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PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE 44 RIFLES 
CALIBRE 308 WINCHESTER AMB COMPLEMENTS i 53 VISORS, PER AL COS 
D’AGENTS RURALS 

Lot  1 

OBJECTE 

Adquisició de 44 Rifles de forroll de calibre 308 Winchester, per a la unitat GECA del 
cos d’Agents Rurals (D’aquests 44 rifles, tres hauran de ser per esquerrans)  

1. Descripció bàsica 

1.1 Rifle del calibre 308 Winchester. 

1.2 Forroll amb tres (3) panys de bloqueig (3 tetons) 

1.3 Pes sense accessoris: inferior 2,7 kg. 

1.4 Material de la culata i empunyadura en fibra de carbó   

1.5 Capacitat del carregador: mínim 5 cartutxos. 

1.6 Fiadors: manuals  

1.7 Longitud del canó: màxim 525 mm 

1.8 Longitud total de l’arma: entre 1000 mm i 1040 mm. 

1.9 Carril picatinny incorporat al cos de l’arma 

1.10 Canó sense elements de punteria. 

1.11 Canó amb rosca a la boca de foc.  

2. Cada arma s’ha de subministrar juntament amb el material que s’especifica a 
continuació: 

 
 Montures i anelles pel visor amb les següents característiques: 

o Muntures desmuntables per a carril picatinny de 30 mm de 
diàmetre 

o Altura BH 12 mm 
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o El material del peu de la muntura, ha de ser de dural per evitar 
l’abrasió del carril de l’arma, i les anelles d’acer.  

o Sistema d’ajustatge de la mateixa muntura per a aconseguir el punt 
zero.   

 Fre de boca de la mateixa marca del fabricant del rifle 

 Estoig de transport de polímer o material similar de color negre. 

 Corretja de transport 

 Funda  corporativa  

 Kit de neteja complet 

 

3. Requisits / obligacions de l’empresa adjudicatària  

El material presentat a la licitació haurà de ser idèntic al que es subministrarà. 

El manteniment i neteja de l’arma s’ha de poder realitzar sense necessitats d’eines 
especials. 

Els elements han de ser compatibles amb l’estabilitat i el conjunt del l’arma. 

Amb l’adquisició d’aquestes armes, el subministrador haurà de realitzar un curs de 
formació en el maneig, manteniment, reparació i reglatge bàsic de les armes 
adjudicades als 16 monitors de tir que formen part del cos d’Agents Rurals, en un 
període màxim d’un mes des de l’entrega del rifles. 

Per poder fer efectiu l’entrega del objecte del Lot 1, el contractista procedirà a la 
alienació de les armes a donar de baixa a favor de l'adjudicatari d’acord al procediment 
establert a l’article 95 del Reial Decret 137/1993, amb l'única finalitat de realitzar els 
tràmits davant a la intervenció d'armes de la Guàrdia Civil per la seva destrucció.  
 
La totalitat d’aquestes armes seran recollides a la finca Torreferrussa, carretera de 
Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5 de Santa Perpètua de Mogoda. Els 
costos derivats d'aquesta operació seran a càrrec de l'adjudicatari. 

Els rifles han de tenir la garantia mínima obligatòria de dos anys. 
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Lot 2: 

Objecte  

Adquisició de 53 visors 1,8-14 x 50 amb retícula ilꞏluminada i torreta balística 
amb les seguents caracteristiques: 

o Temperatura de funcionament:  − 25°C | + 50 °C 

o Resistència a l'aigua:  superior a  300 mbar 

o Pes (sense rail interior)  inferior a 750 g 

o Rang d'ajust vertical a 100 m  superior a 300 cm 

o Rang d'ajust lateral a 100 m  superior a 180 cm 

o Transmissió de la llum superior al 90% 

 

 

Inspector en Cap del Cos d’Agents Rurals  

 

 

Josep Antoni Mur Allue 


