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

PLEC DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE 400
CAPUTXES DE RESCAT PER ALS BOMBERS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS PER A L’ANY 2018

1. Antecedents
Els bombers de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
(d’ara en endavant DGPEIS) utilitzen els equips de protecció respiratòria en
intervencions on l’atmosfera pot ser no respirable.
2. Objecte
Subministrament de 400 de caputxes de rescat
3. Característiques tècniques
Es connectaran a pressió mitjana, definida segons norma EN 132, als equips de
protecció respiratòria de la DGPEIS (marques MSA i Dráger).
La connexió d’aire ha de permetre la comunicació normal amb la persona
rescatada.
Ha de poder adaptar-se la caputxa a qualsevol mesura de cap, i ha de ser possible
posar-se la màscara sense treure’s les ulleres, en cas que es portin.
La caputxa anirà en una bossa de transport, que haurà de ser possible subjectar a
un cinturó estàndard de bombers.
Tots els components de la caputxa han de tenir característiques de retard a la
propagació a la flama.
Es podrà puntuar l’existència d’algun sistema de regulació del caudal subministrat,
des de l’equip de protecció de respiratori d’origen fins a la caputxa de rescat.. En
cas que existeixi l’esmentat sistema de regulació, ha d’estar preparat per impedir
una manipulació accidental que pugui posar en perill a la persona rescatada. Per
tant, no s’admetrà un sistema de regulació que no compleixi aquest requeriment.

4. Condicions generals
Són les següents:
1) L’empresa adjudicatària canviarà fins a un 100 per cent de les caputxes que
presentin problemes de falta de qualitat de fabricació durant el període de
garantia a comptar des que siguin lliurades físicament al magatzem central
de la DGPEIS a Martorell, fins al moment en que siguin utilitzades en
situació real. Tota caputxa emmagatzemada ha d’estar en perfectes
condicions d’ús en el moment que es tregui de la bossa, per primera
vegada.
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2) Tots els elements tindran data de fabricació inferior a 6 mesos respecte al
moment de lliurament. Totes aquestes circumstàncies podran ser
comprovades sempre que ho cregui oportú el Servei Tècnic de la DGPEIS.
3) S’han de subministrar amb documentació d’ús i embalades.

Cerdanyola, 8 de març del 2018

El cap de secció de parc mòbil
CPISR-1 C Julio
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Vist i Plau
El cap del Servei Tècnic
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Roberto Gómez Valbuena
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