Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE
CARTUTXERIA DIVERSA PER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA,
DISTRIBUÏT EN 2 LOTS

Objecte
Subministrament de cartutxeria per a la Direcció General de la Policia i l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, dividit en 2 lots:
Lot 1: 800.000 cartutxos del calibre 9x19 mm. amb falsa ogiva i expansió controlada.
Munició de servei per a la Direcció General de la Policia.
Lot 2: Cartutxos del calibre 9 x 19 mm per a les pràctiques de tir per a la Direcció
General de la Policia i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya , d’acord amb els
sublots següents:



Sublot 2.1.- 3.000.000 cartutxos del calibre 9 x 19 mm per a pràctiques de tir
per a la Direcció General de la Policia.
Sublot 2.2.- 1.000.000 cartutxos del calibre 9x19mm per a pràctiques de tir per a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

LOT 1
800.000 cartutxos del calibre 9x19 mm. amb falsa ogiva i expansió controlada. Munició
de servei per a la Direcció General de la Policia.
1.- Condicions generals.
Les mostres presentades en aquesta licitació tindran la consideració de munició de
servei.
La munició presentada en aquest procediment haurà d’estar necessàriament fabricada
dins dels 12 mesos anteriors a la data de recepció.
La munició presentada en aquest procediment ha de funcionar perfectament amb les
armes de dotació de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) d’aquest
mateix calibre. (Pistola marca H&K model USP Compact, pistola marca Walther model
P99, pistola marca H&K model P30L, subfusell marca H&K model UMP i MP5).
Quedaran exclosos d’aquesta licitació els cartutxos amb projectils considerats
frangibles.
La munició presentades en aquest procediment haurà de complir els nivells de protecció
de l’armilla antibales de dotació individual de la PG-ME. A aquest efecte les empreses,
durant el termini de licitació, podran demanar veure les armilles a la Unitat d’Armes de la
PG-ME.
La munició es subministrarà en palet europeu de 120x80 cm, amb un màxim de 1500 kg
de pes, empaquetada en caixes de 50 unitats i aquestes en caixes de 1.000 unitats.
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2.- Característiques tècniques
La munició presentada haurà de complir les característiques tècniques següents:
Cartutx del calibre 9 mm Pb (9x19 mm).
Tipus projectil: falsa ogiva d’expansió controlada
Pes del projectil: igual o superior a 90 grs.
Velocitat inicial del projectil (Vo) igual o superior a 380 m/s.
Càpsula iniciadora: tipus Boxer.
Caducitat: mínim 5 anys.
3.- Recepció del material
L’empresa que resulti adjudicatària d’aquesta licitació, quan tingui el material preparat
per el seu lliurament, ho haurà de comunicar amb antelació a la Unitat d’Armes de la
PG-ME.
La inspecció tècnica prèvia al lliurament en destí de la munició tindrà lloc a les
instal·lacions del fabricant, on l’equip tècnic designat per la DGP farà les verificacions
oportunes per tal de comprovar que acompleixen les característiques tècniques exigides
en aquesta licitació. Reservant-se l’opció d’efectuar proves addicionals a les indicades
en aquest plec tècnic per tal de garantir el bon funcionament de la munició.
S’efectuaran un mínim de 500 trets amb una arma curta i una arma llarga que siguin de
dotació de la PG-ME (descrites anteriorment). El/s tècnic/s de la Direcció General de la
Policia, en el moment d’efectuar la inspecció en origen, determinaran quines son les
armes seleccionades. Els criteris d’acceptació de la prova seran els mateixos que els
indicats en indicats en l’apartat “prova de funcionament” del PCA
La quantitat de munició consumida del lot serà reposada per l’empresa subministradora.
Els aparells i instruments de mesura que s’hauran d’utilitzar a les proves a les
instal·lacions del fabricant hauran d’estar degudament contrastats.
A la finalització de les verificacions es redactarà un acta on s’especificarà l’acceptació o
rebuig del lot de munició.
S’entén per lot el conjunt d’elements fabricats segons les mateixes especificacions i
objecte d’un mateix contracte i ordre de fabricació.
En cas que la comanda no passi la prova d’inspecció serà refusada i l’empresa
adjudicatària haurà de corregir els defectes detectats.
Un cop corregits els defectes en la primera inspecció, el subministrador la pot presentar
per un sol cop de nou a una segona prova d’inspecció, sempre que aquests defectes no
afectin a característiques de seguretat dels cartutxos.
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LOT 2
Cartutxos del calibre 9 x 19 mm per a les pràctiques de tir per a la Direcció General de
la Policia i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya , d’acord amb els sublots
següents:



Sublot 2.1.- 3.000 cartutxos del calibre 9 x 19 mm per a pràctiques de tir per a
la Direcció General de la Policia.
Sublot 2.2.- 1.000 cartutxos del calibre 9x19mm per a pràctiques de tir per a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

1.- Condicions generals
La munició presentada en aquesta licitació tindrà un ús com a munició d’entrenament.
La munició presentada en aquest procediment ha de funcionar perfectament amb les
armes de dotació del la PG-ME d’aquest mateix calibre.
La munició es subministrarà en palet europeu de 120x80 cm, amb un màxim de 1500 kg
de pes, empaquetada en caixes de 50 unitats i aquestes en caixes de 1.000 unitats.
2.- Característiques tècniques
La munició presentada haurà de complir les característiques tècniques següents:
Cartutx del calibre 9 mm Pb (9x19 mm)
Projectil: TMJ. Nucli projectil totalment encapsulat.
Beina llautó.
Velocitat inicial del projectil (Vo) igual o superior a 320 metres segon.
Càpsula iniciadora: tipus Boxer.
3.- Recepció del material
L’empresa que resulti adjudicatària d’aquesta licitació, quan tingui el material preparat
per el seu lliurament, ho haurà de comunicar amb antelació a la Unitat d’Armes del Cos
de Mossos d’Esquadra.
La inspecció tècnica prèvia al lliurament en destí de la munició tindrà lloc a les
instal·lacions del fabricant, on l’equip tècnic designat per la DGP farà les verificacions
oportunes per tal de comprovar que acompleixen les característiques tècniques exigides
en aquesta licitació. Reservant-se l’opció d’efectuar proves addicionals a les indicades
en aquest plec tècnic per tal de garantir el bon funcionament de la munició.
S’efectuaran un mínim de 500 trets amb una arma curta i una arma llarga que siguin de
dotació del Cos de Mossos d’Esquadra. Els tècnics de la DGP, en el moment d’efectuar
la recepció en origen, determinaran quines son les armes seleccionades. Els criteris
d’acceptació de la prova seran els mateixos que els indicats en l’apartat “Valoració
d’interrupcions que no són motiu d’exclusió” de l’annex 6 del PCA
La quantitat de munició consumida del lot serà reposada per l’empresa subministradora.
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Els aparells i instruments de mesura que s’hauran d’utilitzar a les proves a les
instal·lacions del fabricant hauran d’estar degudament contrastats.
A la finalització de les verificacions es redactarà un acta on s’especificarà l’acceptació o
rebuig del lot de munició.
S’entén per lot el conjunt d’elements fabricats segons les mateixes especificacions i
objecte d’un mateix contracte i ordre de fabricació.
En cas que la comanda no passi la prova de recepció, serà refusada i l’empresa
adjudicatària haurà de corregir els defectes detectats.
Un cop corregits els defectes en la primera recepció, el subministrador la pot presentar
per un sol cop de nou a una segona prova de recepció, sempre que aquests defectes no
afectin a característiques de seguretat dels cartutxos.
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