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

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE LLANCES FORESTALS DE
CABAL VARIABLE PEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT

1- Objecte

Subministrament de 90 llances forestals de cabal variable de 25 mm de diàmetre pel Cos de
Bombers de la Generalitat.
2- Característiques
-

-

les llances hauran d’estar definides per a treballar a pressió nominal de 40 bar, com a
mínim.
els punts de selecció del cabal han de ser, almenys, de 19, 37, 90 I 150 litres per minut.
La tolerància absoluta màxima pel cabal de cada un d’aquests punts serà del 3%. Es
donarà puntuació addicional si disposen d’almenys un punt de selecció possible més, a
partir de 175 litres per minut.
fabricació en alumini amb tractament d’anoditzat contra corrosions.
el diàmetre nominal serà de 25 mm.
tindrà posició de neteja i purga.
característiques de llança per a foc forestal, sent operativa a baixes pressions i poc
cabal.
compatible amb element accessori per a expansió d’escuma d’ús forestal (no objecte
d’aquest contracte).
característiques de resistència, ergonomia i durabilitat, per a llança destinada a ser
utilitzada a focs forestals de llarga duració.
disponibilitat d’efecte boira a cabals inferiors a 20 litres per minut
cada llança portarà marcat de número de sèrie, únic i imprès de forma indeleble.

3- Condicions generals
-

-

el material serà nou i de primera qualitat, preparat per a ús de bombers i resistent
contra intempèrie.
el Servei Tècnic podrà comprovar el compliment dels requeriments d’aquest plec.
tota llança que presenti problemes de funcionament, durant el període de garantia
s’haurà de canviar per una nova en el termini màxim de 2 setmanes, a partir del
comunicat del Servei Tècnic. Igualment, tota llança que durant el període de
garantia presenti canvis superficials visibles a simple vista (corrosions, alteracions
del material de superfície o equivalents), també s’haurà de canviar per una nova.
Si durant el període de garantia, 3 o més llances no poden treballar amb la pressió
nominal especificada, es retornarà tot el lot.
les empreses licitadores hauran de garantir un servei de reparació de les llances, el
qual no seria objecte d’aquest contracte.
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