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1. OBJECTE
Definir les característiques tècniques que regiran el subministrament d'un vehicle 4x4
carrossat de 2 eixos amb: una grua articulada posterior, un cabrestant davanter, una bola
de remolc, un vestuari i armaris per a l'allotjament de material específic dels
submarinistes.
El nou vehicle incorporarà les modificacions precises i oportunes per a millorar i
actualitzar les prestacions del vehicle actual amb anagrama J-12.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS
Xassís
PTC mínim: 14Tn
Núm. d'eixos: 2
Cabina: Doble (2+4)
Places homologades: 6
Tracció: 4x4
Distància entre eixos admesa: 3800 mm – 4200 mm
Amplària màxima: 2550 mm (sense sobresortir cap element del xassís ni del carrossat)
Motor
Potència min: 280 CV
Parell màxim (mín. admissible): 1000 Nm
Cilindrada: 7000 - 10000 cm³
Combustible: Dièsel
Nivell d'emissions: Euro VI
Carrossat
Cabrestant 4tn davanter.
Grua posterior amb cabrestant de 2Tn.
Vestuari i armaris tancats amb persianes enrotllables.
Altres prestacions
Aire condicionat.
Cambra de visió posterior accionada amb la marxa enrere. La pantalla estarà integrada
en cabina.
Retrovisors elèctrics, plegables i amb braços el més curts possibles.
Les especificacions de tots els elements es desenvoluparan al contingut d'aquest plec.
El vehicle, totalment carrossat, haurà de complir el Reial decret 1215/1997, on
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels
treballadors dels equips de treball. Es lliurarà juntament amb el vehicle un informe
satisfactori del compliment del RD 1215/1997.
*Al llarg de la descripció del present Plec de Condicions Tècniques per a
l'adquisició del vehicle, es ressalta en negreta i en cursiva tots aquells elements
que s'hauran de presentar i documentar en l'oferta presentada amb la finalitat de
poder valorar-la correctament.
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3. XASSÍS PORTOR
Xassís de dos eixos i, sempre que la construcció del carrossat ho permeti, fuita vertical.
La distància entre eixos del vehicle estarà compresa entre els 3800 i 4200 mm (tots dos
inclosos). Xassís rígid amb cabina doble i tracció 4x4 amb bloquejos de diferencial
central, davanter i posterior. Disposarà d'una caixa de canvis automatitzada amb
reductora. L'amplària total serà inferior als 2550 mm.
Es lliuraran juntament amb l'oferta plans del xassís amb la configuració tècnica
detallada del vehicle ofert incloent tots els extres, tant els exigits al present
document com aquells que aporti per iniciativa pròpia l'oferent. D'acord amb el
PCAP, es valorarà, amb criteris automàtics, la qualitat tècnica de la informació
aportada.

3.1

MOTOR
Haurà de reunir les característiques EURO VI.
Motor dièsel de 6 cilindres en línia.
Sistema d'injecció directa tipus common rail amb pressió d'injecció de fins a 2000 bars.
Equipat amb sistema que impedeixi sobrepassar el règim de revolucions (rpm) màxim
admissible.
Potència del motor mínima admissible de 280 CV.
Parell motor mínim exigit d'1 000 Nm.
Sense limitador de velocitat.
Es valorarà en el PCAP un increment de la potència mínima admissible, així com
l'increment del parell motor mínim exigit. S'assignarà la màxima puntuació a
aquells oferents amb motor de fins a 330 CV o superior. Així mateix, aquells
motors que aconsegueixin un parell màxim de 1300 Nm aconseguiran la màxima
puntuació. L'oferent haurà d'especificar la potència màxima (en Kw) del motor
del vehicle, així com el seu parell màxim (en Nm).

3.2

DIRECCIÓ
Disposició del conductor en el costat davanter esquerre de la cabina.
Panell d'assistència hidràulica incorporat amb desmultiplicació variable.
Columna de direcció ajustable.

3.3

CAIXA DE CANVIS
Canvi automàtic amb convertidor de parell amb 5 o 6 velocitats endavant i una marxa
enrere.
El vehicle disposarà d'un retardador hidràulic integrat a la caixa de canvis que ajudarà
a que el vehicle freni generant un menor desgast del sistema de frenat oferint un major
control i una millor maniobrabilitat i conducció, el que permetrà arribar a les
intervencions de manera segura i minimitzant l'ús dels frens.
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En prevenció́ d'accidents, amb la posició́ de marxa enrere s'activarà un avís sonor, a
més del lluminós. Es disposarà d'un interruptor a cabina per a poder desconnectar-la
en situacions extraordinàries, el qual tornarà a la posició normal tant aviat es pari el
vehicle i es torni a arrencar.
3.4

CAIXA DE TRANSFERÈNCIA
Separada de la caixa de canvis, s'incorporarà una caixa de transferència protegida
amb una xapa. La tracció en els dos eixos serà permanent. La caixa de transferència
atorgarà la potència adequada a cadascun dels eixos.
Per a incrementar la força a la sortida de la caixa de transferència i augmentar la
capacitat de tracció del vehicle sacrificant la velocitat, s'instal·larà un mecanisme
(reductora) accionable a voluntat del conductor que activarà uns engranatges interns i
desmultiplicaran la cadena cinemàtica. La reductora serà un mecanisme integrat a la
caixa transfer que aportarà una doble relació de transmissió: la relació normal per a la
circulació per carreteres i pendents normalitzats i la relació reduïda per a la circulació
per terrenys complicats i amb grans pendents. Aquest element mecànic es podrà
combinar amb l'ús dels bloquejos dels diferencials.
Existirà bloqueig diferencial longitudinal, davanter i posterior. L'activació de qualsevol
element de bloqueig del diferencial implicarà l'aparició d'indicatius d'alerta lluminosos
en el quadre de control del conductor i l'avisador acústic.

3.5

PRESA DE FORÇA
La presa de força s'acoblarà a la sortida de la caixa de canvis i es dimensionarà amb
els elements intermedis necessaris per a garantir el seu correcte funcionament.
Aquesta presa de força haurà de generar el parell i les rpm necessàries per a poder
moure la grua i el seu cabrestant segons els requisits tècnics del fabricant. Tots els
elements mecànics del vehicle s'accionaran a través de la bomba hidràulica accionada
mitjançant la presa de força.
Aquests elements acoblats a la presa de força del vehicle han de funcionar en
condicions òptimes de manera que les prestacions tècniques no quedin alterades per
motius relacionats amb la presa de força, la cadena cinemàtica, la connexió, el sistema
d'acoblament o amb les rpm i parell requerits.
Les prestacions dels elements a carrossar en el vehicle, els quals seran accionats
mitjançant la bomba hidràulica, es descriuen en l'apartat corresponent d'aquest mateix
plec de condicions tècniques.
L'accionament de la presa de força es realitzarà des del lloc de conducció, a l'interior
de cabina. L'interruptor de la presa de força en cabina haurà d'anar especialment
protegit per a no ser accionat involuntàriament.
Es disposarà en cabina d'un senyal lluminós i acústic que s'activarà quan la presa de
força es trobi acoblada i el fre d'estacionament desconnectat. Amb el fre
d'estacionament activat (fre de mà) s'activarà exclusivament el senyal lluminós. El
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3.6

senyal lluminós es retolarà amb el nom de “grua”. Únicament es podrà connectar la
presa de força amb el vehicle parat i el fre d'estacionament accionat.
FRENS
Sistema de frenat pneumàtic amb dos circuits independents gestionat mitjançant un
sistema electrònic. Tots els frens seran de disc.
El sistema de frenat incorporarà diversos sistemes electrònics d'ajuda a la conducció:

•
•
•
•

•

Assistència de frenada d'urgència. Optimització de la distància de frenat en les
parades d'emergència.
Sistema antibloqueig de les rodes que permeti mantenir el control de la direcció del
vehicle en impedir que les rodes es bloquegin. Especialment dissenyat per als frenats
d'emergència.
Es permetrà l'activació conjunta dels frens i dels ralentitzadors. Es combinaran els
diferents sistemes de frenat: frens de servei, fre motor i ralentitzadors.
Incorporarà un sistema de control electrònic de l'estabilitat de la direcció que ajudi el
conductor a mantenir el control de la trajectòria del vehicle especialment en condicions
difícils (pluja, neu, corbes tancades, etc.). També, s'inclourà una funció que impedeixi
que el vehicle bolqui en situacions complicades (rotondes, corbes tancades, canvis
bruscos de trajectòria, etc.).
Assistència d'arrencada en pendents.
El fre d'estacionament haurà de ser amb control pneumàtic i amb immobilització
garantida per cilindres de moll en les rodes posteriors.

3.7

SUSPENSIÓ
Suspensió davantera de ballestes parabòliques reforçades. Barra estabilitzadora
reforçada.
Suspensió posterior de ballestes parabòliques reforçades. Amortidors telescòpics.
Barra estabilitzadora reforçada.

3.8

COMBUSTIBLE
La capacitat mínima del dipòsit serà de 150 l.
El tap de tancament del dipòsit serà de seguretat i el seu tancament serà manual. No
disposarà de clau.
El vehicle estarà dotat d'un sistema de filtres de combustible que garanteixi la
supressió d'impureses que puguin afectar el perfecte funcionament de tots els
elements del motor.

3.9

RODES
S'equiparan amb pneumàtics iguals, a poder ser, compatibles amb la marca utilitzada
actualment en la resta de vehicles de l’SPEIS a fi d'unificar els recanvis del parc de
vehicles del Servei.
La pressió d'inflat es marcarà de manera indeleble sobre els parafangs de les rodes.
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3.10 TUB D'ESCAPAMENT
El tub d'escapament serà vertical, sempre que no sigui un problema per al
desenvolupament de la carrosseria. La sortida de fums s'orientarà cap al lateral del
vehicle més pròxim a fi d'evitar tacar el sostre amb partícules provinents dels gasos de
combustió. La fuita vertical serà d'acer inoxidable i disposarà de pantalla de protecció
tèrmica. Quedarà integrat dintre de la carrosseria. En el cas que, per motius tècnics i
per limitacions en les dimensions del carrossat, el tub d'escapament no pugui ser
vertical, es justificarà en l'oferta i es presentarà una solució alternativa amb fuita sota
xassís i sortida de fums pel lateral dret. Així mateix, se subministrarà un tub de
conducció de gasos de fuita
3.11 DISTRIBUCIÓ DE CÀRREGUES
Es presentarà un estudi de repartiment de càrregues i moments de bolcada sobre els
diferents eixos del vehicle acabat. Cap dels valors obtinguts podrà superar el valor
màxim establert per a cadascun dels eixos. Complir norma EN1846.
S'haurà de garantir amb el vehicle finalitzat i carregat amb material, a través d'un banc
de proves, els resultats calculats en l'oferta. No s'acceptarà una desviació en negatiu
(empitjorar el valor obtingut en l'oferta). Aquesta prova es realitzarà en les
instal·lacions que indiqui l'adjudicatari amb el vehicle totalment carregat i amb els
ocupants substituïts per elements d'uns 75 kg (6x75kg).
3.12 ALTRES ELEMENTS A INCORPORAR AL XASSÍS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reixeta de protecció de fars.
Il·luminació dels graons d'accés a cabina.
Xassís adaptat per a la instal·lació d'un cabrestant davanter.
Travesser posterior per a ganxo de remolc d'almenys 3000 kg.
Ganxo o bola d'enganxament d'almenys 3000 kg.
Falques per a rodes.
Deflector aerodinàmic sobre cabina enrasat al carrossat.
Tendal lateral.
Placa solar sobre el sostre de la carrosseria.
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4. CABINA
La cabina serà doble, d'origen del fabricant del xassís i amb capacitat per a dues places
davanteres i quatre de posteriors.
A més de les especificacions contingudes en la norma UNE 1846, com a elements
especialment significatius, complirà amb els següents punts que es descriuen a
continuació:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)
p)

La cabina estarà dotada de 4 portes amb obertura a 90º.
La cabina es dotarà d'una suspensió. De cara al manteniment del vehicle, la cabina
disposarà d'un sistema de basculació hidràulic.
Permetrà acomodar a conductor i acompanyant en els seients davanters. El seient del
conductor i el de l'acompanyant seran regulables en distància i inclinació. Els dos
seients hauran d'incorporar suspensió pneumàtica. El seient del conductor disposarà
de cinturó integrat, suports lumbars ajustables i recolzabraços. Sota el seient del
conductor es disposarà d’una presa d'aire i un punt de subministrament de la pistola
d'aire. El seient de l’acompanyant disposarà de cinturó integrat i recolzabraços.
Les quatre places posteriors permetran la construcció d'un cofre o espai sota la
banqueta correguda per a l'allotjament dels EPI dels bombers.
Totes les places del vehicle hauran d'incorporar cinturons de seguretat de tres punts
preferiblement de color vermell (color diferent del negre o gris obligatoris).
Totes les finestres de les portes d'accés estaran dotades d'alçavidres elèctrics. Els
cristalls laterals seran laminats.
Incorporarà visera para-sol i la lluna parabrisa serà tractada amb antibafs.
Des del punt de conducció es possibilitarà la visibilitat, mitjançant miralls, de tots els
laterals del vehicle; fins i tot la vorada de vorera oposada al conductor i la de la part
frontal del vehicle. Dos miralls retrovisors amb antibafs i telecomandament. Disposarà
de dos retrovisors de gran angular i un d'aparcament.
Tot el material a col·locar en cabina haurà de portar fixació suficient de seguretat de
manera que impedeixi la seva projecció o obertura accidental en cas de bolcada.
Tots els telecomandaments o controls remots dels elements carrossats en el vehicle
disposaran d'un allotjament en l'interior de cabina. Aquests telecomandaments tindran
una segona bateria de recanvi que anirà en càrrega en l'interior de cabina.
Comandament de la grua i comandament del cabrestant.
La cabina estarà dotada d'aire condicionat i calefacció.
Tots els punts d'agafada per a l'ajuda a l'ascens, descens i estabilitat dels ocupants del
vehicle hauran d'anar pintats de color groc.
El sostre de la cabina del vehicle es dotarà de botzines pneumàtiques accionables des
del lloc del conductor de manera independent al canvi de to de la sirena. També, es
podrà accionar de forma commutada des de l'acompanyant. Els dos mecanismes
s'accionaran amb el peu mitjançant un polsador situat en el sòl del seient: en el lloc del
conductor amb el peu esquerre i en el lloc de l'acompanyant amb el dret.
Es disposarà d'una o diverses connexions USB. També es disposarà d'una presa de
corrent de 12 V en el tauler d'instruments per a accessoris.
La tapisseria de la cabina serà de cautxú o material preparat per a un ús intens i de
fàcil neteja.
Instal·lació de dues ràdios completes centrades en el tauler de cabina amb el PTT en
el costat de l'acompanyant. S'aprofitaran els altaveus de sèrie del xassissos integrats
en cabina per a connectar totes dues emissores. Una emissora serà per a la xarxa de
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bombers (xarxa Rescat) i l'altra emissora serà de banda marina. Veure l'annex de
material.
Pantalla amb càmera de visió posterior integrada en el panell de control del vehicle.
Connexió automàtica en accionar la marxa enrere i amb connexió manual a
requeriment del conductor. La ubicació de la càmera ha de permetre una visió nítida
de la part posterior sense que obstacles com la grua treguin cap mena de visió.
El volant serà d'última generació amb revestiment de cuir. La columna de la direcció
serà ajustable.
S'instal·larà un llum lector de mapes en el costat de l'acompanyant.
Instal·lació d'un únic comandament per al control de la il·luminació d'emergència del
vehicle, centrat en cabina i de fàcil accés per al conductor. Des d'aquest comandament
es regularan: pont de llums de la cabina, destellants perimetrals, focus de treball, barra
direccional posterior, etc.
El sostre de la cabina disposarà d'una trapa.
Es valorarà, d'acord amb el PCAP, la instal·lació d'un deflector sobre el sostre de
la cabina original que quedi alineat amb l'altura del carrossat final i que alhora
serveixi per a l’allotjament de material lleuger i voluminós. El material que es
pugui allotjar entre el sostre original i el deflector es podrà extreure a través de
la trapa del sostre o de la part superior. En aquest cas, la instal·lació del pont de
llums sobre cabina s'instal·larà sobre el deflector. Si les barreres s'extreuen o
entren des de dins de la cabina, es mullarà tot.

q)

r)
s)
t)

u)
v)

4.1

INSTRUMENTS DE CONTROL DEL CONDUCTOR
Des del lloc de conducció, a més dels comandaments i indicadors mínims que
exigeixen les normes de fabricació de vehicles pesants, s'haurà de disposar dels
següents mecanismes i indicadors a l'abast del conductor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.2

Un únic comandament i indicador de llums d'emergència, sirena acústica, barra
direccional, fars de treball, intensitat dia/nit i canvi de to. El canvi de to també es
realitzarà prement el clàxon del vehicle.
Indicador d'armaris, plataformes o elements oberts amb senyal acústic i lluminós.
Possibilitat de desconnexió del senyal acústic.
Comandament d'acoblament de la presa de força per a l’accionament de l'equip
hidràulic (grua) carrossat en el vehicle.
Polsador per a accionar amb el peu esquerre del conductor el clàxon pneumàtic
commutat amb un altre polsador al peu dret de l'acompanyant.
Indicador de presa de força acoblada.
Indicació digital de la velocitat, centralitzada al compte-revolucionis analògic.
Indicació de radi, temperatura exterior i hora.
Llunes antireflexos.
Cambra de visió posterior. Pantalla d'almenys 5” integrada en el quadre de
comandament.
Regulador i limitador de velocitat configurables.

RETOLACIÓ DE COMANDAMENTS I INDICADORS
Tots els indicadors i comandaments afegits a cabina pel carrosser hauran d'indicar la
funció que realitzen mitjançant pictograma o rètol indeleble en català.
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L’anagrama del vehicle es retolarà de color blanc en l'interior de cabina i tindrà una
alçada d'uns 3 cm.
Al costat de l'anagrama del vehicle s’incorporarà un adhesiu en l'interior de cabina amb
les dades següents: pes, longitud, amplària i alçada, tal com es mostra en aquesta
imatge:
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5. ESTRUCTURA DEL CARROSSAT

5.1

GENERALITATS
El vehicle carrossat disposarà de tres elements mecànics per al moviment de diferents
tipus de càrregues:

•
•
•

Grua amb capacitat de càrrega suficient per a poder elevar almenys 1000 kg a10 m de
distància perpendicular respecte a l'eix de simetria del vehicle.
Cabrestant de 4 tones en la part davantera del vehicle.
Bola de remolc per a capacitat d'arrossegament de fins a 3500 kg.
La disposició d'aquests sistemes mecànics serà similar a la que s'esquematitza en el
següent esquema:
BOLA DE REMOLC

CABRESTANT

GRUA
DEFLECTOR

CARROSSAT

La grua s'emplaçarà sobre un fals bastidor que al seu torn anirà fixat mitjançant
cargols al bastidor original del vehicle. El carrosser dimensionarà l'estructura portant
(fals bastidor) de manera que pugui suportar les possibles càrregues màximes
previstes per la grua. Aquesta estructura anirà fixada al xassís original del vehicle.
Tota modificació del xassís per a la realització del fals bastidor requerit haurà de
comptar amb l'homologació de la marca fabricant del xassís. La qualitat de l'acer del
fals bastidor serà, com a mínim, la mateixa que la del xassís del vehicle. No
s'admetran construccions de fals bastidor que emprin soldadures.
El tractament del fals bastidor evitarà tot tipus de corrosió.
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La unió dels falsos bastidors al xassís es realitzarà mitjançant un sistema elàstic que
eviti torsions. Muntatge cargolat mitjançant cargols d'alta qualitat. La unió al xassís del
vehicle sempre haurà d'estar conforme a la normativa de carrosser del fabricant.
Si les dimensions del xassís ho permeten, el carrosser configurarà el carrossat de
manera que es dimensionin el màxim d'armaris possibles. Els espais lliures sota xassís
s'aprofitaran per a generar armaris d’allotjament de material específic del vehicle. El
material a estibar en el vehicle està detallat en l'apartat corresponent del present plec
de condicions tècniques. Els armaris sota xassís seran accessibles des dels laterals
del vehicle tancats mitjançant panells que, abatuts, serviran com a plataformes per a
permetre el trànsit de persones i accedir a parts elevades del vehicle. En el cas que el
disseny del xassís i els seus elements i accessoris no permetin la construcció
d’armaris laterals sota xassís del vehicle, es dissenyaran plataformes abatibles que
permetin el trànsit de persones per a poder accedir íntegrament als armaris laterals
sobre xassís. La construcció dels armaris es realitzarà mitjançant panells d'alumini o
material totalment inoxidable.
Els angles d'atac i sortida del vehicle acabat respecte a rasant no seran inferiors a 13°
ni 12° respectivament, complint la norma EN1846.
D'acord amb el PCAP, es valorarà el volum d'armaris oferts. L'oferent presentarà
juntament amb l'oferta els plans de cotes del carrossat que justifiquin el nombre
d'armaris i les seves dimensions (volum total d'armaris). Així mateix, indicarà
clarament la suma del volum de tots els armaris sota xassissos en m³.
Es valorarà la construcció de plataformes corregudes en la zona del carrossat
d'armaris amb la finalitat de facilitar l'accés als armaris sobre xassís.
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5.2

DISENY DE LA CARROSSERIA
Lateral esquerre:

CABINA

GRUA

Descripció d'esquerra a dreta:
1. Escala fixa d'accés al sostre. Els esglaons tindran continuïtat fins al sòl del terreny
podent aprofitar els mateixos graons que es dissenyin per a l'accés a l'interior del
carrossat. En el sostre del vehicle s'instal·larà una línia de vida amb facilitat
d'ancoratge des de l'accés per l'escala.
2. Porta d'accés a l'interior del carrossat. Porta d'accés d'almenys 1900 mm d'alçada i
700 mm d'amplària de pas. Es dissenyarà una escala per a accedir a l'interior del
carrossat a través de la porta. La porta disposarà d'una finestra per a facilitar la
il·luminació natural en l'interior del carrossat. Aquesta porta tindrà un sistema mecànic
que permeti deixar-la oberta i eviti el seu tancament accidental (vent).
3. Tendal en la part superior. La dimensió del tendal serà d'almenys 2500 mm de
longitud (el màxim que permeti la carrosseria). L'amplada del tendal serà la màxima
que permeti el fabricant del tendal. El tendal serà d'accionament manual, de color
blanc i portarà gravat l'escut de Bombers de Barcelona. La carcassa estarà pintada de
color vermell, igual que el de la carrosseria.
4. Finestra. En el centre superior de l'espai lliure sense armari s'emplaçarà una finestra
abatible que es podrà obrir a fi de ventilar l'interior del recinte (vestuari).
5. Armari sota seient corregut lateral. S'aprofitarà el buit sota el seient corregut interior
del vestuari com a armari amb porta abatible. La profunditat d'aquest armari serà
d'almenys 400 mm.
6. Armari passant. Armari passant amb tancament de persiana d'alumini d'amplària
aproximada de 1000 mm.
7. Dutxa exterior. Des de l'exterior del lateral esquerre s'accedirà a una dutxa extensible
que s'alimentarà de manera autònoma d'un dipòsit d'almenys 100 l d'aigua situat en el
vehicle. La ubicació del tanc d'aigua es definirà en el projecte executiu.
Lateral dret:

GRUA

CABINA
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Descripció d'esquerra a dreta:
1. Armari passant. Armari passant amb tancament de persiana d'alumini d'amplària
aproximada de 1000 mm.
2. Armari lateral dret. Armari d'amplària superior als 1500 mm amb tancament de
persiana d'alumini. La profunditat de l'armari en la majoria de la seva volumetria serà
d'almenys 800 mm.
Interior carrosseria (vestuari):

Armari lateral dret

Armari
Passant

Banc
Vestuari

Banc +
Armari

Buit per a escala fixa
Buit per a fuita vertical (en cas d'oferir amb fuita vertical)
L’interior del vestuari tindrà les següents dimensions mínimes:
Llarg: 1900 mm
Ample: 1400 mm
Altura: 2000 mm
El vestuari disposarà de dos bancs correguts.
Des de l'interior del vestuari es podrà accedir a petits armaris alts on s'allotjarà tot el
material elèctric en càrrega i el material sensible. El recinte del vestuari estarà
construït amb material que sigui compatible amb l'aigua. El vestuari es podrà netejar
amb mànega d'aigua i tindrà un sistema de recollida o evacuació (desguàs). Durant el
projecte executiu es decidirà el lloc concret on s'emplaçarà la barra del sostre per a
poder penjar els vestits dels submarinistes, així com tots aquells elements que en el
present document es tenen prevists emplaçar en l'interior del vestuari.
Tot el recinte del vestuari anirà degudament il·luminat en el seu interior amb tires de
leds o similar de baix consum.
Calefacció interior vestuari:
Sistema de calefacció estacionària. Calefactor afegit al carrossat que a partir del propi
combustible del vehicle serà capaç de generar la calor suficient per a escalfar l'interior
del vestuari. Potència calorífica de 1000 a 2000 w. L'aire calent es distribuirà
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uniformement pel vehicle amb 4 sortides d'aire, serà conduït mitjançant conductes i
impulsat per ventiladors. Tot el sistema elèctric de la calefacció funcionarà a 12 V i
anirà connectat a la bateria auxiliar del vehicle.
Sostre:
El sostre del carrossat serà transitable i accessible a través de l'escala fixa del lateral
esquerre. El sostre del vehicle estarà proveït d'una línia de vida. El personal que
accedeixi al sostre haurà de poder ancorar-se a la línia de vida abans de començar
l'ascens.
Sobre el sostre es generaran trapes en aquells buits fora de la superfície sobre el
vestuari per a l'accés al material no pesat, de manera que s'aprofiti l'espai carrossat
íntegrament.
5.3

CONSTRUCCIÓ I ACABAT DE LA CARROSSERIA

a)

La construcció de l'estructura es realitzarà amb perfilaria o panells auto-portants
d'alumini, aliatge totalment inoxidable o qualsevol altre material que millori les
prestacions de l'alumini.

b)

Tots els elements exposats al frec de botes hauran d'anar protegits amb xapa d'alumini
antilliscant.

c)

Totes les plataformes portaran una banda reflectora groga en tot el seu contorn, sent
vistes des de qualsevol ubicació en ser desplegades. Es retolarà el pes màxim
admissible en les plataformes o en els estreps. Aquestes plataformes portaran un final
de carrera que permeti la detecció d'una plataforma oberta quan el fre de mà no estigui
connectat mitjançant un senyal lluminós i acústic en cabina.

d)

Tots els elements mòbils que sobresurtin del vehicle (safates, portes, plataformes, etc.)
hauran de portar adhesius d'alta visibilitat o bandes reflectores en tots els costats.
Aquests elements mòbils portaran un final de carrera magnètic que permeti la detecció
d'un element quan el fre de mà no estigui connectat mitjançant un senyal lluminós i
acústic en cabina.

e)

S'incorporà un boló de remolc davanter i un ganxo de remolc posterior.

5.4

CARACTERÍSTIQUES D'ARMARIS
El carrossat sobre xassís disposarà d'un armari passant en la part posterior
d'aproximadament 1 m d'amplada. Es tindrà accés a l'interior de l'armari des dels dos
laterals del vehicle. Es tancarà mitjançant persiana d'alumini. L'alçada d'aquest armari
amb accés des de l'exterior serà aproximadament de 1500 mm.
El lateral esquerre disposarà d'un armari, aprofitant l'espai sota banc corregut interior
del vestuari. El tancament de l'armari serà de porta abatible.
En el lateral dret es dissenyarà un armari d'almenys 1600 mm d'ample i 800 mm de
profunditat mínima.
Tot el volum d'armaris del vehicle haurà de ser accessible des de l'exterior pels
laterals, des de l'interior del vestuari o des de trapes en el sostre del carrossat. Tot
l'espai hàbil sota xassís del vehicle s'habilitarà amb armaris per al transport de
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material. El material de construcció dels armaris ha de ser adequat per a l'ambient salí
al qual estarà exposat el vehicle.
Les parets i safates dels armaris hauran de tenir consistència suficient per a permetre
l'ancoratge i el transport de material específic del vehicle.
L'interior dels armaris i safates i/o calaixos no haurà de permetre l'acumulació d'aigua
en cap punt. Per tant, aquests hauran de dotar-se dels drenatges suficients o, en el
seu cas, d'un sistema d'evacuació.
La construcció dels armaris haurà d'impedir l'entrada d'aigua i fang procedent de les
esquitxades de les rodes des de la part inferior.
La distribució de les eines a emplaçar en els armaris es realitzarà en presència de
tècnics de l’SPEIS durant la realització del projecte executiu. En l'apartat de material
del present document s'especifica de manera orientativa una primera proposta de la
ubicació prevista del material.
L’interior dels armaris estarà il·luminat interiorment i s’encendran en obrir-los i/o
tancar-los. En cabina es disposarà de testimoni d'armari obert. El sistema d'il·luminació
dels armaris consistirà en una regleta de leds a cada costat, de manera que quedi
totalment il·luminat. Les regletes de leds hauran d'anar correctament fixades i
protegides de totes les connexions elèctriques. Els armaris s'hauran de poder tancar
sense l'ús de claus.

5.5

TANCAMENT D'ARMARIS
Els armaris que allotgen el material principal del vehicle es tancaran mitjançant
persianes de làmines d'alumini anoditzat, les quals s'enrotllaran en tambors superiors i
disposaran de molls compensadors. La base dels armaris disposarà d'un dispositiu de
tancament que eviti l'obertura accidental durant el transport. Aquests dispositius no
poden sobresortir del xassís.
Les persianes, un cop obertes, disposaran d'un element situat a una alçada assequible
que faciliti el descens i el tancament d'aquestes. Aquest element haurà de ser
extensible, de manera que en deixar-ho anar es reculli automàticament mitjançant un
sistema de goma elàstica que impedeixi quedar-se solt i exposat a enganxar-se en
alguna safata extraïble o altre material del vehicle.
Tots els armaris disposaran d'un final de carrera magnètic que determini si les
persianes es troben obertes o tancades. Quan la persiana no es trobi tancada
completament s'activarà un senyal lluminós i acústic en cabina (vinculat a la
desactivació del fre d'estacionament).
Els armaris que es tanquin amb porta i els armaris sota xassissos també portaran els
mateixos dispositius d'il·luminació, seguretat i estanquitat que els de les persianes.
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5.6

TENDAL LATERAL
El vehicle estarà dotat d’un tendal emplaçat en el sostre del vehicle, lateral esquerre.
Tindrà una longitud mínima de 2,5 m i una amplada mínima de 2,5 m. La longitud del
tendal haurà de ser el més aproximada possible a la longitud del carrossat del vehicle,
sense obstaculitzar la pujada al sostre mitjançant l'escala fixa ni sobrepassar les
dimensions del carrossat.
L'obertura del tendal es realitzarà amb sistema manual. El desplegat del tendal serà de
fàcil i ràpid maneig. Els braços seran robustos i reforçats i disposaran dels
mecanismes necessaris per a garantir una tensió correcta del tendal en tot moment.
L'armadura que allotja el tendal haurà d'estar preparada per a la intempèrie i anar
pintada de color vermell (color de bombers RAL 3000).
El tendal serà de color blanc i incorporarà gravat l'escut de Bombers de Barcelona.
En cabina es disposarà d'un indicador lluminós de tendal desplegat. Quan es tregui el
fre de mà del vehicle amb un tendal desplegat s'activarà un senyal acústic en cabina.
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6. GRUA

6.1

DESCRIPCIÓ
És l’equip hidràulic per a la manipulació de càrregues elevades.
Estarà construïda d'acord amb la norma EN 12999 i EN 13001 i conforme a la
Directiva de Màquines establerta per la Unió Europea.
Ha de permetre el desplaçament de càrregues elevades en un camp de treball
tridimensional variable en funció del pes de l'element i de la distància en la qual es
trobi respecte a l'eix de gir vertical de l'equip. La càrrega es podrà desplaçar en l'espai
subjectada i suspesa per un ganxo muntat en l'extrem d'un braç telescòpic i articulat
en el seu primer tram. Estarà controlada per un sistema electrònic que controlarà en
tot moment tots els moviments per a una utilització optimitzada de les seves capacitats
sense comprometre en cap moment la seguretat de les persones.
La grua anirà muntada darrere de la cabina simple del xassís del vehicle sobre un fals
bastidor dimensionat per a la grua que anirà fixat al bastidor del xassís amb cargols.
Per a augmentar el camp de treball i la seguretat en els treballs, es carrossaran
estabilitzadors hidràulics en el vehicle. La bomba hidràulica, que permetrà els
moviments de la grua i dels estabilitzadors, serà accionada a través de la presa de
força del vehicle.

6.2

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abast horitzontal garantit amb extensió hidràulica: 10 m.
La capacitat de càrrega a 10 m ha de ser igual o superior a 1000 kg.
Angle de gir: Continu.
Sistema de plegat i desplegat de la grua automatitzat a fi de garantir el correcte
funcionament de la màquina i evitar avaries per col·lisions fortuïtes.
Sistema de gir: Motors hidràulics.
Suports extensibles (estabilitzadors) -necessaris per a l'òptim funcionament de la
grua- amb base adaptable a la inclinació del terreny.
Prolongues hidràuliques: Les necessàries per a aconseguir les dades d'abast requerit
i sense prolongues manuals.
Braç articulat amb una inclinació mínima aproximada d'uns 10° (primari) per sobre de
la línia que genera el braç d'elevació (secundari).
Realització de moviments simultanis. Incorporarà un sistema que permeti que el
cabal d'oli es reparteixi de manera proporcional en utilitzar diversos moviments
alhora.
Vàlvules pilotades anti-trencament de mànegues i de retenció de càrrega en els
cilindres de la grua.
Comandament a distància amb informació del % de potència aconseguida segons
càrrega en cada posició, amb diagrama de potència i estabilitat del vehicle (o similar
amb informació de seguretat de cara a l'estabilitat de la grua i la seva de capacitat de
càrrega) i amb cable auxiliar en cas de fallada de la connexió sense fil.
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

S'inclourà un lloc de comandaments manuals per a controlar la grua en cas
d'emergència.
Avisador en cabina de braç elevat de la grua (quan es trobi fora de la posició de
transport) tant lluminós com acústic per a evitar accidents quan el fre de mà no
estigui connectat. En activar el fre de mà, almenys l'avisador acústic es
desconnectarà.
Avisador acústic i lluminós de gats estabilitzadors mal recollits en cabina.
Es designarà i s’emplaçarà el radiocomandament en cabina de manera que sempre
es trobi en càrrega quan el vehicle estigui endollat al parc o quan es trobi circulant.
S'accepta la possibilitat de tenir una bateria de recanvi en càrrega en l'interior de
cabina en lloc de tenir el comandament en càrrega.
Llums de senyalització de posició dels estabilitzadors.
Sistema automàtic que ajusti en tot moment la capacitat de la grua amb l'estabilitat
del vehicle.
Sistema de protecció contra les sobrecàrregues que eviti càrregues superiors a les
prestacions admeses per la grua, facilitant el maneig d'aquesta i protegint l'estructura
de la màquina.
Botó vermell de parada d'emergència situat en les posicions de comandament.
Aquest botó estarà duplicat en els comandaments fixos i en els que s'operen a
distància. Aquest botó desconnectarà la grua íntegrament.
Sistema automàtic regulador de la velocitat de la màquina en funció de la capacitat
de càrrega i de la càrrega en moviment.
Sistema que eviti l'escalfament de l'oli hidràulic de la màquina quan no es realitzi cap
moviment de la grua amb la bomba hidràulica en funcionament.
Sistema de seguretat que eviti la possibilitat que els gats o estabilitzadors es puguin
pujar de manera involuntària per un error humà durant l'ús de la grua.
Pantalla fixa (duplicada respecte al comandament sense fil) amb informació similar i,
fins i tot, incrementada respecte a la capacitat de càrrega i estabilització de la grua.
Tota la informació de dades de capacitat serà sempre segons la posició dels
estabilitzadors, tenint com a objectiu prioritari la seguretat i estabilitat de vehicle i
operador.
Possibilitat d'accionar el clàxon del vehicle des del comandament remot de control de
la grua.
D'acord amb el PCAP, es valorarà l'increment de la capacitat de càrrega de la
grua a 10 m en horitzontal (referenciats a l'eix de gir de la grua) respecte al
mínim requerit de 1000 kg. L'oferent indicarà la càrrega màxima de la grua a 10 m
de distància respecte l'eix de rotació d'aquesta.

6.3

ALTRES INSTAL·LACIONS AUXILIARS
Cabrestant d’elevació́ de càrregues: Cabrestant d'almenys 1Tn amb cable guiat per
corrioles extraïbles que s'emplaçaran en els trams de la grua. Aquest sistema estarà
dimensionat per a realitzar l’elevació́ de càrregues. Les corrioles seran extraïbles i de
fàcil muntatge. El cable quedarà recollit en el cabrestant quan el seu ús no sigui
requerit. La longitud mínima requerida del cable serà de 30 m.
D'acord amb el PCAP, es valorarà positivament l'increment de la capacitat
d'elevació del cabrestant (fins a un màxim de 2Tn) i que la programació
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garanteixi la simultaneïtat de moviments de la grua amb l'ús del cabrestant
sense tensionar el cable i evitant el trencament d'aquest. L'oferent indicarà
clarament la capacitat de càrrega i si disposarà del sistema de regulació
automàtica anti-tensió o anti-trencament del cable.

6.4

CONTROL DE LA GRUA
La grua es manipularà de manera habitual a través d'un comandament sense fil. El
maneig del comandament serà simple i senzill perquè la seva operativitat sigui ràpida,
fàcil i precisa. Alternativament, disposarà d'altres sistemes fixos de manipulació que
s'utilitzaran en cas d'avaria o fallada d'aquest comandament.
A continuació es descriuen les funcions mínimes que ha d'incorporar el comandament
sense fil:
•
•
•
•
•
•

Tots els moviments de la grua: Rotació, articulació del primari i secundari i extensió
de les prolongues.
Estabilització del vehicle. Moviments de rotació (si ho requereix per la configuració
del vehicle) i extensió dels gats hidràulics.
Manipulació del cabrestant. Extensió i recollida del cable.
Botó vermell de parada d'emergència.
Accionament per a habilitar el sistema de plegat i desplegat automàtic de la grua.
Botó per a la regulació de dues velocitats (ràpida i lenta) dels moviments de la grua.
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7. CABRESTANT

7.1

DESCRIPCIÓ
Especialment dissenyat per a vehicles de rescat.
S'emplaçarà sota xassís a la part davantera del vehicle i s’accionarà mitjançant un
circuit hidràulic.
Serà elèctric, altament resistent i compacte. Incorporarà un mecanisme de frenat d'alta
seguretat i inclourà: una guia corró, un corró de pressió i una vàlvula de retenció.
Se subministrarà amb un cable d'acer amb ganxo giratori en l'extrem dimensionat per
a poder suportar tensions acords amb la capacitat màxima del cabrestant.
La capacitat del cabrestant serà d'almenys 4000 kg. La longitud mínima del cable del
cabrestant serà de 20 m. La velocitat del cable serà d'almenys 6 m/min.
Seguretat: El cabrestant disposarà d'un final de carrera per a poder ser recollit. Quan
el ganxo del cabrestant (en situació de recollida) estigui arribant a la posició de
guardat, el motor ha de reduir la seva velocitat de gir fins a la seva detenció en el punt
definit pel fabricant. Aquest serà el punt de guardat i transport del cabrestant. En tot
moment es garantirà l'òptim funcionament del cabrestant; així com la seva
conservació, evitant el trencament del cable o del ganxo en l'operació de recollida.
Es disposarà en cabina d'un senyal lluminós i acústic que informarà el conductor que
el cabrestant no es troba en posició de circulació. El senyal acústic únicament
s'activarà quan el fre de mà es trobi desconnectat. El senyal lluminós es podrà activar
quan el fre de mà es trobi activat o desactivat. Tots dos senyals s'activaran
exclusivament quan el cabrestant no es trobi en la posició de circulació establerta pel
carrosser.

7.2

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
•
•
•
•
•

7.3

Força de tracció mínima a tir directe: 4Tn
Longitud de cable mínima: 20 m
Fre de cable.
Guia de cable.
Ganxo giratori en l'extrem amb segur i grill omega.

CONTROL DEL CABRESTANT
El control del cabrestant es realitzarà amb un comandament remot que permetrà
manipular la distància fent que l'operador treballi des d’una zona segura. Així mateix,
es disposarà d'un comandament d'emergència fixe en el vehicle per a poder manipular
el cabrestant en cas de fallida del comandament sense fil.
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8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

8.1

INSTAL·LACIÓ
Tota la instal·lació i l'equip elèctric estaran perfectament aïllats i a prova d'esquitxades
d'aigua. La secció dels cables serà adequada per a la seva utilització.
La instal·lació estarà equipada amb elements antiparasitaris per a no emmascarar les
comunicacions radio-telefòniques.
Es disposarà d'almenys una presa d'USB en cabina.
Es disposarà d'un alternador de com mínim 120 A.

8.2

BATERIES
Les bateries seran de tipus "Baix Manteniment".
El vehicle comptarà amb dues bateries diferenciades: una primera bateria d'ús exclusiu
per al vehicle (garantirà l'arrencada del vehicle, ja que cap element elèctric de la
carrosseria estarà connectat a aquesta bateria) i una segona bateria auxiliar per a tot
el sistema elèctric carrossat.
Estaran situades en un compartiment especial, ventilat i accessible fora de la cabina;
de manera que les operacions d'entreteniment i verificació es puguin efectuar sense
desconnexió. Han d'estar tapades i amb els borns degudament protegits.
La capacitat de les bateries serà com a mínim de 185 Ah.
La bateria principal (la d'ús exclusiu per al vehicle) disposarà d'un desconnectador
situat en cabina i, a poder ser, mitjançant la clau de contacte del vehicle. La bateria
auxiliar disposarà d'un desconnectador de bateria independent.

8.3

PLACA SOLAR
En el sostre del vehicle s'instal·larà una o dues plaques solars d’almenys 200 w de
potència total. Les dimensions de la placa o plaques solars es definiran en el projecte
executiu valorant l'espai lliure del sostre sense accés al carrossat mitjançant les trapes.
La instal·lació de la placa solar estarà dissenyada de manera que carregui totes les
bateries del vehicle, tant les principals com les auxiliars.

8.4

INVERSOR D'ONDA PURA
Estarà connectat a les bateries auxiliars i tindrà almenys 2000 w de potència.
S'instal·laran dues preses de corrent d'aquest inversor en l'interior del vestuari i una
tercera presa serà accessible des de l'exterior del vehicle estant degudament
protegida.
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8.5

LLUMS
Portarà tots els llums que exigeixi el vigent codi de circulació, al qual haurà d'ajustarse. Disposarà de llums anti-boires davanteres.

8.6

LLUMS PRIORITARIS
Tots els llums prioritaris espurnejants seran d'última generació i del color que exigeixi
la normativa vigent en vehicles d'emergència per a la ciutat de Barcelona. La
disposició serà la següent:
•

Sobre sostre de cabina: 1 pont de llums aerodinàmic de baix perfil dotat dels
últims desenvolupaments tecnològics. Disposaran de 32 mòduls de llum prioritària
i de 4 mòduls de llum blanca d'accionament independent com a fars de treball
davanters. Els 4 mòduls de llum blanca s'accionaran amb el mateix comandament
que els llums prioritaris, però amb diferent botó (consultar SPEIS). Cada grup
disposarà de 3 leds amb reflector parabòlic sobre circuit electrònic lineal d'alta
eficiència. El pont de llums ocuparà tot l'ample de la cabina. Els 32 grups se
sincronitzaran amb la sirena i la resta de llums prioritaris utilitzant el mateix
comandament. El pont de llums es podrà utilitzar com a llum de creuer.
S'acceptarà un pont de llums integrat en el sostre del vehicle, prèvia consulta a
SPEIS, que funcioni de la mateixa forma que en la descripció anterior.

•

Lateral del xassís: 2 grups en cadascun dels laterals de la caixa del vehicle. Cada
grup estarà constituït per 4 microleds ultra-compactes d'alta intensitat i
sincronitzats amb la sirena i la resta de llums prioritaris. S'accionaran amb el
mateix comandament i botó que la resta de llums prioritaris. Permetran la
il·luminació de creuer. Se situaran en la part més alta de forma vertical o
horitzontal en funció de les possibilitats constructives del xassís.

•

Frontal de cabina: 2 grups de 4 microleds ultra-compactes d'alta intensitat situats
en la part frontal del vehicle, sincronitzats amb la sirena i la resta de llums
prioritaris i accionats amb el mateix comandament i botó. Permetran la il·luminació
de creuer.

•

Lateral de cabina: 4 grups, dos en cada lateral: un emplaçat en el morro del
vehicle i l'altre en la part superior davantera de la cabina. Tots els grups estaran
constituïts per 4 microleds ultra-compactes d'alta intensitat sincronitzats amb la
sirena i la resta de llums prioritaris i accionats amb el mateix comandament i botó.
Permetran la il·luminació de creuer.

•

Darrere del xassís: 2 grups en la part posterior del vehicle (un a cada lateral).
Cada grup estarà constituït per 4 microleds ultra-compactes d'alta intensitat i
sincronitzats amb la sirena i la resta de llums prioritaris. S'accionaran amb el
mateix comandament i botó que la resta de llums prioritaris. Permetran la
il·luminació de creuer. Se situaran de forma vertical o horitzontal en funció de les
possibilitats constructives de la caixa.

•

Llums posteriors de senyalització d'atur d'emergència, seqüencial posterior: en el
panell posterior del vehicle (part més alta del xassís) es realitzarà una instal·lació
de leds per a la regulació del trànsit i la senyalització prioritària del vehicle. El
model d'aquesta senyalització d'emergència serà Signal Màster Solaris, de la
signatura Federal Signal Vama o similar. L'accionament d'aquest sistema es
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realitzarà des de la cabina del vehicle amb el mateix comandament que la resta
de llums prioritaris i senyals acústics. En accionar el botó de llums prioritaris
s'accionarà simultàniament la barra direccional de forma intermitentment (alternant
esquerra i dreta). En arribar al lloc de treball, amb el mateix comandament,
s'accionarà la manera d'intermitència per a la regulació del trànsit i la senyalització
de l'incident.
Tots els llums prioritaris es podran posar en mode creuer (il·luminació fixa), accionantlo des del mateix comandament i amb un botó diferent al dels llums prioritaris.
8.7

SENYALS ACÚSTICS
El vehicle vindrà equipat amb una sirena de bombers i de to Barcelona. Portarà canvi
de to a través d'un polsador diferent al del clàxon del vehicle. També portarà la
intensitat de senyal nocturn i diürn, accionant-se tot des del mateix comandament de
llums prioritaris i des de la barra de senyalització d'atur d'emergència.
Segons la normativa vigent, amb instal·lació de megafonia incorporada.
En posició DIA permetrà una sonoritat aproximada de 120 dB de so continu mesurat a
2 m del punt emissor i de 90 dB mínims a 30 m per davant del vehicle.
En posició NIT emetrà 3 tons consecutius amb una durada total de 0,5 s i una pausa
d’1,2 s. La sonoritat màxima serà entre 70 i 90 dB mesurats a 2 m de l'emissor.
L'altaveu de la sirena ha d'estar situat en el vehicle de manera que la intensitat
acústica no baixi dels 90 dB a 30 m de per davant d'aquest.
El vehicle es dotarà de botzines pneumàtiques en el sostre de la cabina, les quals
s’accionaran des del lloc del conductor de manera independent al canvi de to de la
sirena. També es podran accionar des del lloc de l'acompanyant de forma commutada
amb el peu mitjançant un polsador situat en el sòl del seient.

8.8

COMANDAMENT ÚNIC
El control de sirenes, llums i fars de treball es realitzarà des d'un únic comandament.
També, es podrà canviar: el to i la intensitat (dia – nit), el senyal acústic i la possibilitat
d'utilitzar els llums d'emergència com a llums de creuer o patrullatge.
Pressionant un únic botó s'han d'accionar: les sirenes acústiques, el pont de llums, tots
els espurnejants i la barra direccional. El mateix comandament ha de tenir les opcions
d'accionar la barra direccional i de desconnectar les sirenes acústiques mantenint els
llums prioritaris encesos. També, s'haurà d'incloure un botó per a accionar el llum de
creuer i un altre per als focus de treball laterals.
A continuació s'adjunta un croquis del comandament utilitzat en tots els vehicles de
Bombers de Barcelona amb les funcions de cadascun dels seus botons:
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8.9

CAMBRA DE VISIÓ POSTERIOR
Instal·lació d'una càmera de visió posterior accionable automàticament en connectar la
marxa enrere.
El camp de visió de la càmera haurà de ser el necessari per a garantir al conductor la
realització de maniobres veient tots els elements de l'entorn posterior del vehicle
referenciats al propi xassís. Per a tal efecte, caldrà integrar la càmera en la carrosseria
en el punt on s'obtingui el camp de visió idoni.
En cabina es rebrà la imatge de la cambra en una pantalla a color d'almenys 5”. La
pantalla quedarà totalment integrada en el quadre de comandament de la cabina.
La visió posterior també es podrà accionar de manera manual a requeriment del
conductor o de l’acompanyant del vehicle.

8.10 INSTAL·LACIÓ DE RÀDIO
La instal·lació elèctrica de la ràdio es realitzarà conforme a l'exposat anteriorment, amb
una sortida màxima de 13,8 V i 10 A.
L'equip de ràdio (TETRA) a subministrar pel carrosser serà el següent:
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• Terminal de ràdio mòbil marca SEPURA, model SRG3900 o superior. Complet
amb capçal i micròfon incloent receptor GPS intern instal·lat i programat.
• Codi d'identificació vehicle ZVEI (J-26).
La instal·lació es realitzarà centrada respecte la cabina, possibilitant-se el seu
funcionament tant des del lloc de conducció com des del de l'acompanyant.
Correspondran al dispositiu de ràdio les següents instal·lacions:
• 1 micròfon en cabina, 2 altaveus en cabina (1 per lateral) i 1 caràtula en cabina.
Es podran aprofitar els altaveus propis del fabricant del xassís.
• 1 antena de recepció combinada GPS/UHF 380/400Mhz instal·lada en el sostre
de la cabina amb presa de massa directa sobre la carrosseria del vehicle sense
pintures intermèdies.
El codi d'identificació del vehicle serà J-26. Per a compatibilitzar el seu ús amb les
ràdios actuals dels vehicles, la ràdio vindrà sintonitzada en les freqüències que indiqui
Bombers de Barcelona.
8.11 PRESA DE CORRENT
Presa mòbil de 230 V de tensió i 20 A d’intensitat per a l'alimentació del vehicle situada
en el lateral esquerre (lateral conductor) de la cabina i equipada amb un sistema
d'ejecció automàtica d'impulsió elèctrica en l'arrencada.
Haurà d’estar admesa pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a instal·lacions
en interiors o receptors i fabricada sota les normes UNE 20315 i UNE EN 60309.
Quan el vehicle es trobi estacionat al Parc de Bombers i degudament endollat al
corrent, totes les bateries del vehicle es trobaran en càrrega. Així mateix, totes les
bateries dels equips elèctrics que es trobin en disposició de càrrega en l'interior de
l'armari hauran de carregar-se amb el vehicle connectat a la xarxa a través de la presa
de corrent.
8.12 SISTEMA DE “RÀPIDA ARRENCADA”
Compressor elèctric a 220 V alimentat a través de la presa de corrent de manera
directa sense passar per bateria que pressuritza el circuit pneumàtic del vehicle en cas
de pèrdues d'aire quan aquest es troba estacionat amb la presa de corrent
connectada. Aquest equip estarà governat per un pressòstat tarat a una pressió
d'arrencada i a una pressió màxima d'atur del compressor proposades pel fabricant del
vehicle. El taratge de la pressió d'arrencada del compressor haurà de garantir la
sortida del vehicle en tot moment.
Aquest sistema portarà la seva caixa de protecció elèctrica corresponent.
Així mateix, es dotarà al motor del vehicle amb una resistència per a escalfar el motor
quan el vehicle estigui detingut i connectat a la presa de corrent.
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9. DOTACIÓ MATERIAL
La ubicació de material i equips es realitzarà conforme a les instruccions que estableixi el
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament per a l'equipament dels seus
vehicles. Qualsevol modificació haurà de comptar amb l'autorització de l’SPEIS.
En aquest apartat es detalla el material aportat per l'empresa juntament amb el vehicle al
seu càrrec, el material a subministrar per l’SPEIS i el material a estibar per l'empresa
adjudicatària. L’SPEIS facilitarà la resta de material del vehicle per a la realització
d'ancoratges.
A nivell informatiu, les característiques del material a subministrar quedaran especificades
en l'annex d'aquest Plec.
9.1

ACCESSORIS, RECANVIS I EINES PRÒPIES DEL VEHICLE
El vehicle haurà d'estar equipat amb:
Accessoris
Un joc de cadenes per a neu.
Dos tascons de falca de rodes.
Dos triangles de senyalització plegables homologats.
Recanvis
Una roda de recanvi.
Un joc de llums i fusibles.
Eines del vehicle
Un gat hidràulic corresponent a la MMA del vehicle.
Una clau rodes.
Les eines complementàries que exigeixi el normal manteniment i aquelles disposades
per la normativa legal.

9.2

DOTACIÓ DE MATERIAL
En aquest punt s'exposa la relació de dotació del material que s'incorporarà al vehicle.
Aquest material anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
A continuació es llista el material que s'ha de subministrar juntament amb el vehicle i la
relació de material a estibar en cabina o armaris:
A la primera columna s’indiquen les unitats de material a subministrar. En el cas que
aquesta columna contingui un “0” significa que el material l'aportarà l’SPEIS durant el
procés constructiu del vehicle perquè l'estiba es pugui realitzar correctament.
A la segona columna s’indica la quantitat de material a estibar correctament en el
vehicle objecte del concurs pel subministrat.
A la tercera columna es descriu el material requerit.
A la quarta columna s'especifica el tipus de material.
A la cinquena columna s'indica la ubicació prevista del material.
En el llistat de material es destaca amb fons verd el material puntuable i opcional
a ser subministrat per l'empresa adjudicatària.
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Unitats a
subministrar
adjudicatari

Unitats a
estibar

Material

1

1

Nevera elèctrica amb compressor per
a vehicle

Cabina

1

1

Emissora VHF model Garmin VHF
115i o de característiques
equivalents

Cabina

0

1

Emissora RESCAT

Cabina

0

1

Farmaciola de primers auxilis de
Bombers

Cabina

1

1

Suport per a Tablet de l’SPEIS

Cabina

0

1

Estació de càrrega walkie talkie VHF
per a emissora ICOM IC-M25 EURO o
de característiques equivalents

Cabina

1

1

19

14

4

4

0

4

0

2

Carretó de transport plegable
Bibotella TEK (2x7l) 300 Bar d'acer
per a submarinistes amb manifold i
aïlladors marca BTS versió G5/8 o
equivalent
Monobotella TEK (7l) 300 Bar d'acer
per a submarinistes amb doble
sortida marca BTS versió G5/8 o
equivalent
Monobotella (11l) 207 Bar alumini
per a submarinistes amb doble
sortida marca BTS versió M26 o
equivalent
Kit d'ancoratge lateral per a ampolla
tipus S80 marca TDS amb mosquetó,
bungee i abraçadora o de
característiques equivalents

Imatge

Ubicació

LD1

LD1 (inferior)

LD1 (inferior)

LD1 (inferior)

LD1 (inferior)
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1

1

Jerry can de 20 l amb embut

LD1 extraïble 1

1

1

Narguil 40 m amb equip de regulació

LD1 extraïble 1

1

Caixa amb claus de got, tornavisos,
allen, etc.

LD2

1

1

Caixa eines amb:
-clau anglesa (gran)
1 test
1 escarpa
3 tornavís punta plana (1 gran 1 mitjà
1 petit)
3 tornavís punta creu (1 gran, 1 mitjà,
1 petit)

LD2

0

1

Planador

LD2

0

1

Barra de rastreig

LD2

1

Focus d'il·luminació portàtil a bateria,
Se subministrarà amb una bateria
auxiliar posada en càrrega en el
vehicle. Peli model 9480 o equivalent

LD2

1

1

Bateria auxiliar torre il·luminació Peli
9489 o equivalent

LD2 Vest. elec
(mitjà)

1

1

Llançacaps neumàtic ResQmax kit
410 o equivalent

LD2 (inferior)

1

1

Rodet corda plomada 50 m

LD2 (inferior)

1

Rodet corda flotant 50 m marca
Subacqua, rodet de rescat o
equivalent

LD2 (inferior)

1

1

1

30/47

Gerència de Seguretat i Prevenció
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
Unitat de Recolzament Tècnic

1

1

Borsa de rescat aquàtica 120 l
vermella SLR IONIC

8

8

Ancora tipus bolet de 15 lb per a
fondeig

LD2 (inferior)

1

1

Corró d'avarada per a embarcació
D250 mm i 1,70 m

LD2 (superior)

1

Gafa per a vaixell telescòpic

LD2 Caixa
Embarc. (sostre)

1

1

Avisador acústic de boira per a
embarcació amb recanvi de cartutx
de gas

LD2 Caixa
Embarc.

1

1

Orelles netejador motor 30 CV

LD2 Caixa
Embarc.

1

LD2 (inferior)

1

1

Sàssola manual

LD2 Caixa
Embarc.

1

1

Bandera Alpha submarinistes

LD2 Caixa
Embarc.

1

1

Borsa estanca 40 l de color blau,
marca Imnasa o equivalent

LD2 Caixa
Embarc.

1

Manoreductor amb acoblament
ampolles d'aire i connexió inflat
barca

LD2 Caixa
Embarc.

1

1

Polp a mesura per a embarcació.
Eslingues i mosquetons o grillons per
a la manipulació de l’embarcació
amb la grua.

LD2 Caixa
Embarc.

50

50

Fletxes d'espeleobusseig

LD2 Caixa C

1
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50

50

Galetes d'espeleobusseig

LD2 Caixa C

1

1

Cap fluorescent d'espeleobusseig de
2 mm

LD2 Caixa C

15

15

Bastons lluminosos Cyalume o
equivalent

LD2 Caixa C

4

4

Rodet de cable guia amb mànec de
250 m marca DTD o equivalent

LD2 Caixa D

2

2

Línia de seguretat 2,5 m

LD2 Caixa D

10

10

Tascó cònic de plàstic per a
tamponaments multidiàmetre de
13,5 cm. Diàmetre màxim: 4 cm

LD2 Caixa G

3

3

Massilla Epoxi META-MATT o similar

LD2 Caixa G

2

2

Eslingues planes de 2000 kg 5m

LD2 Caixa H

4

4

Grilló d'acer inox. de 4000 kg

LD2 Caixa H

8

8

Grillons d'acer inox. de 1000 kg

LD2 Caixa H

2

2

Globus obert de 250 kg Subaqua o
equivalent

LD2 Caixa K

2

2

Globus obert de 1000 kg Subaqua o
equivalent

LD2 Caixa K
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4

4

Globus obert de 500 kg Subaqua
equivalent

1

1

Cinta de rescat

LD2 Caixa R1

1

1

Retràctil anticaigudes Steel-Pro 15 m
amb mosquetó o equivalent

LD2 Caixa R1

1

1

Adaptador ampolla 300 bar a ràcord
BCN70

LD2 Caixa X

1

1

Adaptador extinció incendis ràcord
Internacional a BCN 70

LD2 Caixa X

0

2

Globus tancat de 500 kg

LD2 Caixa Y

LD2 Caixa L

1

1

Pala de punta

LD2 herr.
Extraible

1

1

Cisalla curta cadenes

LD2 herr.
Extraïble

2

2

Martell trenca cristalls

LD2 herr.
Extraïble

1

1

Xarxa d'obra per a rescat víctimes de
50 m de longitud

LD2 superior

1

1

Taula plegable de 800 x 800 mm
aproximadament

LI

1

Extintor de 6 l d'aigua amb additiu,
pressió permanent i eficàcia 21A183B

LI

0

33/47

Gerència de Seguretat i Prevenció
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
Unitat de Recolzament Tècnic

0

1

Extintor portàtil de CO₂ de 5 kg

LI

1

1

Pissarra electrostàtica, tres rotllos
amb fongui i retoladors

LI

1

1

Llitera niu de rescat marca Spencer o
equivalent

LI (superior)

1

1

Flotadors per a llitera niu

Li (superior)

0

2

Escúter Subaqua. Bateria en cara a
l'interior de vehicle.

LI baixos

2

2

Bateria 24V-24A DPV DIVERTUG
DT24 per a escúter Subaqua o similar

LI baixos (Vest.
elect (mitjà))

2

2

Cinturons de llast

LI Caixa A

9

9

Llast de plom de 2 kg per a cinturó

LI Caixa A

5

5

LI Caixa A

0

5

Llast de plom d'1 kg per a cinturó
Ala OMS 32 Lb vermella amb arnès
regulable Halcyon i "back plate".
Bibotella (2x7l), muntat amb dos
reguladors subapro C370 MK17 o
equivalent

4

4

Cons de senyalització tetràpodes

LI superior

2

2

Planxa desembús vehicle sorra

Sostre

LI extraïble
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2

2

Defenses esfèriques vermelles

En sostre registre

2

2

Boia inflable senyalitzadora

En sostre registre

8

8

Boia bicònica taronja

En sostre registre

2

2

Barreres de contenció lleugeres
(12 m) (1 m³)

En sostre registre

1

1

kit de reparació embarcació
neumàtica

Vest. (armari)

4

4

1

1

Bateries de recanvi en càrrega en
vehicle XTAR 18650 3500mAh o
equivalent
Localitzador d'emergència de busseig
tipus DARS de la marca RJE model
sistema de recuperació i localització
amb 3 pingers o equivalent

Vest. elect (petit)

Vest. elect (mitjà)

4

4

4

4

Llum Canister amb ansa Goodman
d'alumini adonitzat model Nanight
cavi 3 o equivalent
Bateries Canister de recanvi en
càrrega en vehicle marca Nanight
compatibles amb model cavi 3 o
equivalents

1

1

Megàfon portàtil a bateria. Bateria
de recanvi en càrrega en el vehicle.

Vest. elect (mitjà)

0

1

Consola de comunicació AGA

Vest. elect (mitjà)

0

3

Petaca de comunicació AGA

Vest. elect (mitjà)

1

Càmera d'acció c Go-Pro Hero 7 amb
estabilitzador d'imatge o de
característiques equivalents

Vest. elect (petit)

1

Vest. elect (mitjà)

Vest. elect (mitjà)
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1

1

1

1

Carcassa protecció càmera IQSub
compatible amb Go-Pro Hero
fabricada de Delrin o equivalent
Focus per a filmació subaquàtica
Akkin 2400 amb suport per a Go-Pro
o equivalent. Bateria de recanvi en
càrrega en el vehicle.

0

5

Llanternes Adalit 3000 amb base de
càrrega

Vest. elect (petit)

0

6

Frontal d'Il·luminació ATEX amb
funda

Vest. elect (petit)

1

1

Carregador de bateries de 3/4 unitats
de 18650

Vest. elect (petit)

1

1

Prismàtics 10X42

Vest. elect (petit)

1

1

GPS portàtil específic per a navegació
tipus Garmin Etrex 10 o equivalent

Vest. elect (petit)

1

1

Anemòmetre portàtil

Vest. elect (petit)

2

2

Tub de vaselina per a cremalleres
vestit neoprè

Vest. (armari)

2

2

Pòlvores de talc

Vest. (armari)

4

4

Corda de rescat de 25 m Korda’s
color groc o equivalent

Vest. (armari)

4

4

6

6

Cordes comandes 25 m
Armilla salvavides autoinflable
Survitec Crewfit 150N-XD Wipe Clean
Red Hammar Harness amb llum
Crewsaver o de característiques
equivalents

Vest. elect (petit)

Vest. elect (petit)

Vest. (armari)

Vest. (armari)
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3

3

Armilla salvavides autoinflable
Survitec Crewfit 150N-XD Wipe Clean
Yellow Manual amb llum o de
característiques equivalents

2

2

Tub de rescat subaquàtic amb clip
metàl·lic o equivalent

Vest. (penjat)

2

2

Anella salvavides de diàmetre
exterior de 71 cm i pes de 2,5 kg o
equivalent

Vest. (penjat)

10

10

Perxes penjador equips de
submarinistes

Vest. (penjat)

2

2

Màscara de comunicació AGA marca
OTS full face Spectrum amb equip
comunicació o equivalent

Vest. elect (mitjà)

1

1

Brúixola de polsera

Vest. elect (petit)

1

1

Targeta de memòria SD 128 Gb

XX dins Go-Pro

2

Línia d'assegurança de rescat

xx interior bossa
rescat

2

2

Casc de rescat aquàtic marca
Subaqua Wave 2 color vermell o
equivalent

xx interior bossa
rescat

2

2

Ganivet de rescat aquàtic Scubapro
curt o equivalent

xx interior bossa
rescat

2

2

Armilla salvavides aigües braves
Northen Diver o equivalent

xx interior bossa
rescat

2

2

Aletes rescat de superfície Shraeder
Sar o equivalent

xx interior bossa
rescat

2

Vest. (armari)
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2

2

Cinturó de rescat superfície

xx interior bossa
rescat

2

2

Radiobalisa localització AIS

xx interior bossa
rescat

2

2

Xiulet rescat aquàtic

xx interior bossa
rescat

0

1

Masteler telescòpic d'il·luminació

Sostre, integrat
en carrosseria

38/47

Gerència de Seguretat i Prevenció
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
Unitat de Recolzament Tècnic

10. RETOLACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
El disseny del retolat i de la identificació del vehicle en sostre, laterals i posterior; així com
la col·locació dels adhesius normalitzats, s'ajustarà a la normativa gràfica de l'Ajuntament
de Barcelona per a vehicles de Bombers.
El logotip que identifiqui al carrosser ha de situar-se en la part baixa posterior del lateral
esquerre. Aquest punt serà proposat pel carrosser i validat per un tècnic de l’SPEIS.

10.1 COLORS DEL VEHICLE
Les característiques dels colors i de l'acabat del vehicle seran les següents:
Color negre brillant RAL 9005:
Xassís
Bastidor i altres conjunts acoblats a aquest
Aletes de rodes (si tingués)
Color blanc brillant RAL 9010:
Para-xocs
Sostre de cabina
Portes davanteres
Color vermell viu bombers RAL 3000:
La resta de la carrosseria exterior, excepte persianes i superfícies de material plàstic,
les quals podran mantenir la seva coloració original.
10.2 RETOLACIÓ. ANAGRAMES, CINTES REFLECTORES I ESCUTS
L'anagrama corresponent al vehicle serà: J-26.
Prèviament a la retolació, caldrà confirmar els anagrames a l’SPEIS.
Anagrama J-26 (groc)
Grandària:
Color:
Lloc (6 anagrames en total):
Anagrama J-26 (blanc)
Grandària:
Color:
Lloc:
Anagrama BOMBERS:
Format:
Color:
Lloc:
Grandària:

12 cm d’alçada
Groc
Un en el frontal de cabina (cristall)
Dos als laterals de cabina (un per lateral)
3 cm d’alçada
Blanc
Interior de cabina, a prop de la ràdio

Mirall
Blanc
Centrat al morro del vehicle
A definir durant el projecte executiu o en el
moment de retolació en funció de la forma del
xassís adquirit.
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Escut BOMBERS “RAT PENAT”:
Lloc:
Grandària:

Morro del vehicle, un a cada lateral
Ajustar a l'espai que permeti el vehicle

Cinta Groc Lima – Rojo:
Tipus:
Format:
Lloc:

Retro-reflector
V invertida
Para-xocs davanter i para-xocs posterior

Cinta V-23:
Grandària:
Color:
Lloc:

5 cm d'ample
Groc retro-reflector
Requadre posterior del xassís

Escut BOMBERS BCN rodó:
Lloc:
Grandària:

Centrat a les portes blanques d'accés a cabina
40 cm de diàmetre

Escut AJUNTAMENT DE BARCELONA:
Color:
Blanc sobre fons vermell
Grandària:
40 cm de llarg
Lloc:
Primer armari sota xassís de tots dos costats del
carrossat.
Escut del PORT DE BARCELONA:
Color:
Grandària:
Lloc:

Gris i blau
Entre 30 i 40 cm de llarg
Sota l'escut de Bombers de Barcelona, dintre del
recinte de les portes blanques.

Escut 112 BOMBERS bcn.cat/bombers:
Grandària:
Grandària màxima possible sense superar els
60 cm de la rodona del 112
Color:
Cercle negre i lletres blanques (rodó)
BOMBERS i bcn.cat/bombers (lletres negres)
Lloc:
En l'últim armari sota xassís (s'acordarà amb els
tècnics una ubicació concreta o no es retolarà si
l'espai no ho permet).
En la part posterior del vehicle, si la configuració
del vehicle ho permet.
Consultar a l’SPEIS prèviament a la realització del projecte executiu.
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11. DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ PRÈVIA AL LLIURAMENT
Es lliurarà un manual d'operacions i manteniment específic del vehicle adquirit. Aquests
manuals hauran de ser en català.
Es lliuraran un mínim de 2 jocs impresos i 2 de digitalitzats a través de CD o Memòria
USB.
Aquest manual es lliurarà de manera provisional (previ al definitiu) als tècnics de l’SPEIS
en fàbrica, on se'ls facilitaran les explicacions pertinents sobre el funcionament de tots els
elements del vehicle i de tot el material aportat pel carrosser.
En el manual i en la formació específica prèvia a la recepció s'explicarà:
• Característiques tècniques del vehicle (dimensions i pesos).
• Situació i descripció del funcionament dels comandaments de control del vehicle.
• Descripció del funcionament del vehicle.
• Funcionament del canvi de marxes.
• Ús de la càmera de visió posterior.
• Manipulació de la grua amb tots els seus accessoris.
• Funcionament del sistema elèctric del vehicle. Placa solar, càrrega de bateries i
inversor d'ona pura.
• Manipulació del cabrestant.
• Sistema de remolc de vehicles amb barra rígida.
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12.

PROJECTE EXECUTIU I SEGUIMENT

Es realitzarà un projecte executiu del nou vehicle indicant: (1) tots els detalls de càlcul de
càrregues, centre de gravetat, angle de bolcada, etc., (2) tots els paràmetres vinculants
de la norma EN-1846 i (3) tots els detalls d'estiba, ubicació de material, tipus de safates i
elements extraïbles dels armaris, etc.
Es realitzarà una reunió prèvia a la realització del projecte a les instal·lacions de l’SPEIS
(Barcelona). En cas de necessitats de canvis significatius del projecte o de decisions
importants sobre elements desconeguts del carrossat o elements mecànics instal·lats, la
primera reunió es podrà realitzar en les instal·lacions de l'adjudicatari per part dels
tècnics.
Un cop finalitzat el projecte, es confirmarà la seva validesa de la següent forma:
• S'enviarà el projecte als tècnics de l’SPEIS.
• Serà revisat durant 1-2 setmanes pels tècnics de l’SPEIS.
• Tot allò que es consideri oportú serà corregit pels tècnics de l’SPEIS,
convocant una reunió conjunta a Bombers de Barcelona.
• Es lliurarà el projecte executiu definitiu i aquest serà validat pels
tècnics de l’SPEIS.
Es realitzaran fotos de l'evolució del procés constructiu del vehicle i aquestes s'enviaran
als tècnics de l’SPEIS periòdicament.
S'acordarà un mínim de 3 visites per part de dos tècnics de l’SPEIS: la primera es
realitzarà prèviament a l'estiba de tot el material, la segona abans de la finalització de
l'estiba del material (es podrà aprofitar la mateixa visita per a lliurar el manual de tots els
equips instal·lats en el vehicle) i la tercera visita o visita final es realitzarà prèviament a la
recepció, a Barcelona, amb tot el material correctament estibat i amb tots els elements
mecànics operatius. En aquesta última visita es realitzaran les proves de tots els equips
instal·lats, de l'angle de bolcada i de tots aquells elements mecànics i elèctrics carrossats.
Tots els costos derivats de les visites (transport, dietes i allotjament) realitzades durant el
projecte executiu i en el seguiment constructiu aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.
12.1 INSPECCIÓ DE FABRICACIÓ I PRODUCTE FINAL
El vehicle al qual es refereixen les presents especificacions podrà ser sotmès en
fàbrica a les inspeccions, comprovacions, assajos i proves que la Direcció del
subministrament designada per l’SPEIS jutgi oportunes amb la finalitat de conèixer si,
tant la qualitat dels elements constitutius, de muntatge i acabat, com el comportament
en la utilització a què es destinen, responen íntegrament a les especificacions i
condicions establertes.
L'empresa adjudicatària abonarà al seu càrrec les despeses generades per les visites
realitzades per un màxim de dos tècnics de l’SPEIS.
Per al compliment d'aquesta missió, la signatura adjudicatària prestarà l'assistència
prèvia amb els seus mitjans materials (eines, aparells de comprovació i mesura, etc.) i
humans; aportant el personal especialista necessari i degudament instruït per a
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informar sobre els punts que li siguin consultats, així com per a col·laborar en les
actuacions indicades.
Durant el procés de fabricació, l'adjudicatari anirà avisant a l'esmentada Direcció de la
data que consideri convenient per a efectuar alguna comprovació o realitzar algun
assaig.
Tots els costos derivats de les proves de verificació i de la visita dels tècnics de
l’SPEIS aniran a càrrec de l'adjudicatari.
Si el resultat de les proves és favorable, s'estendrà una acta de recepció provisional.
En cas contrari, l’SPEIS no donarà per bo el vehicle i s'hauran de realitzar les
modificacions oportunes.
La recepció final es realitzarà en les instal·lacions del parc de bombers de Montjuïc
(Avda Josep Carner, 48 de Barcelona).
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13. FORMACIÓ A BOMBERS
Amb el lliurament del vehicle s'impartirà un curs de conducció i maneig de tots els
elements mecànics carrossats sobre xassissos. Aquest curs es realitzarà a les
instal·lacions de l’SPEIS i serà impartit per personal especialitzat designat per l'empresa
adjudicatària del present concurs. Estarà especialment dirigit als bombers i al personal
que designi l'SPEIS, com a usuari final del vehicle i de tots els elements auxiliars
incorporats.
Es realitzarà una formació de 10 dies en horari de matí i tarda (8 h) en dos parcs de
bombers de l’SPEIS. La formació es desglossarà en 2 blocs de 5 dies consecutius
cadascun separats per un espai de temps d'un mes aproximadament.
A continuació es descriu el funcionament dels dos blocs:
Primer bloc ESPECIALISTES (3 sessions de 8 hores):
 3 dies de pràctiques d'ÚS de la GRUA, EQUIP DE GANXO I CABESTRANT:
• Formació de bombers conductors especialistes.
• Una primera part teòrica d'aula i una segona part pràctica de camp amb
exercicis específics per a la manipulació de la grua, el cabestrant i de l'equip
de ganxo.
• Es realitzarà a les instal·lacions de l’SPEIS.
• Es realitzarà un total de 3 sessions per a especialistes.
 2 dies de pràctiques de CONDUCCIÓ del vehicle (agrupades en 1 hora i 30 minuts):
• Teòrica sobre el vehicle i conducció de 2 alumnes/hora.
 Explicació tècnic-mecànica del vehicle: (20-30 minuts)
• Tracció
• Bloquejos de diferencial
• Reductora
• Canvi de velocitats
• Presa de força
• Sistemes de seguretat
• Sistema de frens, fre motor, ralentitzador, etc.
• Accessoris del vehicle
 Circulació del vehicle per ciutat, terreny rural i platges de la ciutat (1
hora y 30 minuts per bomber).
Segon bloc BOMBERS (5 dies de teòrica de 30 min i 3 sessions de pràctica de 2 hores):
•
•
•

Formació teòrica del vehicle i teoricopràctic del carrossat i els seus elements
a tots els bombers conductors de cada torn del parc on es destinarà el
vehicle.
Una primera mitja hora de teoria a l'aula amb tot el personal del torn (20-24
alumnes).
Tres sessions pràctiques diàries (2 matinals i 1 de tarda) de 2 hores a les
instal·lacions de Bombers (7-8 alumnes per sessió):
o 30 minuts d'explicació del disseny i de l'operativa de la
instal·lació elèctrica
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•
•

o 1 hora pel maneig de la grua i el seu cabestrant
o 15 minuts pel maneig del cabestrant
o 15 minuts per a dubtes i preguntes
El curs es realitzarà en 5 sessions de dilluns a divendres, coincidint amb el
nombre de torns d'aquest servei.
Un total de 5 sessions teòriques en aula i de 15 sessions pràctiques en una
mateixa setmana, dues sessions pràctiques al matí i una a la tarda.

En total, per a dur a terme tota la formació requerida serà necessari un formador qualificat
i una dedicació de 8 hores de formació diària durant un període de 10 dies desglossat en
dos blocs de cinc dies consecutius de dilluns a divendres.
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14. GARANTIES

14.1 TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia mínim serà de dos anys a comptar des la data de lliurament i
recepció del vehicle, tal com estableix el Plec de Condicions Administratives.
14.2 ABAST
L'adjudicatari es comprometrà a garantir el vehicle contra tota deficiència de
funcionament o avaria imputable a defectes de fabricació o de concepció de tots i
cadascun dels sistemes, tant els construïts per ell mateix com els contractats.
Aquesta garantia consistirà en la reparació, modificació o substitució dels elements
defectuosos de la unitat afectada, tot això sense càrrec. Totes aquestes operacions es
realitzaran, sempre que sigui possible, a les dependències de l’SPEIS.

14.3 REVISIONS
Durant l'últim trimestre del període de garantia, l'empresa adjudicatària farà una revisió
general dels vehicles a les dependències de l’SPEIS sense càrrec al seu compte.

15. SERVEI POSTVENDA
Les empreses licitadores hauran d'aportar un servei de postvenda durant el període de
garantia i durant el període de vida útil del vehicle que inclogui un taller mòbil i dos
operaris formats per a la reparació de tot el que hagi muntat el carrosser. El temps de
resposta per a realitzar una diagnosi dels possibles orígens de l'avaria i el temps de
resolució d’aquesta no podran superar les 72 hores.
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16. LLIURAMENT, LEGALITZACIÓ I RECEPCIÓ
El vehicle acabat es lliurarà a Barcelona dintre dels terminis establerts al Plec de
Condicions Administratives.
Prèviament a la recepció a les instal·lacions de l’SPEIS, s'emportarà el vehicle al taller del
fabricant del xassís-cabina per a les comprovacions pertinents.
A la recepció s'haurà de presentar un representant de l'empresa adjudicatària juntament
amb els tècnics del Servei.
El vehicle es lliurarà amb la corresponent fitxa tècnica, permís de circulació i matriculat.
Les despeses de gestió d'aquestes operacions aniran a càrrec de l'empresa
subministradora.

Barcelona, 25 de gener de 2021

Cap de la Unitat de Recolzament Tècnic de l’SPEIS
Antonio Cabeza Martín
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El document original ha estat signat electrònicament per:
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