PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ARRENDAMENT DE 4 VEHICLES
PEL GRUP ESPECIAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE FORESTAL
CATALANA SA

C. Torrent de l’Olla 218-220
08012 Barcelona
Tel. 93 411 09 26
Fax 93 491 48 59

1. OBJECTE
L’objecte del contracte és el subministrament mitjançant la modalitat de arrendament de 4
vehicles pick-up tot-terreny per al període 2023-2026 (4 anys).
El subministrament és:
- 4 vehicles tot terreny pick-up (SPIF)
La descripció dels vehicles i els tipus de transformacions venen descrites a continuació i
en els annexos del Plec de Prescripcions Tècniques.
L’import de licitació del contracte és de 297.600,00 € iva exclòs, en quotes mensuals de
1.550,00 (iva exclòs) i el termini de lliurament de 12 mesos.
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els vehicles a subministrar seran:


-

4 vehicles tot terreny destinats a les tasques de prevenció incendis forestals.
Durant una època de l’any han de poder portar maquinària (xerrac i
desbrossadores) en la caixa posterior i en època de campanya d’estiu, hauran
d’estar preparats per portar un quid d’aigua (annex 5) per la vigilància i primera
intervenció en incendis forestals. S’haurà de garantir l’estabilitat amb la màxima
càrrega tenint present el quid d’aigua a instal·lar, d’acord amb les descripcions
realitzades a l’annex 5. Si cal s’haurà de reforçar el sistema de suspensió.
Portes
Places

4
5

Combustible
Potencia mínima (CV)
Angle de atac mínim o igual sense carrega en graus
Angle de sortida mínim o igual sense carrega en graus
Alçada del terra sense carrega en cm

Diesel
140
26°
26°
22 cm

1.2.- EQUIPAMENT D’ORIGEN
Cada vehicle se subministrarà amb tot el seu equipament de sèrie, i amb les opcions que
es detallant a continuació





Kit mans lliures Bluetooth
Ràdio amb sistema Android 9 Pie o superior, 2GB RAM i 16GB ROM mínim.
Rodes M+S . Roda de recanvi de les mateixes característiques.
Sistema de tracció: portarà 4x4 i selecció de la reductora i bloqueig diferencial
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La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà definida i
consensuada amb el personal tècnic de Forestal Catalana
Els vehicles a subministrar portaran obligatòriament el següent equipament:


Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.



Desconnectador de Bateria.



Retrovisors exteriors col·locats a ambdós costats amb mecanisme de regulació
elèctric.



Capçals en tots els seients, regulables i desmuntables.



Catifes de goma reforçada davant i darrera amb sistema de subjecció per evitar
els desplaçaments.



Aire condicionat



"Airbags" de conductor , acompanyant i laterals



3 reposacaps en el seients del darrera.



Cinturons de seguretat amb tres punts d’ancoratge amb pretensors i limitadors
d’esforç tòrax i pelvis.



ABS



Sistema elèctric: Bateria de 12 V i mínim 70 A/h. Alternador de 12V potència extra
de 120 a 150 A/h o similar.



Fars regulables elèctricament en altura.



Volant regulable en alçada.



Llums anti-boira al davant i posterior .



Retrovisor connectat a una càmera o bé un sistema de visualització a traves de la
pantalla del vehicle per la marxa enrere.



El vehicle serà de color groc Ral 1023 amb la col·locació dels logotips que
s’adaptaran segons el vehicle i d’acord amb la descripció de l’annex 4.



Un joc de triangles homologat segons la DGT per vehicle.



1 joc de cadenes per neu.



Farmaciola: pinces, tisores, guants d’un sol ús, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap.



Pinces d’arrancada de vehicles
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Caixa d’eines ( clau angles, diferents tipus de tornavisos, alicates universals i de
tall )



Pack Eslinga arrossegament 4X4 - 16.000 KG + 2 Grillons 4.75TN



Extintor d’aigua de 6 Kg ( es col·locarà en la caixa exterior del vehicle en zona
accessible fàcilment amb el seu ancoratge corresponent)

1.3. TRANSFORMACIÓ
La transformació del vehicle consta del subministrament, instal·lació i de les
modificacions de l’exterior, interior i carrosseria descrites en aquest apartat.
La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà definida i
consensuada amb el personal tècnic de Forestal Catalana.
1.3.1. Llums prioritaris i sistema acústic


Subministrament i muntatge d’un pont de llums segons annex 2



Subministrament i muntatge d’una sirena segons annex 1.

1.3.2 Telecomunicacions


Subministrament i instal·lació de material segons annex 3.



Tant el cablejat com els diferents elements de telecomunicacions s’instal·laran de
forma consensuada amb el personal tècnic de telecomunicacions de la Direcció
General dels Agents Rurals i de forma que sigui de fàcil accés per el seu futur
manteniment o substitució.



En cap cas la instal·lació tant del cablejat necessari com dels propis elements de
telecomunicacions no entorpiran o exclouran l’ús de qualsevol sistema de
seguretat actiu o passiu del vehicle (cinturons de seguretat, airbags, etc.) així com
la visió o mobilitat del conductor o dels elements mòbils del vehicle (pedals,
volant, fre de mà, palanques de canvi...)



Tots els elements estaran fermament subjectats de forma que no es descollin o
esdevinguin un perill per el seu desplaçament en el cas d’accident o vibracions
produïdes per l’ús freqüent del vehicle per camins no asfaltats.

1.3.3 Transformació interior


Reforç de les sortides elèctriques de 12 v per a connectar aparells d’il·luminació.



Dos lots, de led tricolor amb con (instal·lades al interior del habitacle)



Una càmera de video davantera que gravarà i emmagatzemarà de manera
automàtica en una targeta, sempre que el vehicle estigui amb el contacte posat.
En cas de necessitat les dades s’han de poder descarregar fàcilment.
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1.3.4 Transformació exterior


La pintura del vehicle serà de color groc (RAL 1023) i imatge exterior
s’especifiquen en l'Annex 4 i en tot cas segons fotografies del mateix annex.



Cal incorporar hard top a la caixa posterior del mateix color que el vehicle i amb
baca.



Realitzar un recobriment en la caixa del pick up, per tal de garantir una neteja
rapida i de protecció a nivell de carrega (tipus linex o tractament equivalent) .



Enganxall i Kit elèctric pel remolc. Es demana el model d’enganxall menys limitant
de l’angle de sortida del vehicle



Cabestrant elèctric a 12 v. integrat al para-cops davanter. Capacitat
d’arrossegament superior a 3000 kg amb la seva homologació en moment del
lliurament dels vehicles.



La caixa posterior de cadascun dels 5 vehicles ha de poder suportar la instal·lació
d’un quid d’aigua amb capacitat de 450 litres. Aquest quid, ha de tenir les
característiques segons l’annex 5.

1.4. CRITERIS MEDIOAMBIENTALS
Els vehicles hauran de complir amb els nivells d’emissions de gasos contaminants de
l’estàndard del moment de la publicació del plec de condicions , el qual s’haurà
d’acreditar mitjançant la documentació tècnica , fitxa d’homologació del vehicle i distintiu
ambiental.
2. CONDICIONS GENERALS DE L’ARRENDAMENT
- L'empresa adjudicatària haurà d'equipar i transformar els vehicles d'acord amb les
especificacions tècniques que figuren en les descripcions tècniques dels vehicles, de
les transformacions i en els annexos.
- Cadascun dels vehicles han d'anar equipats amb els sistemes de comunicacions
següents, d’acord amb les especificacions tècniques dels equips de telecomunicació i
en els annexos:


Un transceptor de tecnologia TETRA operatius en la xarxa RESCAT .



Sistema de comunicació multicanal connectat amb el sistema de la Xarxa
Rescat a traves del port de comunicacions de la emissora.

- Forestal Catalana SA, mitjançant el seu personal tècnic, farà el seguiment en tot
moment dels treballs de transformació dels vehicles.
- El vehicle no es considera degudament lliurat si no va acompanyat de les
legalitzacions necessàries perquè pugui circular correctament segons requeriments
de la normativa vigent:
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Tramitació de les reformes realitzades segons Real Decreto 866/2010, de 2 de
julio, por el que se regula la tramitación de las reformes de vehiculos.



Les legalitzacions i autoritzacions necessàries per a la transformació a vehicle
segons el Reglamento General de Vehículos aprovat pel Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.



Les legalitzacions del pont de llums, sirena, megafonia, etc.



Gestió de la matriculació del vehicle.

- Les modificacions necessàries per integrar els diferents elements que s’instal·laran
en els vehicles hauran d’evitar que afectin elements de seguretat del vehicle i
vetllaran per la seguretat en la seva manipulació, tenint en conte que aquestes es
poden realitzar en condicions extremes (fred, fang, aigua, etc.)
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari
(enganxades, fundes, etc.).
- La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà definida i
consensuada amb el personal tècnic de Forestal Catalana SA i segons un primer
vehicles mostra.
- L’empresa adjudicatària haurà de lliurar a Forestal Catalana SA la informació dels
equipaments següent:
Núm.
matrícula

Núm. Sèrie
emissora

Núm. TEI
emissora

Núm. Sèrie
capçal

Núm. Sèrie equip
multicanal

- L'empresa adjudicatària haurà de designar un únic interlocutor per resoldre les
incidències sobre l'execució del contracte.

3. CONDICIONS QUE ASSUMEIX FORESTAL CATALANA SA DURANT EL PERIODE
DE L'ARRENDAMENT
a. Comunicar qualsevol avaria i/o sinistre al número de telèfon previst que facilitarà
l'adjudicatari.
b. Desplaçament del vehicle a taller per a les revisions i reparacions.
c. Fer el control de les freqüències en que s'han de dur a terme les revisions d'acord
amb el calendari indicat pel fabricant.
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4. MANTENIMENT DELS VEHICLES
Els vehicles objecte d’aquest arrendament estan destinats per a la realització de les
tasques pròpies del Grup especial de Prevenció d’Incendis Forestals amb un tipus de
conducció següent:


Període de marxa curts amb aturades freqüents.



Canvi de conductors per torn (mínim 2 al dia).



Circulació a baixes velocitats, alt ús dels canvi de velocitats i circulació per pistes i
camins de muntanya.

Aquestes circumstàncies determinen un desgast de la mecànica del vehicle que implica i
comporta un acurat calendari de manteniment que s’haurà de tenir en compte en la
proposta de planificació de les actuacions de manteniment i les seves freqüències.

4.1.- TIPUS DE MANTENIMENT I REPARACIONS
En el preu de l’arrendament estarà inclòs:
a. El manteniment integral del vehicle segons fitxa de manteniment del fabricant, i el
manteniment de les transformacions sol·licitades en aquest plec així com dels
elements incorporats per a cada tipus de transformació.
b. La reparació de totes les avaries i de tots els rams de l'automòbil tant interiors com
exteriors entre ells les reparacions:

c.



planxa i pintura, mecànica, electricitat, etc.



Reparació de seients i entapissats.



Interiors en general (cinturons, manetes de portes, mirall retrovisor,
guanteres, gomes pedals, etc.).



Conjunt d'embragatge en cas d'envelliment o desgast prematur degut al ús
continuat (servei amb diversitat de conductors).



Pèrdua o trencament dels tapa cubs de rodes.



Com a conseqüència d'accidents de circulació amb contrari o sense.



Trencament de vidres, sostracció de peces que constitueixen parts fixes
del vehicle o per la temptativa de sostracció il·legítima del vehicle o de les
seves peces.

L'assistència 24 hores en carretera / ciutat / muntanya.

d. La substitució dels pneumàtics es farà sempre que el relleu de la banda de
rodament sigui inferior a 1,6 mm, o quan les circumstancies així ho aconsellin
(desgast irregular del pneumàtic, pessigades o punxades,...) . En el procediment
de substitució del pneumàtic s'inclourà l'equilibrat i l'alineació de la roda. Els nous
pneumàtics hauran de ser de les mateixes característiques que els equipats en el
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lliurament del vehicle. Les substitucions per desgast es faran sempre en un
nombre parell (2 ó 4 ).
e. Totes les revisions periòdiques que estableixi la marca (ja sigui per quilometratge
o per temps), efectuant canvi d'oli entre períodes establerts per la marca
convenientment adaptades i ajustades a l'ús a que es destina el vehicle, incloent
en totes aquestes operacions les despeses de mà d'obra, olis, líquids, filtres, etc.
amb independència de que es trobin o no en període de garantia del fabricant.
Canvi de filtres antipartícules quan sigui necessari.
f.

Substitució de qualsevol peça per desgast, trencament, i/o avaria, incloses les que
es puguin produir tant en l'interior com exterior del vehicle com a conseqüència
d’incidents derivats de les tasques assignades.

g. Totes les revisions periòdiques segons legislació vigent ITV.
Aquestes operacions es duran a terme íntegrament en tots els tallers oficials o
reconeguts designats pel contractista dins la llista proporcionada amb l’oferta, la qual
inclourà, com a mínim, 1 taller autoritzat o concessionari amb taller per comarca.

4.2 .- CONDICIONS DEL SERVEI DE MANTENIMENT
Atès que els vehicles d'aquesta flota seran utilitzats pel servei operatiu i d’atenció
d'emergències, els temps d'aturada per reparacions o manteniment han d'ésser els
mínims imprescindibles. Per aquest motiu els tallers designats hauran de tenir la
disponibilitat suficient per tal d’atendre totes les operacions de manteniment i reparació de
la flota objecte d’aquest contracte, durant tot l’any.
Llevat de casos excepcionals, que haurà de justificar l’adjudicatari, aquests treballs
hauran de realitzar-se en els terminis següents:
a. Els treballs de manteniment hauran de finalitzar en un termini no superior a 24
hores.
b. Els treballs de reparació per avaria: hauran d’iniciar-se durant les 24 hores
següents a l'entrada del vehicle al taller escollit, realitzar-se sense interrupció i
amb la màxima celeritat possible.
c. Els treballs de reparació per sinistre: hauran d'iniciar-se en el termini màxim de 4
dies i finalitzar abans de 15 dies, comptats a partir de l'entrada dels vehicle al
taller escollit.
d. En cas de que els treballs de reparació hagin de superar els cinc dies, a comptar
des de l’entrada del vehicle al taller, es garantirà un cotxe de substitució en
perfecte estat d’ús i del mateix sector del vehicle al qual substitueixi.
e. Forestal Catalana SA mitjançant el seu personal tècnic, podrà fer el seguiment en
tot moment dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats.
f.

En el cas de divergència de posicionament entre Forestal Catalana SA i l'empresa
adjudicatària, en referència tant al manteniment i reparació del vehicles com a
sinistres i pèrdua total del vehicle, s'efectuarà un peritatge independent, que tindrà
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caràcter vinculant, sempre que una de les dues parts com a mínim ho sol·liciti,
corrent les despeses a càrrec de l'organisme sol·licitant.
4.3.- CONTROL DE QUALITAT DE PRESTACIÓ DE SERVEI
L'adjudicatari realitzarà tot el sistema de gestió de flota en suport informàtic i reportarà
Forestal Catalana SA els indicadors de qualitat de servei per vehicle via Internet. Els
indicadors principals són:


Dia d'entrada i sortida del vehicle a taller.



Data d'aprovació de la valoració de la intervenció en taller.



Tramitació dels parts d'accident.



Gestió amb companyies d'assegurances.



Tipus de reparació.



Temps destinat a cada reparació.



Quilòmetres realitzats.



Hores fora de servei.



Número d’ingressos a taller.



Resums de flota.



Altres indicadors que es poden proposar per a la millora del control i gestió de la
flota.

La informació corresponent als esmentats indicadors es podrà consultar mitjançant una
web específica, on constaran mensualment els resums dels indicadors necessaris per a
la gestió de la flota.
5.- LLIURAMENT DELS VEHICLES
El lliurament dels vehicles es farà a la seu de Forestal Catalana SA, Finca Torreferrussa,
Carretera B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5 de Santa Perpètua de
Mogoda, excepte que per mutu acord es decideixi un altre lloc.
Els vehicles es lliuraran amb la documentació següent:






Permís de circulació
ITV amb les modificacions d’acord amb l’establert al Plec
Assegurança
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle
Dossier i calendari on es pautaran els controls i revisions que s’han de dur a terme

Els vehicles a lliurar han de disposar d’un mínim de carburant per a la realització de 25
km.
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6. EN EL CAS DE PÈRDUA TOTAL D'UN VEHICLE
En el supòsit de pèrdua total d'un vehicle per sinistre o altre motiu, aquest no es
substituirà. Forestal Catalana SA deixarà de pagar la quota mensual d'aquell vehicle, farà
la liquidació del quilometratge i se seguirà el següent protocol:
a. L'empresa adjudicatària comunicarà a Forestal Catalana SA el fet que aquell
vehicle ja no està en disponibilitat de continuar el seu arrendament durant els 15
dies després de l'ocasió del fet que hagi provocat la pèrdua total del vehicle.
b. Seguidament l'empresa adjudicatària, i a càrrec seu, deslogotiparà el vehicle en
un taller. L'operació de deslogotipació consistirà en fer desaparèixer del vehicle la
imatge corporativa.
c. El personal de manteniment de Forestal Catalana SA desmuntarà el transceptor
de trunking i els seus accessoris i el sistema multicanal amb els seus accessoris.
d. Forestal Catalana SA passarà a ser propietari dels elements especificats en el
paràgraf anterior, el valor residual d’aquest equipament serà zero un cop finalitzat
el contracte o quan per sinistre el vehicle es doni de baixa.
e. Una vegada deslogotipat i retirats els equips de comunicació del vehicle es
considerarà retornat el servei a l'empresa adjudicatària.

7. DEVOLUCIÓ DELS VEHICLES A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
a. Al termini de l'arrendament, Forestal Catalana SA, retornarà els vehicles que han
estat objecte del contracte, en el mateix lloc on van ser lliurats per l’adjudicatari a
l’inici del contracte, llevat que ambdues parts acordin un lloc diferent. En tot cas
els possibles costos derivats del trasllat dels vehicles des del punt de devolució al
lloc de destí aniran a càrrec de l’adjudicatari.
b. En cas que el Forestal Catalana SA exerceixi l’opció de compra, no es retornarà
aquells vehicles afectats per aquesta opció. El contractista haurà de fer les
gestions i tràmits necessaris per fer el canvi de titularitat.
c. Els procediments de deslogotipació i desmuntatge dels elements de l’equipament
es durà a terme mitjançant el procediment i amb les mateixes condicions que les
indicades en el cas de pèrdua total d’un vehicle.
d. L'empresa adjudicatària no podrà transmetre el vehicle ni donar-lo de baixa
definitivament o temporalment sense haver donat compliment prèviament a allò
que es preveu en el paràgraf anterior.
e. Forestal Catalana SA passarà a ser propietari dels elements especificats en el
paràgraf anterior, el valor residual d’aquest equipament serà zero un cop finalitzat
el contracte o quan per sinistre el vehicle es doni de baixa.

8. ASSEGURANÇA
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El contractista concertarà una assegurança de responsabilitat civil de 50.000.000 € per al
conjunt de vehicles contractats en la que Forestal Catalana SA serà prenedor de
l’assegurança i, el contractista en serà beneficiari, excepte de les indemnitzacions per
danys personals que correspondran a les persones que els hagin patit. L’assegurança
haurà de cobrir, també, a més de l’assegurança obligatòria de l’automòbil (SOA) d’acord
amb la normativa vigent, la defensa, la reclamació de danys i fiances i els ocupants dels
vehicles.
L’assegurança també donarà cobertura fora de vies pavimentades com camins, pistes
forestals, o camp a través.
L’assistència en viatge haurà de cobrir el desplaçament del vehicle fins el taller de
reparació i el transport del conductor i dels ocupants fins el seu domicili. També haurà
d’incloure necessàriament la retirada del/s vehicle/s avariat/s de les pistes forestals,
camins agrícoles o altres de caràcter anàleg.

Jesús Fernández Rodríguez
Cap de l’Àrea d’Enginyeria Forestal
Barcelona, 4 de març del 2022
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ANNEX 1 : SISTEMA DE SENYALS ACÚSTICS
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1.-Descripció general
El sistema de senyals acústics a subministrar i instal·lar en els vehicles estarà
constituït per un amplificador electrònic dotat d'un motor altaveu que farà funcionar un
sistema de megafonia i una sirena electrònica, tot això accionat per un mòdul de
control amb comandament remot.
Els equips i material necessari seran subministrats i instal·lats per l’adjudicatari i seran
nous i de models en fabricació.
A més d’atenir-se a les prescripcions del present plec, tots els elements i la instal·lació
dels equips compliran amb les Normatives que li siguin d’aplicació nacional i
comunitàries.

2.- Amplificador electrònic
Serà una caixa metàl·lica contenint els components electrònics de l’amplificador, un
generador de tons i uns relés pel control del pont de llums.
Aquest sistema funcionarà amb una tensió de 12 Vcc. i amb un consum màxim de 10
ampers.

3.- Nivell de sonoritat
El nivell de pressió de la sonoritat mesurat en un ambient exterior i a una distància de
dos metres serà de 115 dB en posició màxima de dia i 90 dB en posició màxima de nit.

4.- Repetició de cicles
L'amplificador produirà dos sons alterns amb una cadència de 50/60 cicles per minut.

5.- Rang de freqüències
Els sons alterns seran de dues freqüències seguides, la primera de 550 Hz i la segona
de 750 Hz, amb una tolerància de +- 2%.
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6.- Conjunt altaveu
S'instal·larà un altaveu de 100 W r.m.s. amb difusor rodó i suport metàl·lic, de forma
que s'aconsegueixi l'emissió del so en un pla horitzontal i situat a l’interior del motor, o
bé al pont de llums
7.- Mòdul de control
Constarà d'una caixa de connexions i un comandament remot.
8.- Caixa de connexions
Anirà instal·lada entre l'amplificador i el comandament remot.
9.- Comandament remot (il·luminat)
Portarà inclòs el micròfon per a la megafonia, tindrà el teclat de silicona o similar i serà
resistent a la humitat.
Anirà dotat, com a mínim, dels interruptors següents:







Posada en marxa de la sirena electrònica conjuntament amb els llums rotatius.
Selector nivell de sonoritat dia/nit.
Connexió dels llums rotatius.
Connexió dels llums fixos.
Tecla per connectar l'emissora a l’amplificador i escoltar amb l’altaveu del
sistema.
Tecla per desactivar totes les funcions.

10.- Consideracions generals de la instal·lació





L’alimentació de tota la instal·lació es farà amb la pròpia de 12V del vehicle.
La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà
definida i consensuada amb el personal tècnic de la Direcció General dels
Agents Rurals segons un primer vehicle mostra.
Es minimitzarà l’impacte de la instal·lació i dels seus components en el conjunt
estètic i d’ús del vehicle.
Tots els elements estaran fermament subjectats de forma que no es descollin o
esdevinguin un perill per el seu desplaçament o per si mateixos en el cas
d’accident o per els moviments i les vibracions produïdes per l’ús freqüent del
vehicle per camins no asfaltats.
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Per tal de conservar l’estanqueïtat del vehicle es farà servir el sistema
d’aïllament que hagi subministrat el fabricant de la sirena i en la forma que
aquest hagi especificat per aquell model de sirena, en cap cas es faran servir
aïllants afegits (arandelles de goma, silicones,..) que no hagi recomanat i
facilitat el fabricant per aquest tipus de sirena.
En cap cas, la instal·lació tant del cablejat, com del material necessari o dels
propis elements del sistema de senyals acústics no entorpiran o exclouran l’ús
de qualsevol sistema de seguretat actiu o passiu del vehicle (cinturons de
seguretat, airbags, etc.) així com la visió o mobilitat del conductor o de
qualsevol element mòbil del vehicle (pedals, volant, fre de mà, palanques de
canvi, moviments dels seients, guanteres...), ni destorbaran els moviments dels
usuaris dins del vehicle.
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ANNEX 2 : SISTEMA DE LLUMS PRIORITARIS
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1.- Descripció general
El sistema de llums prioritaris a subministrar i instal·lar en els vehicles estarà constituït
per un pont de llums adaptat a l’amplada del vehicle.
Tots els elements de llums de tipus LED seran de 3a generació i amb homologació
segons normativa R65.
Els equips i material necessari seran subministrats i instal·lats en els vehicles pels
adjudicataris i seran nous i de models en fabricació.
A més d’atenir-se a les prescripcions del present plec, tots els elements i la instal·lació
dels mateixos compliran amb totes les Normatives que li siguin d’aplicació nacional i
comunitàries.
Les empreses licitadores reflectiran amb claredat, en un apartat de la documentació
presentada, tota la Normativa que és d’aplicació i compliment.
2.- Disposició dels llums
2.1.- Els mòduls de leds del pont de llums tindran la composició següent:
- 4 mòduls de 6 leds de 3W blaus, i tres focus auxiliars de 3 leds de 3W. Els
mòduls de 6 leds blaus , segons correspongui, estan distribuïts de forma
simètrica.
- Els dos mòduls de 3 leds de 3W estan distribuïts en la part de darrera del
vehicle.
- 2 mòduls de llum blanca al
independents

costat dret i esquerra

de color blanc

- 2 mòduls de llum blanca a la part del darrera de color blanc de color blanc
independent
- 4 mòduls de llum blanca a part del davant de color blanc independent.
- Indicadors a la part del davant de manera alternativa, totes les funcions
suportant la possibilitat de treball normal o baixa intensitat lluminosa.
- Llums d’encreuaments per la il·luminació de l’interior del pont amb el sistema
de llums prioritaris, de leds.

2.2.- Mòduls de led a la part del davant i part del darrera.
- 2 mòduls de led en la graella del davant del vehicle
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- 2 mòduls de led en la part trasera del vehicle
3.- Consideracions generals de la instal·lació
A continuació es destaquen els punts més importants a tenir en compte per tal de dur
a terme la instal·lació:









L’alimentació de tota la instal·lació es farà amb la pròpia de 12V del vehicle.
La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà
definida i consensuada amb el personal tècnic de la Direcció General dels
Agents Rurals segons vehicle mostra.
Es minimitzarà l’impacte de la instal·lació i dels seus components en el conjunt
estètic i d’ús del vehicle.
Tots els elements estaran fermament subjectats de forma que no es descollin o
esdevinguin un perill per el seu desplaçament o per si mateixos en el cas
d’accident o pels moviments i les vibracions produïdes per l’ús freqüent del
vehicle per camins no asfaltats.
Per tal de conservar l’estanqueïtat del vehicle es farà servir el sistema de
aïllament que hagi subministrat el fabricant i en la forma que aquest hagi
especificat per aquell model de pont, en cap cas es faran servir aïllants afegits
(arandelles de goma, silicones...) que no hagi recomanat i facilitat el fabricant
per aquest tipus de pont.
En cap cas, la instal·lació tan del cablejat, com del material necessari o dels
propis elements del sistema de llums prioritàries no entorpiran o exclouran l’ús
de qualsevol sistema de seguretat actiu o passiu del vehicle (cinturons de
seguretat, airbags, etc.) així com la visió o mobilitat del conductor o de
qualsevol element mòbil del vehicle (pedals, volant, fre de mà, palanques de
canvi, moviments dels seients, guanteres...), ni destorbaran els moviments dels
usuaris dins del vehicle.
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ANNEX 3: EQUIPS I MUNTATGE DELS EQUIPS DE TELECOMUNICACIONS
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4.- EQUIPS DE COMUNICACIÓ
TELECOMUNICACIONS
4.1-

I

MUNTATGE

DELS

EQUPIS

DE

Objecte

En aquest document es descriuen les característiques tècniques de I ‘equipament de
Telecomunicacions que ha de subministrar i instal·lar I ‘empresa adjudicatària, per tal
de donar compliment als requeriments del plec tècnic.
En el document també es detallarà la ubicació dels equips i les observacions que es
consideren necessàries per a la seva correcta instal·lació.
4.2 Accés Centraleta Vehicle
S’ha de tenir en compte que els vehicles que en el plec s’especifica que van equipats
amb Unitat de Control i Seguretat (UCS) han de permetre I ‘accés a la informació de la
centraleta del vehicle mitjançant d’un sistema tipus BUS-CAM amb protocol OBD.
4.3.-

Descripció dels elements

Els elements subministrats i instal·lats en els vehicles seran els següents :
a) Un transceptor TETRA amb capacitat per la seva instal·lació en el
maleter, amb les característica que es demana per part de la Xarxa
Rescat .
b) Unitat de Control de Seguretat, es tracta d’un equip concebut com a
“caixa negra” del vehicle i ha de tenir les característiques tècniques i
constructives que assegurin entre altres poder recuperar les dades que
en ell s’emmagatzemen en cas d’accident receptor de posicionament
GPS capaç d'establir comunicacions amb l’equip de comunicacions via
Tetra. Aquest equip cal que estigui programat amb el firmware i protocol
de comunicacions adient per tal de possibilitar la integració en la xarxa
del Cos d’Agents Rurals.
•
•

UCS
Cablejat d’interconnexió

c) Una antena TETRA independent de la del GPS de guany i sense pla de
terra
d) Una antena GPS
e) Gàbia suport de les emissores
f) El cablejat entre els diferents elements del sistema subministrat amb els
corresponents connectors i connexió a la bateria del vehicle amb un
fusible accessible de 10 A.
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4.4.– Característiques d’assistència obligatòries
S’ha d’assegurar la inversió en els equips per garantir la seva continuïtat en el temps,
es a dir, no estaran descatalogats o en procés de propera descatalogació. El proveïdor
garantirà els seus equips contra qualsevol defecte de funcionament o fabricació durant
un període mínim de cinc anys, una vegada els equips hagin estat lliurats a la Direcció
General d’Agents Rurals.
Tots els terminals tindran línies de entrada i sortida lògiques programables per tal de
poder interactuar amb altres accessoris.
Les indicacions en pantalla dels terminals seran preferentment en català o en el seu
defecte en castellà.
S’aportarà el màxim detall dels terminals ofertats, incloent-hi:



Característiques tècniques.
Accessoris dels terminals.

Tots els terminals s’hauran de programar i re programar de forma fàcil, sense
necessitat de realitzar maniobres complicades ni desmuntar-lo de la superfície o lloc
on estigui instal·lat. En cap cas no serà necessari canviar o manipular internament
l’equip.
Tots els terminals permetran la programació, reprogramació, actualització de software
o de firmware mitjançant un sistema o hardware compatible amb ells mateixos i podrà
realitzar-se a les dependències de la Direcció General d’Agents Rurals.
L’aplicació informàtica o software necessari per a la programació, reprogramació o
actualització de tots els terminals s’haurà de realitzar mitjançant un sistema o
hardware compatible (PC compatible) ,en entorn Windows.
El hardware i software necessari per la programació o actualització dels terminals, un
ordinador portàtil amb totes les llicencies activades i cables de comunicació necessaris
per a la programació i configuració d’equips així com el programari adient a cada
programació, serà subministrat conjuntament amb els terminals. Aquest software
estarà obert per tal de permetre futures modificacions segons necessitats de la
Direcció General d’Agents Rurals.
El proveïdor estarà obligat a proporcionar l'assistència tècnica necessària per a
mantenir les característiques de qualitat i funcionament exigides en aquest plec. Així
mateix, s'haurà de lliurar la informació tècnica, el hardware i software de programació
dels equips subministrats ala Direcció general dels Agents Rurals.
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4.5-

Interferències

Els equips embarcats no podran ser causants d’interferències electromagnètiques a la
resta dels equips (ni per emissions conduïdes ni radiades). Tanmateix hauran d ' estar
protegits contra interferències externes (siguin aquestes també radiades o conduïdes).

4.6.-

Protecció

Els equips hauran d ' estar adequadament protegits contra transitoris i caigudes de
tensió. A més, disposaran d un fàcil accés als fusibles, els quals convindran amb les
regles corresponents als fusibles de baixa tensió.
4.7.-

Normativa

Tot l’equipament, ja siguin elements a incorporar per separat o productes comercials
acabats que s’instal·lin, hauran de complir les normatives aplicables segons la
legislació vigent.
4.8.- Especificacions tècniques per als equips transceptors TETRA



















Banda de freqüències 380 – 430 Mhz
Potencia 10W
Frontal remot separat, amb cable de 5 m
Kit d’instal·lació, altaveu amb extensió de cable d’altaveu
Cable de dades
Guia rapida d’usuari
Llicencia DMO Gateway + DMO Repeater
Llicencia de Autentificació
Suport d'encriptació d’interfície aire TEA1, TEA2
Port PEI d'acord amb ETSI. Interfície de comandaments AT per a
aplicacions
Llicencia de GPS
Programat per al funcionament a la Xarxa RESCAT
Altaveu al tablier amb el cable i connector corresponent
Antena TETRA amb el cable, allargador i connectors corresponents
Antena GPS amb el cable, allargador i connectors corresponents
Suport del capçal, capçal i cable del capçal
Cable d’alimentació de la gàbia de les emissores i cable d’arrancada
Micròfon de mà” i el seu suport corresponent
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4.9 - Especificacions tècniques de la unitat de control de seguretat UCS
La UCS ha de ser un sistema robust i fiable. Per això ha de ser una unitat de
processat sense sistema operatiu i amb un sistema de supervisió (Watch Dog) per
hardware.
La UCS haurà de permetre la seva configuració en local o remota, i a través de
missatges SDS.
4.9.1 Les funcions principals de la Unitat de control de seguretat (UCS)


















Gestionar les comunicacions amb el terminal Tetra a través del PEI.
Adquirir la posició geogràfica del vehicle a través del receptor GPS.
Estat del sistema de comunicacions via Tetra.
Posició geogràfica, velocitat i direcció de moviment del vehicle.
Informació OBD.
Processar els missatges rebuts del centre de control :
Enviar la posició en temps real cada cert temps o certa distància.
Comptabilitzar els quilòmetres recorreguts utilitzant les posicions GPS.
Enviament dels quilòmetres recorreguts cap al centre de control cada cert
temps, cert valor o sota petició.
Configurar l’emmagatzematge de l’històric de ruta: guardar cada cert temps,
certa distància.
Enviament de l’històric de ruta cap al centre de control cada cert temps o sota
petició.
Tipus de protocol OBD per la comunicació amb la centraleta del vehicle:
o SAE J1850 PWM
o SAE J1850 VPW
o ISO 9141-2
o ISO 14230-4 (KWP 5BAUD)
o ISO 14230-4 (KWP FAST)
o ISO 15765-4 (CAN 11/500)
o ISO 15765-4 (CAN 29/500)
o ISO 15765-4 (CAN 11/250)
o ISO 15765-4 (CAN 29/250)
Configurar històric paràmetres OBD.
Històric de valors amitjanats dels paràmetres OBD.
Històric de valors paràmetres OBD.
Sincronisme rellotge per GPS.

4.9.2 Una unitat de control de seguretat estarà composta.








Sistema basat en un microprocessador
Memòria RAM mínima 32MB
Memòria FLASH mínima 32MB
Receptor GPS d’alta sensibilitat (56 canals) y precisió 2,5m CEP
Connectors GPS
Alimentació de +7 a +48Vdc
Entrades i sortides digitals configurables
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Entrades analògiques anàleg Inputs
Ports RS232 (1 terminal TETRA mínim )
Acceleròmetre i giroscopi
LEDs indicadors d’estat
Ethernet 10/100 baseT
CAN bus
K-line bus
iButton (1-Wire)
Bluetooth™ (Bluetooth 2.1, 4.0 BLE
Tots els connectors han de ser accessibles amb l'equip muntat al
vehicle
Equip configurable pel port RS232 o Ethernet
Equip configurable remotament (missatges SDS)
Programari actualitzable a través del port RS232 o Ethernet

4.9.3 Connexionat
La UCS es connectarà amb:






L'Antena GPS
La centraleta del vehicle (CAN BUS) amb protocol OBD
El terminal TETRA a traves del port PEI
El terminal TETRA per control d'engegada/aturada
Senyalització del clausor del vehicle per control d'engegada/aturada

4.10.- Material a instal·lar
El material comú a tots els vehicles serà el següent:










Gàbia suport de les emissores
Altaveu al tablier amb el cable i connector corresponent
Antena TETRA de ½ onda
amb el cable, allargador i connectors
corresponents
Antena GPS tipus seta amb el cable, allargador i connectors corresponents
Suport del capçal, capçal i cable del capçal
Cable d’alimentació de la gàbia de les emissores i cable d’arrencada
“Micròfon de mà” i el seu suport corresponent
Emissora TETRA
Equip de processat

4.11.- Esquema general de la instal·lació.
A continuació es mostra l’esquema general de la instal·lació de l’equipament de
telecomunicacions dels vehicles objecte del contracte.
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MICRO
ANTENA
TETRA

CAPÇAL

ALTAVEU

ANTENA
GPS

SUPORT
EMISSORA
USC

BLUETOOTH

BATERIA
VEHICLE

4.12.- Consideracions generals de la instal·lació
A continuació es destaquen els punts més importants a tenir en compte per tal de dur
a terme la instal·lació:







L’alimentació de tota la instal·lació es farà amb la pròpia de 12V del vehicle.
La ubicació de tots els components o modificacions de la instal·lació serà
definida i consensuada amb el personal tècnic de telecomunicacions de la
Direcció General dels Agents Rurals segons vehicle mostra.
Es minimitzarà l’impacte de la instal·lació i dels seus components en el conjunt
estètic i d’ús del vehicle.
Tots els elements estaran fermament subjectats de forma que no es descollin o
esdevinguin un perill per el seu desplaçament o per si mateixos en el cas de
accident o per els moviments i les vibracions produïdes per l’ús freqüent del
vehicle per camins no asfaltats.
Els cables utilitzats s’hauran d’instal·lar de forma que compleixin les condicions
següents:
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o
o

o

o

o










No presentaran aplanaments com a conseqüència de doblegaments o
bucles.
El recorregut de tot el cablejat necessari s’instal·larà per l’interior de
l’habitacle de forma que no es vegi, estigui protegit contra possibles
deterioraments produïts pels ocupants o pels elements transportats, no
quedi tibant o forçat i de forma que sigui accessible en tot el seu recorregut
per a la seva vigilància, conservació o substitució sense necessitat de
disposar el vehicle en el taller de reparació.
Els cables han de estar lliures en tot el seu recorregut. No poden estar units
entre ells, ni amb cables d’una altra instal·lació, sempre i quan
funcionalment sigui possible. En aquest cas, es farà de forma consensuada
amb els tècnics de telecomunicacions de la Direcció General dels Agents
Rurals, tenint en compte que els elements de fixació o suspensió dels
cables estaran concebuts de tal forma que no facin malbé la seva
estructura.
No s’admetrà la presència de trams parcials de cable, amb empalmes, sinó
que obligatòriament hauran de ser d’un sol tram. Tot i que hi pot haver
alguna excepció en cas de necessitat, però sempre de manera
consensuada amb el personal tècnic de telecomunicacions de la
Subdirecció General dels Agents Rurals.
El cablejat de l’allargador del cable d’antena, tant de TETRA, com de GPS ,
serà amb cable RG58 i es deixarà 20 cm d’excés per els seus extrems per
tal de facilitar l’examen dels connectors en futures revisions de
manteniment o reparació.

Tots els connectors d’antena aniran amb el viu soldat tot i que el connector
sigui del tipus de grimpar. No s’admetran connectors de diferent mida que el
cable, ni adaptadors. Tampoc s’admetran connectors on l’aïllant deixi al
descobert la malla del cable, ni “pessigades” a tot el llarg del cable.
Les antenes ens fixaran fermament a la carrosseria del vehicle amb els
elements originals de fixació que hagi subministrat el fabricant de la antena i en
la forma que aquest hagi especificat per aquell model. No es podran fer servir
en cap cas, volanderes, femelles... o d’altres elements de fixació afegits o
addicionals.
Per tal de conservar l’estanqueïtat del vehicle es farà servir el sistema de
aïllament que hagi subministrat el fabricant de la antena i en la forma que
aquest hagi especificat per aquell model d’antena, en cap cas es faran servir
aïllants afegits (volanderes de goma, silicones...) que no hagi recomanat i
facilitat el fabricant per aquest tipus de antena.
No s’admetran antenes on els elements roscats (varetes, femelles, matxons...)
tinguin cops, estiguin defectuosos o forçats.
En cap cas, la instal·lació tant del cablejat, com del material necessari o dels
propis elements de telecomunicacions no entorpiran o exclouran l’ús de
qualsevol sistema de seguretat actiu o passiu del vehicle (cinturons de
seguretat, airbags, etc.) així com la visió o mobilitat del conductor o de
qualsevol element mòbil del vehicle (pedals, volant, fre de mà, palanques de
canvi, moviments dels seients, guanteres...), ni destorbaran els moviments dels
usuaris dins del vehicle.
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4.13.- Gàbia suport de l’emissora
El suport on aniran fitxats l’emissora i l’equip de processat es decideix de forma
consensuada amb el personal tècnic de telecomunicacions de la Direcció General dels
Agents Rurals, tant en les mides, com la forma, distribució i lloc on és fixada. En cas
que així ho demanin els adjudicataris, es podrà deixar una “gàbia mostra” o una
plantilla per tal de facilitar la mecanització.









El suport on aniran fixats els equips tindrà els suficients forats roscats per tal de
permetre fixar amb cargols mètrics directament a la planxa (sense femelles) els
suports dels equips independentment dels tipus d’emissora o d’equip.
Portarà una regleta per tal de poder fer les connexions d’alimentació (positiu i
negatiu de bateria i positiu d’arrancada)
La distribució al seu interior tant dels equips com dels cables es farà d’una
forma pulcra, de manera que els cables no quedin tibants o forçats i que la
substitució o revisions futures dels equips o del cablejat sigui fàcil i còmoda.
No s’acceptaran excessos de cables que puguin destorbar o forçar connectors
o terminals.
Tenint en compte els dos apartats anteriors i donat que els cables d’antena i
capçal no es podran empalmar, cal tenir en compte també la longitud d’aquests
a l’hora d’escollir la ubicació.
Es fixarà fermament dins del vehicle en un lloc que, si és possible, quedi
“amagat de la vista”, de fàcil accés per un futur manteniment dels equips i que
no destorbi l’ús que es pugi fer del total de l’habitacle del vehicle (anul·lar
moviment o places de seients...).
En cap cas, el lloc on es fixi, ni els mitjans amb que es faci, podran
obstaculitzar o anul·lar els sistemes de seguretat tant passius com actius del
propi vehicle, destorbar els moviments dels usuaris dins del vehicle o esdevenir
un perill pel seu desplaçament o per si mateixos en cas d’accident o pels
moviments i les vibracions produïdes per l’ús freqüent del vehicle per camins
no asfaltats.

4.14.- Altaveu
L’altaveu del terminal TETRA, se situarà a l’interior del vehicle. A ser possible al tablier
davanter i en un lloc que permeti escoltar amb claredat l’emissora però sense molestar
a cap dels ocupants.
La seva ubicació no podrà reduir o anul·lar la visibilitat del conductor o la mobilitat de
cap dels ocupants.
La subjecció serà robusta però tenint en compte l’apartat anterior.
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Atès que el cable ha d’arribar a la gàbia dels equips, en el cas que aquest no arribés
per ser massa curt, es podrà allargar sempre i quan l’allargament sigui amb cable de
les mateixes característiques que l’original i que la connexió entre tots dos estigui en
un lloc accessible, sigui robusta i estigui ben aïllada.
Dins de la gàbia es deixarà un petit excés del cable per futures revisions o
reparacions, sempre tenint present les consideracions fetes en l’apartat 5 d’aquest
annex.
4.15.- Antenes (TETRA i GPS )
L’antena TETRA i GPS s’instal·laran a l’exterior del vehicle, a la part del sostre.
En relació a la instal·lació de les antenes així com del seu cablejat, es tindrà en
compte:
En relació l’elecció de l’emplaçament:









Es buscarà el punt central del sostre per tal que hi hagi la mateixa distància
entre la base de l’antena i els costats del vehicle.
Quedaran per darrera dels prioritaris.
L’antena TETRA i la de GPS, no ha de quedar tapada per cap element que
impedeixi la visió directa al cel.
Els forats practicats en el sostre, seran de la mida i forma ajustada a la antena,
nets de ferradures i polits.
L’accessibilitat des de l’interior del vehicle als connectors d’interconnexió entre
la base de l’antena i el cable allargador es farà aprofitant accessos propis del
vehicle (llums interiors, registres al sostre...). En cap cas per dintre del vehicle,
la part de sota de la base d’antena o els cables quedaran visibles fora del
entapissat interior del sostre o notòriament perceptibles. Tampoc es podran
habilitar registres d’accés afegits fora dels ja esmentats, dels quals es tindrà
cura de no minvar o excloure la seva funcionalitat.
Per mesurar la ROE es farà en cada vehicle individualment i una vegada fixats
tots els elements previstos en el sostre (rotatius, antenes...) i finalitzada la
instal·lació.
La ROE mesurada en el connector de l’emissora de TETRA es buscarà que
sigui la de menor valor i en cap cas podrà ser superior a 1,15 (valors mesurats
amb un analitzador d’antenes marca Bird model AT400).

4.16.- Capçal, suport del capçal, cable del capçal i micròfon de mà
En l’elecció de l’emplaçament del suport del capçal i de la pantalla tàctil a més del de
les consideracions ja descrites en l’apartat 4 d’aquest annex, es tindrà en compte que:
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El capçal del terminal TETRA i la pantalla tàctil s’instal·laran en la columna
central del quadre de comandaments del vehicle, per tal que estiguin en un lloc
visible i de fàcil accés tant pel conductor com per l’acompanyant.
Tant el teclat, com la pantalla de TETRA i el micròfon han de ser còmodament
accessibles d’una forma natural pel conductor i per l’acompanyant.
Minimitzar l’efecte del sol, per tal de tenir una bona lectura de les dades a les
pantalles.
El suport del capçal i de la pantalla tàctil estaran fixats fermament i amb cargols
de color negre per tal d’evitar possibles reflexos.
El cable del capça no es deixaran tibants per tal de deixar un petit moviment
per poder programar l’emissora o per tal que l’usuari se’ls pugi regular. A més
es tindrà especial cura que una vegada emplaçats el capçal en el seu lloc, ni
aquests ni els seus cables excloguin o puguin entorpir l’ús o visualització de
qualsevol comandament del vehicle o que cap d’aquest puguin pessigar els
cables del capçal i la pantalla.
El suport del micròfon estarà fermament subjectat i es tindrà especial cura que
una vegada emplaçat el micròfon en el seu lloc, ni aquest ni el seu cable
excloguin o puguin entorpir l’ús o visualització de qualsevol comandament del
vehicle o que cap d’aquest puguin pessigar el cable de micròfon.
Quan es faci ús del micròfon, el cable d’aquest ha de tenir un recorregut natural
que no destorbi cap comandament del vehicle ni visual ni d’ús.

4.17.- Cable d’alimentació de les emissores
El cable d’alimentació podrà ser de tres pols, indicant i diferenciant de forma visible i
amb el mateix codi de colors per a tots els vehicles, el positiu i negatiu de bateria i el
positiu d’arrancada.
Serà 2,5 mm de secció interna amb protecció exterior i complirà amb les Normes
d’incendi i d’emissions perjudicials.
Anirà directe de la bateria fins la regleta de connexions de la gàbia.
Portarà dos fusibles del tipus ATO de 15A, un en el pol positiu i un altre en el
d’arrancada en el mateix conjunt on estaran els dels rotatius, sirena... Així mateix,
estaran correctament etiquetats per tal de facilitar-ne la identificació.
De la regleta de connexions fins l’emissora TETRA portarà un fusible del tipus ATO de
10A en el pol positiu amb un portafusibles protegit.
De la regleta de connexions fins el GPS portarà un fusible del tipus ATO de 5A en el
pol positiu amb un portafusibles protegit.
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ANNEX 4 : Imatge exterior

1 de 2
C. Torrent de l’Olla 218-220
08012 Barcelona
Tel. 93 411 09 26
Fax 93 491 48 59

1.-Descripció general









La pintura del vehicle serà de color groc (RAL 1023)
Cal incorporar cobertura flexible a la caixa posterior del mateix color que el
vehicle.
Realitzar un recobriment en la caixa del pick up, per tal de garantir una neteja
rapida i de protecció a nivell de carrega (tipus linex o tractament equivalent) .
Enganxall i Kit elèctric pel remolc. Es demana el model d’enganxall menys
limitant de l’angle de sortida del vehicle
Cabestrant elèctric a 12 v. integrat al para-cops davanter. Capacitat
d’arrossegament superior a 3000 kg amb la seva homologació en moment del
lliurament dels vehicles.
Ha d’incorporar bandes reflectants verd i blanques al sota porta
Cal identificar cada vehicle segons fotografies
- Nom del vehicle (de PG-1 a PG-5)
- Logo Generalitat de Catalunya segons fotografia i normativa del
programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya, en negre
i centrat a cada porta davantera.
- Identificació del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals
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ANNEX 5
CARACTERÍSTIQUES I INSTAL·LACIÓ DEL QUID D’AIGUA A LA CAIXA DE
CÀRREGA

1 de 3
C. Torrent de l’Olla 218-220
08012 Barcelona
Tel.: 93 411 09 26
Fax: 93 491 48 59

1. Descripció general
A la caixa del vehicle tot terreny pick-up destinat a la càrrega, s’instal·larà un
quid d’aigua, el qual haurà d’estar subjecte a la mateixa caixa i alhora s’ha de
poder treure i posar de la manera més ràpida i còmode possible. L’empresa
adjudicatària haurà de realitzar els tràmits reglamentaris pertinents per
legalitzar aquesta transformació.
2. Característiques generals del quid
Es tracta d’un quid d’extinció D’incendis forestals, dissenyat per la vigilància i
primera intervenció. El dipòsit ha de ser de pla horitzontal per tenir el centre de
gravetat el més baix possible i així garantir la màxima estabilitat.
Característiques dipòsit aigua:
El dipòsit haurà de ser groc Ral 1023 i ha de tenir una capacitat mínima de 450
litres, en cas de que per les característiques tècniques hagi de ser inferior
s’haurà de consensuar amb els tècnics de Forestal Catalana.
Ha d’estar fabricat d’acer inoxidable d’espessor 2 mm i que compleixi la
normativa AISI-304.
També haurà de disposar d’un sistema de trenca ones efectiu, dues boques al
pla superior, una per càrrega d’aigua de 1-1/2” i l’altre per respiració del propi
dipòsit i un desaigua de ¾ polsades mínim, per buidar el tanc.
Hi haurà de haver-hi un indicador del nivell de l’aigua visible.
Un mòdul per poder guardar material i una plataforma per disposar-hi les
mànegues, (les dimensions i les característiques es consensuaran amb els
tècnics de Forestal Catalana segons possibilitats tècniques).
El pes del dipòsit sense aigua no pot accedir dels 130 kg per un contingut de
450 litres.
Ha de disposar d’una estructura a la cara superior fabricada en acer inoxidable
de grossor 2 i 3 mm que compleixi la norma AISI-304 per lligar-hi el grup
motobomba i la debanadora a la part superior.
Ha de tenir 4 punts elevació en forma de semi circumferència a la part superior
per poder aixecar-lo.
Ha de ser resistent aigua salada i al clor.
Per intervenció ha de tenir dues sortides ràcord Barcelona de diàmetre 25 i una
de 45.
I finalment ha de tenir un orifici de buidatge total de fàcil accés.
Característiques Motor
Cilindre individual – 4 temps Motor gasolina OHV.
Refrigerat per aire.
Camisa del cilindre fabricat en acer.
Potència neta de 13,5 cavalls de vapor o equivalent a altres sistemes de lectura
a 3600 rpm.
Par màxim net de 28,48 Nm a 2600 rpm.
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Combustible: Gasolina SP de 87 a 95.
Cilindrada de 420 centímetres cúbics.
Capacitat del dipòsit de combustible de 6,6l.
Capacitat del dipòsit d’oli – 1,1 litre.
Dimensiones no superiors a 499 (llarg) x 443 (ample) x 370 (alt) mm.
Arrancada; eix de rotació manual por impuls o arrancada elèctrica.
Ha d’estar anclat a la estructura mitjançant un sistema de silentblocks
Pes màxim només motor 31,0 kg.
Característiques de la bomba centrifuga
Bomba centrifuga de fins a 25 Bars i amb un caudal màxim de fins 390 l/min.
Fabricada amb alumini anticorrosiu i endurit.
Segells mecànics d’alta qualitat i turbines alumini.
Bomba de 4 etapes compatible amb espuma.
Incorporada un reductor de velocitat lligat a la bomba mitjançant una
abraçadora d’alta resistència.
El suport de la bomba ha de disposar d’un sistema contra vibracions
silentblocks.
Succió diàmetre 2”
Impulsió 1 ½”
Equipada amb un rellotge compte hores i de pressió treball.
Accessoris per cada un dels 5 quids:
Una caixa auxiliar d ‘emmagatzematge.
Un manegot succió de 5 metres d’allargada semi transparent, reforçat i amb
una vàlvula antiretorn més filtre en un extrem i l’altre amb una connexió STORZ
52-C.
Llum de treball posterior.
Una llança regulable de 4 caudals, posició de neteja i amb dents giratòries.
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