connexió ERH 10 m

1 unitats

7.1.14

cadenes separador

1 joc

7.1.17

joc de cunyes d’escala ERH

1 joc

7.1.182 Escut

1 joc

7.1.184 Conjunt de proteccions toves

1 joc

7.1.185 Puntals

1 unitats

7.1.2

Motobomba hidràulica ERH de nivell 1

1 unitats

7.1.31

coixí pneumàtic V12

2 unitats

7.1.35

control doble ompliment coixins

1 unitats

Àpèndix 1

13 de 17

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

Dotació particular
Codi

Nom curt

Quantitat Número d'elements

7.1.36

reductor de pressió 300 bar a pressió de treball

1 unitats

7.1.37

mànega 5 m vermella ompliment coixins a pressió de treball

1 unitats

7.1.38

mànega 5 m groga ompliment coixins a pressió de treball

1 unitats

7.1.5

separador mig ERH

1 unitats

7.1.6

cisalla ERH pesada de nivell 1

1 unitats

7.1.7

cisalla ERH compacta de nivell 1

1 unitats

7.3.1

maleta de transport de material sanitari

1 unitats

7.3.11

Collarí cervical multitalla per a adults, amb bossa

4 unitats

7.3.12

llitera tipus “cullera”

1 unitats

7.3.13

Bossa apòsits cremades

1 unitats

7.3.2

fèrula espinal, amb bossa

1 unitats

7.3.6

collaret cervical pediàtric, amb bossa

1 unitats

7.3.8

tauler rígid per a rescats, amb capçal i bossa

1 unitats

8.1.11

llanterna personal, per a ús col·lectiu

1 unitats

8.1.13

Carregador de 12 voltis per a llanterna de la referència 8.1.11

1 unitats

8.3.1

escala de ganxos

1 unitats

8.3.2

escala corredissa

1 unitats

8.3.4

corda de Ø 14 mm 40 m

2 unitats

8.3.5

cordes de Ø 8 mm 20 m

1 unitats

8.3.6

cordes de Ø 6 mm, per a lligades

5 unitats

8.4.1.1

rampegoll de 3.000 mm

1 unitats

8.4.1.10 cable 20 m per aparell de palanca

1 unitats

8.4.1.11 politja oberta per a 3.000 kgs

1 unitats

8.4.1.12 gat mecànic 5.000 kg

1 unitats

8.4.1.2

cabrestant manual

1 unitats

8.4.1.6

grilló lira de 1"

2 unitats

8.4.1.7

cingla

1 unitats

8.4.3.01 motoserra forestal amb espasa completa

1 unitats

8.4.3.10 camalls antitall

1 parells

8.4.3.11 maneguet antitall

1 parells

8.4.3.12 guant antitall

1 parells

8.4.3.13 polaines antitall

1 parells

8.4.3.14 casc antitall

1 unitats

8.4.3.15 bossa impermeable:

1 unitats

8.4.3.3

Motodisc

1 unitats

8.4.3.4

disc diamant per ceràmica 300 x 24,5

1 unitats

8.4.3.5

disc per acer 300 x 3,4 x 22,2

1 unitats

8.4.3.8

radial

1 unitats

8.4.4.1

destral de dues mans antiencastrable

1 unitats

8.4.4.10 tallaferros de 400

1 unitats

8.4.4.11 palanqueta de 700 mm

1 unitats

8.4.4.12 Palanca de 1000 mm

1 unitats

8.4.4.13 mall

1 unitats

8.4.4.14 cisalla 10 mm

1 unitats

8.4.4.15 fulla de cisalla de recanvi

1 unitats

8.4.4.16 rasclet

1 unitats

8.4.4.17 escombra ampla

1 unitats

8.4.4.18 pulasky

2 unitats

8.4.4.2

Pic

1 unitats

8.4.4.3

pala de punta

1 unitats

8.4.4.4

pala plana

1 unitats

8.4.4.5

paleta

1 unitats
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Dotació particular
Codi

Nom curt

Quantitat Número d'elements

8.4.4.6

maceta

1 unitats

8.4.4.7

punxó de 250

1 unitats

8.4.4.8

punxó de 400

1 unitats

8.4.4.9

tallaferros de 200

1 unitats

8.5.1

dipòsit metàl·lic 20 l per a combustible

1 unitats

8.5.2

dipòsit metàl·lic 5 l. per a combustible

1 unitats

8.5.3

dipòsit de plàstic 10 l d'aigua

1 unitats

8.5.6

xarxa en cabina sobre seient per material

1 unitats

8.5.7

motxilla portamànegues

4 unitats

8.5.8

rodet de mànega flexible

1 unitats

8.5.9

Debanadora per a dues mànegues Ø 25

1 unitats

2.3

Proves

Es faran de forma obligatòria les següents proves i revisions, sent de caràcter
opcional les de l’Annex 6 i les incloses als criteris d’adjudicació:
a)

Hidràuliques (als 1 dels 2 prototipus i a 1 unitat de cada pre-lliurament):
a. determinació de volum real de cisterna, d’acord3 a annex C de la EN
1846-3.
b. prova de funcionament de bomba aspirant des de cisterna.
c. prova de funcionament de bomba aspirant des de hidrant.
d. comprovació del sistema d’autoprotecció, d’acord al present apèndix
del BRP.
e. comprovació de sistema de cebat de bomba, d’acord a annex 5
f. funcionament de sistema de llançament d’aigua a velocitat de pas
d’home, d’acord al present plec tècnic.
g. indicadors de quadre de bomba

b)

Dimensionals (als 2 prototipus):
a. angles d’entrada i sortida
b. distància lliure al terra .
c. alçada d’estreps de cabina

c)

Dinàmiques (a 1 dels 2 prototipus):
a. pujada en sentit de cabina per rampa d’acord amb EN 1846, amb
cisterna plena i buida.

3

El transformador pot proposar altre mètode, que haurà de ser acceptat per la DGPEIS per ser aplicat.
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b. pujada en sentit de bomba per rampa d’acord amb EN 1846, amb
cisterna plena i buida.
c. comprovació sota condicions dels 2 eixos no paral·lels.
d)

Estàtiques (a 1 dels 2 prototipus): assaig de bolcada lateral d’acord amb EN
1846, amb cisterna plena i buida.

e)

Comprovació de sistemes de seguretat (a 1 dels 2 prototipus i a 1 unitat de
cada pre-lliurament):
a. protecció de cablejats elèctrics
b. protecció de circuits d’aire
c. protecció de circuits hidràulics

f) Comunicacions (a totes
funcionament d’emissora.

les

unitats

del

contracte):

comprovació

de

g)

Dotació (a totes les unitats del contracte): comprovació de cada element,
inclosa la codificació de les eines de rescat.

h)

General (a totes les unitats del contracte): revisió de col·locació de material a
armaris, estat de cabina (fixació de material, no presència de superfícies o
cantonades perilloses, etc.), indicadors de cabina, preentrega4 a càrrec del
fabricant del xassís, estat de seients i cinturons (llargària adequada),
avisadors acústics d’armaris, accessos a armaris laterals i sostre,
funcionament de vàlvules de sortida d’aigua (sense quedar cap d’elles
obstaculitzada per altres elements, sense pèrdues d’aigua i amb resistència
adequada al ser manipulades), accés a bateries, informació (placa amb
informació de prestacions de bomba, de sistema de bloqueigs, d’ús de
bomba, ...) i a preses d’aire. Funcionament de sirena als diversos modes
possibles.

Vist i Plau
Cap de secció de parc mòbil

4

El cap del Servei Tècnic

Es pot substituir la comprovació física amb la comprovació en documentació lliurada pel fabricant del xassís.
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