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

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU
EN QUATRE VEHICLES AUTOESCALA DEL COS DE BOMBERS DE LA
GENERALITAT

1. Objecte:
Manteniment preventiu i correctiu de l’equip d’alçada de quatre vehicles autoescala del Cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya, durant l’any 2021.
El manteniment preventiu serà la revisió decennal (cada 10 anys), d’acord amb el procediment de
treball del fabricant de les autoescales (AEA).
Es farà en lot únic i són les següents:

1.10.60
2.10.60
4.12.60
5.07.60

Matrícula
8137-DLR
6918-DTK
1517-DVG
5515-FZB

Parc
Manresa
Figueres
Pineda
L'Hospitalet de Llobregat

Marca i model
IVECO MAG. DLK2312CS
IVECO MAG. DLK2312CS
IVECO MAG. DLK1812CS
IVECO MAG. DLK 2312CS

El manteniment correctiu seria el que s’estimi necessari de fer una vegada estigui realitzat el
preventiu, d’acord a l’apartat 3 d’aquest document.

2. Condicions tècniques generals:
L’empresa haurà de realitzar els treballs seguint el manual de manteniment Iveco-Magirus de totes les
accions preventives decennals proposades. De manera general la revisió decennal ha d’incloure, la
ma d’obra, els materials i líquids i instruments de mesura, que formin part de les accions de
manteniment. Al final del manteniment, per cadascuna de les autoescales, l’empresa emetrà un
informe amb totes les accions i tests realitzats, a mes del corresponent certificat de la revisió.
Qualsevol acció que es proposi per part de l’empresa, estarà subjecte a la valoració del personal del
Servei Tècnic de la DGPEIS per a la seva aprovació.
El transport dels quatre vehicles, tant l’anada com la tornada a les instal.lacions de la empresa
adjudicatària, el realitzarà personal de bombers i les despeses aniran a càrrec de la DGPEIS.
En relació als tècnics que executaran el contracte, s’exigeix el compromís d’adscripció d’almenys un
tècnic amb la capacitació adequada per a executar el servei, respecte el/s qual/s s’exigeix l’aportació
d’una certificació, emesa pel fabricant, conforme ha rebut formació o actualització de formació sobre
procediments de reparació del fabricant. El certificat tindrà una antiguitat màxima de 5 anys, i
solament serà aplicable a tècnics que facin directament els treballs objecte d’aquesta contractació, i
com a experiència, acreditarà de manera fefaent haver realitzat almenys una revisió decennal sobre
AEA Iveco-Magirus durant cadascú dels darrers 3 anys previs a l’any 2021.
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3. Descripció general dels treballs:
Tal com s’ha indicat, la revisió preventiva decennal seguirà el manual de manteniment Iveco-Magirus
per aquest tipus de revisió. Tots els treballs a realitzar es faran seguint els procediments de treball del
fabricant, segons la darrera versió que sigui vigent.
El temps màxim per a la realització de la revisió decennal serà d’un mes, a partir de la recepció del
vehicle a instal·lacions de l’empresa adjudicatària.
L’ordre serà indicat en el moment de la seva adjudicació, d’acord amb les necessitats operatives.
De manera general, constarà almenys de les següents accions:
 Neteja integral del conjunt escala
 Greixatge general
 Verificació dels recolzaments
 Cable de bloqueig de ballesta: revisar i canviar
 Verificació presa de força connectada a l’engranatge
 Verificar d’arrancada-aturada de motor
 Revisió de xassís de la sub-estructura
 Revisió de presa de força de l’eix
 Comprovació d’estat de bomba hidràulica
 Comprovació i substitució de mànegues hidràuliques
 Comprovació de seguretat de la plataforma de l’escala
 Revisió d’engranatge de rotació de la torreta
 Revisió de secció posterior per pèrdues, i revisió de connexions
 Comprovació de palanques de control de recolzament
 Comprovació total dels llums i d’il.luminació
 Purga dels calderins de fre
 Comprovació de bateria
 Estat general dels cofres
 Estat general de cabina de conducció i comprovacions d’interruptors de presa de força
 Comprovació de tots els ordinadors
 Comprovació sensor de posició de transport d’AEA
 Comprovació i neteja de filtres de tanc hidràulic
 Estat general del cabestrant.
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 Comprovació de controls principals (sota seient)
 Comprovacions de pèrdues oli en vàlvules de: control principal, magnètiques.
 Comprovació d’estat general de sensors de moviment lliure, sense els sistemes de control
estàndard.
 Comprovació d’engranatge de l’escala
 Comprovació dels reblons de l’escala
 Comprovació i posada en marxa
 Comprovació de joc d’escala
 Estat general de cistella de rescat, monitor i llitera rescat.
 Comprovació de funcionament del control de la cistella
 Comprovació de sistema manual i elèctric d’emergència
 Substitució de tots els olis, hidràulic general, cabestrant, distribuïdor, engranatges.
 Substitució de filtres de tanc d’oli hidràulic general, i circuit d’oli de cistella.
 Substitució cables d’acer de suspensió del dispositiu de bloqueig del pont posterior.

A més es realitzaran almenys els següents tests:
a) Test de càrrega:
a. Verificació de distància de projecció , portant l’AEA fins al seu límit físic, forçant tots
els moviments possibles en posició de màxima càrrega, i verificant que es troben als
punts geomètrics mínims establerts pel fabricant.
b. Verificació de corba de sobrecàrrega amb valors de 190 Kg. / 257 Kg.
b) Test de materials: Posicionament del braç de l’AEA a 180º graus respecte a cabina; elevació
del braç amb càrrega de 2 persones fins a alçada màxima; descens controlat sense recollir
cap tram. Llavors es fixarà la posició geomètrica i es tensarà la cistella amb 200 kg amb
poliplast o similar. Es considerarà que el resultat del test és positiu si la projecció no es
desplaça més de 100 mm, durant 10 minuts.
A final de la revisió decennal, s’entregarà la següent documentació:
 Informe de revisió, a partir del procediment actualitzat de treball del fabricant.
 Diagnosis, informe de deficiències i recomanacions.
 Pressupost de les accions a realitzar, de manteniment correctiu, si fos necessari , i amb el
detall dels treballs proposats.
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El Servei Tècnic de la DGPEIS valorarà i acceptarà el pressupost si s’escau, en el termini màxim
d’una setmana a partir de la seva recepció, i és a partir d’aquest moment que es podran iniciar els
treballs de manteniment correctiu.
El temps màxim per executar els treballs de manteniment correctiu serà d’un mes, a partir de la data
de seva acceptació per part de la DGPEIS. Aquest termini solament podrà ser ampliat, si l’empresa
adjudicatària pot justificar documentalment, que està a l’espera de recanvis per part del fabricant de
les AEA.

4. Acceptació dels vehicles revisats i reparats:
Un cop realitzades totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu, a les instal·lacions de
l’empresa, es durà a terme una revisió general de funcionament, en la qual hi assistirà un
representant de la DGPEIS, juntament amb personal tècnic de l’empresa.
Després d’aquesta revisió, es validarà i si s’escau, s’acceptarà l’entrega de l’autoescala per poder
retornar-la a les instal·lacions de la DGPEIS.
La DGPEIS tindrà, posteriorment a l’arribada dels vehicles a les instal·lacions de la DGPEIS, una
setmana per comunicar defectes o problemes d’execució amagats, que no s’hagin pogut detectar
durant la revisió a instal·lacions de l’empresa adjudicatària. Serà responsabilitat de l’empresa
adjudicatària resoldre aquests defectes o problemes d’execució amagats, en el termini màxim de 2
setmanes.
5. Altres aspectes:
La empresa adjudicatària serà considerada responsable en cas d’una revisió incorrecta i/o sense
haver tingut en compte el procediment actualitzat de treball del fabricant.

El cap del Servei Tècnic

Màxim del Valle Ferrer
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