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RENOVACIÓN DO PARQUE MÓBIL ADSCRITO AOS SERVIZOS PROVINCIAIS DE
CONSERVACIÓN DA NATUREZA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A INCLUIR NO PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
SEGUNDO TIPOLOXÍA DE VEHÍCULO E LOTE

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMÚNS A TODOS OS LOTES.
Os  vehículos  e  equipamentos  serán  de  nova  adquisición  e  fabricación,  non  admitíndose
vehículos xa usados. Os vehículos e os seus accesorios e equipamento deben entregarse en
perfecto estado, de modo que sexa posible a súa normal e legal circulación.
Todos os elementos e equipamento instalados nos vehículos no momento da entrega deberán
contar  coas  correspondentes  certificacións,  homologacións  e  autorizacións  administrativas
esixidas na normativa vixente e, en particular, deberán cumprir a normativa vixente en materia
de circulación viaria.
O adxudicatario deberá asumir a responsabilidade por posibles multas, sancións ou calesquera
outros prexuízos causados á Administración derivados tanto do incumprimento do establecido
no parágrafo precedente como da falla de inscrición na ficha técnica do vehículo de calquera
equipamento instalado no mesmo no momento da entrega que deba constar na devandita ficha
técnica segundo a normativa vixente.
Todos  os  vehículos  ofertados  deberán  cumprir  a  normativa  vixente  da  Unión  Europea  en
materia de reducións de emisións contaminantes.

1.1. Seguridade.
Todos os vehículos deberán dispoñer dos seguintes sistemas de seguridade:

- Airbags frontais dianteiros de condutor e acompañante.
- Dispositivo  de  chamada  automática  de  emerxencia  eCall,  que  deberá  cumprir  os

requisitos  previstos  no  Regulamento  (UE)  2015/758,  do  Parlamento  Europeo  e  do
Consello, de 29 de abril de 2015.

1.2. Habitabilidade.
A fin  de  mellorar  a  habitabilidade  do  condutor  e  pasaxeiros,  todos  os  vehículos  deberán
dispoñer de:

- Direción asistida.
- Aire acondicionado.
- Asento do condutor regulable en altura.
- Elevalúas eléctrico nas portas dianteiras.
- Retrovisores exteriores abatibles.
- Peche centralizado con mando a distancia.
- Radio CD, DVD, mp3 ou similar.
- Toma USB.
- Toma de corrente de 12V.
- Dispositivo  mans  libres  (mediante  cableado  instalado  internamente  e  de  forma

permanente no vehículo) ou conexión bluetooth para dispositivos de telefonía móbil.

1.3. Equipamento.
Todos os vehículos deberán estar equipados con:

- Dous (2)  triángulos de sinalización de emerxencia  e dous (2) chalecos reflectantes
homologados.
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- Extintor de 2 kg. de polvo seco ABC clase 8A/34B: unha (1) unidade. Os extintores
deberán contar coas certificacións e homologacións esixidas na normativa vixente e
cumprir os requirimentos establecidos no Real Decreto 709/2015, de 24 de xullo, no
Real Decreto 2060/2008, de 12 de decembro, no Real Decreto 513/2017, de 22 de
maio, na Norma UNE 23110 ou nas disposicións normativas que as substitúan. Así
mesmo, deberán ser sometidos polo contratista ás revisións, mantemento e retimbrado
periódicos establecidos na Norma UNE 23120:2012, ou na norma que a substitúa.

- Caixa de ferramentas: unha (1) unidade. Deberá incluir as ferramentas necesarias para
o cambio dos pneumáticos.

- Lanterna LED con cargador: unha (1) unidade.
- Botiquín de primeiros auxilios: unha (1) unidade.
- Pinzas de arranque de emerxencia: unha (1) unidade.
- Roda de reposto de dimensións normais: unha (1) unidade.
- Os vehículos estarán dotados da preinstalación para equipos emisores-receptores de

radio  dixital  homologados,  de  tipo  base,  para  o  acceso  á  Rede  Corporativa  de
Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia (RESGAL) nun
oco  semellante  ao  que  precisa  unha  radio,  da  antena  no  teito  do  vehículo  e  dun
sistema de mans libres integrado.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO LOTE 1. VEHÍCULOS TODO TERREO.
Os vehículos obxecto deste lote deberán cumprir, como mínimo, as seguintes características
técnicas:

2.1. Carrozaría:
- Tipo: todoterreo.
- Material do teito: metálico.
- Carrozaría: 3 ou 5 portas.
- Prazas: mínimo 5 prazas.
- Lonxitude exterior: Mínimo 4.200 (mm).
- Cor: branco.

2.2. Motor:
- Potencia mínima: 150 CV. 
- Cilindrada: 2000 cc ou superior.
- Tipo de combustible: diésel.

2.3. Caixa de cambios e transmisión:
- Tipo de cambio: manual ou automático.
- Tracción: 4x4 integral ás catro rodas (4x4).
- Caixa redutora-transfer de marchas largas e curtas.
- Número de velocidades: mínimo cinco (5) marchas cara adiante e unha (1) cara atrás.

2.4. Cotas de todoterreo:
- Ángulo de entrada (mínimo): 28º.
- Ángulo de saída (mínimo): 25º.
- Ángulo ventral (mínimo): 22º.
- Altura libre (mínima): 200 mm.
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2.5. Sistemas de seguridade:
- Sistema de freada anti-bloqueo ABS. 
- Sistema de control de estabilidade (ESP ou similar). 
- Pretensores en cinturóns dianteiros.
- Sistema de control de presión dos pneumáticos.

2.6. Outro equipamento:
- Faros antinéboa dianteiros.
- Gancho  de  remolque  homologado  fixo  ou  desmontable  tipo  bola  con  instalación

eléctrica de 13 polos.
- Alfombriñas  de  goma  en  todas  as  prazas  do  habitáculo  e  no  compartimento  do

maleteiro.
- Cabrestante eléctrico homologado de alomenos 3.000 kg. de forza con eslinga (non

cable metálico) de condicións tales que permita o arrastre máximo da carga.
- Reixa separadora da carga.
- Rede de suxeición da carga.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO LOTE 2. VEHÍCULOS TODO TERREO TIPO PICK-
UP.
Os vehículos obxecto deste lote deberán cumprir, como mínimo, as seguintes características
técnicas:

3.1. Carrozaría:
- Carrozaría: dobre cabina, tipo pick-up.
- Capota ríxida (Hard-Top) homologada de fibra de vidro ou aluminio a nivel cabina, con

ventanas laterais deslizantes ou abatibles que poidan permanecer abertas co vehículo
en marcha. 

- Prazas: mínimo 5 prazas.
- Cor: branco.

3.2. Motor:
- Potencia mínima: 150 CV. 
- Cilindrada: 2000 cc ou superior.
- Tipo de combustible: diésel.

3.3. Caixa de cambios e transmisión:
- Tipo de cambio: manual ou automático.
- Tracción: 4x4 integral ás catro rodas (4x4).
- Caixa redutora-transfer de marchas largas e curtas.
- Número de velocidades: mínimo cinco (5) marchas cara adiante e unha (1) cara atrás.

3.4. Sistemas de seguridade:
- Sistema de freada anti-bloqueo ABS. 
- Sistema de control de estabilidade (ESP ou similar). 
- Pretensores en cinturóns dianteiros.
- Sistema de control de presión dos pneumáticos.
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3.5. Outro equipamento:
- Faros antinéboa dianteiros.
- Gancho  de  remolque  homologado  fixo  ou  desmontable  tipo  bola  con  instalación

eléctrica de 13 polos.
- Alfombriñas de goma en todas as prazas do habitáculo.
- Cabrestante eléctrico homologado de alomenos 3.000 kg. de forza con eslinga (non

cable metálico) de condicións tales que permita o arrastre máximo da carga.
- Sistema de suxeición da carga.
- Recubrimento antiesvarante na zona de carga.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO LOTE 3. FURGONETAS.
Os vehículos obxecto deste lote deberán cumprir, como mínimo, as seguintes características
técnicas:

- Motor: Potencia mínima 70 CV. 
- Cilindrada: mínimo 1200 cc.
- Tipo de combustible: diésel.
- Caixa de cambios manual de 5 velocidades.
- Carrozaría: 4 portas.
- Prazas: mínimo 5 prazas. O acceso ás prazas traseiras deberá ser mediante sistema

de portas corredeiras.
- Sistema de freada anti-bloqueo ABS.
- Gancho  de  remolque  homologado  fixo  ou  desmontable  tipo  bola  con  instalación

eléctrica de 13 polos.
- Cor branco.
- Alfombriñas de goma en todas as prazas do habitáculo e no compartimento de carga.

5. IDENTIFICACIÓN DOS VEHÍCULOS.
- Os vehículos subministrados deberán estar rotulados e identificados de conformidade

co establecido no Decreto 409/2009, de 5 de novembro, polo que se aproba o uso dos
elementos básicos da identidade corporativa da Xunta de Galicia (DOG nº 227, do 19
de novembro),  e co disposto na Orde conxunta da Consellería de Medio Rural e da
Consellería  de Medio  Ambiente  e  Ordenación  do Territorio  sobre uniformidade dos
axentes medioambientais.

- A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio facilitará ao adxudicatario
unha mostra dos anagramas  ou logotipos  que deberán que levar  os vehículos,  así
como  as  instrucións  que  sexan  precisas  para  o  cumprimento  do  establecido  no
parágrafo anterior.

6. INSTALACIÓN DE EQUIPOS.

O adxudicatario posibilitará a realización da modificacións nos vehículos, previa comunicación
por parte  da Consellería  de Medio  Ambiente  e  Ordenación  do Territorio,  co fin  de instalar
elementos  auxiliares  tales  coma  equipos  de  seguimento  de  móbiles,  equipos  emisores-
receptores de radio dixital, GPS, etc.
Unha vez finalizado o contrato, os vehículos se devolverán ao adxudicatario sen os elementos
auxiliares,  que  serán  desinstalados  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do
Territorio.
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