PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS
106/2021/SQSCR
Administració Contractant

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Objecte del contracte:

Subministrament de vestuari per a diferents col·lectius del
personal municipal

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és l’adquisició de vestuari i complements de
diferents col·lectius de treballadors/res i voluntaris/àries de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, els quals són necessaris pel desenvolupament de les funcions
que tenen encomanades. Concretament, els àmbits laborals objecte d’aquest
contracte són: el servei de brigada de via pública i medi ambient, el servei de
consergeria, el servei de protecció civil i el servei de policia local. Tot donant
compliment a l’establert en el conveni col·lectiu del personal laboral i a l’Acord de
condicions de treball del personal estatutari.
Pel que fa a la policia local, s’haurà de complir la normativa vigent, concretament
l’establert a la Resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, per la qual es dona
publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de
Catalunya.
Pel que respecte al personal de Protecció Civil, s’haurà de complir les directius de la
Direcció General de Protecció Civil de Catalunya sobre la uniformitat i distintius de
les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, presentat a la reunió
de la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya l’11 de juny de
2015.
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/ferse_voluntari/documents/Directrius_uniformitat_AVPC.pdf
Pel que fa referència al vestuari de brigada, medi ambient i consergeria, totes les
peces de vestuari de la part superior com els polos, camisetes, camises i diferents
tipus de jaquetes, han d’incloure el logotip corporatiu corresponent a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.
Atesa la diversitat de les característiques tècniques dels vestuaris de cada col·lectiu,
es procedeix a dividir l’objecte del contracte en els següents lots:
Lot 1. Vestuari i complements del personal de Brigada de via pública i medi ambient.
Lot 2. Vestuari i complements del personal de Consergeria.
Lot 3. Vestuari i complements del personal i voluntaris del servei de Protecció Civil.
Lot 4. Vestuari i complements del personal de la Policia Local.
Annexat a aquest plec de clàusules tècniques es troben relacionats els annexos I a
IV en el que es fa una descripció de les diferents peces, característiques tècniques i
complements que l’Ajuntament necessita adquirir.
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2. DURADA
La vigència d’aquest contracte serà de dos anys, prorrogables a dos addicionals en
anualitats diferenciades.
3. CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
a. Elements objecte de subministrament
En compliment del que estableix el conveni col·lectiu del personal laboral i a l’Acord
de condicions de treball del personal estatutari, a cada treballador es subministrarà
les següents peces:
Personal de brigada de via pública i medi ambient:
Estiu
Camises o samarretes (anual): 3 u

Hivern
“Polos d’hivern” (anual): 3

Pantalons multi-butxaques sense folre

Pantalons multi-butxaques (amb encoixinat o

(anual): 2 u

sense encoixinat): 1 u.

Parells de mitjons. (anual): 3 u

Pantalons tèrmics (anual): 1 u

Gorra amb visera (segons necessitat): 1 u

Jersei tipus polar amb cremallera (anual): 1 u.

Cinturó de pell (segons necessitat): 1 u

Caçadora tipus softshell d’alta visibilitat

Parell de sabates de seguretat (anual): 1 u

(equivalent a l'anorac) (bianual): 1 u
Buf (anual): 1 u.
Samarretes tèrmiques (anual): 2 u.
Parells de mitjons d’hivern: 3 u.
Parell de botes de seguretat (segons
necessitat): 1 u.
Armilla : 1 u.
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Personal de consergeria
Estiu

Hivern

"Polos" d'estiu (anual) 3 u.
Pantalons /faldilles d’estiu: 2 u.
Parells de mitjons/mitges: 2 uJaqueta de punt : 1 u.
Parell de sabates (mínim cada dos
anys): 1 u

Jaqueta de punt: 1 u.
Camises/bruses d’hivern: 2 u.
2

Pantalons / faldilles d’hivern. 2 u.

3

Caçadora gruixuda (segons necessitat): 1u

4

Parells de mitjons/mitges: 2 u.
Jaqueta americana (segons necessitat): 1 u.
Buf: 1 u.
Impermeable: 1 u.
Guants: 1 u.
Parell de sabates (mínim cada dos anys): 1 u.
Botes d’aigua

Vestuari de Protecció civil

Estiu
"Polos": 2 u.
Gorra: 1 u.

Hivern
Polos: 2u.
Caçadora: 1 u.

Pantalons (Estiu/Hivern) 2 u.
Parell de botes de seguretat (o sabates): 1 u.
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Personal de la policia local
Estiu
Pantalons: 2 u.
"Polos": 2 u.
Parells de mitjons: 2 u.
Gorra: 1 u.

Hivern
Pantalons: 2 u.
Polos: 2u.
Samarretes tèrmiques: 2 u.
Pantalons tèrmics: 2 u. (segons necessitat).
Parells de mitjons: 2 u
Caçadora: 1 u.
Gorra: 1 u.
Buf: 1 u.
Parell de guants: 1 u.

Impermeable: 1 u.
Parell de sabates (o botes): 1 u.

Equipament per als/les motoristes de la policia municipal composat per:
Guants.
A títol informatiu, el nombre de treballadors que formen part de la plantilla de cada
col·lectiu és el que segueix:
Brigada de via pública i de medi ambient: 17 de plantilla i 4 plans d’ ocupació
Consergeria: 16 de plantilla + 2 plans d’ ocupació
Policia local: 37 persones
No obstant l’expressat en aquest apartat, si durant la vigència del contracte es
modifiquessin els acords del conveni col·lectiu laboral i del personal estatutari, les
quantitats i periodicitats expressades s’adequaran al que estableixin els mateixos.
Tots els béns objecte d’aquest contracte s’hauran de subministrar d’acord amb el que
estableixi la normativa vigent i les seves instruccions tècniques complementàries.
L’adjudicatari serà el responsable com a subministrador davant les diferents
administracions.
b. Terminis i condicions del subministrament
Com a regla general el subministrament del vestuari de brigada, consergeria i policia
es realitzarà durant el mes d’abril i el mes d’octubre, corresponent al vestuari d’estiu i
hivern respectivament.
Per la preparació de les comandes s’estableix que amb una antelació de 75 dies, als
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terminis previstos en aquest plec, un representat de l’empresa adjudicatària es
desplaçarà a les diferents dependències municipals per prendre mides i talles de les
diferents peces que formaran el vestuari de cada temporada. El contractista no podrà
establir cap tipus de limitació ni el tallatge de les peces objecte d’aquest contracte.
Durant els 75 dies posteriors es confeccionarà i preparà el lliurament de la comanda.
En el supòsit de que alguna peça de roba es deixi de produir el concessionari ho
haurà de comunicar a l’Ajuntament oferint-ne una altra que compleixi amb les
mateixes característiques de qualitat i disseny. L’Ajuntament, abans d’acceptar-la, es
reserva el dret de requerir-ne una mostra pel seu anàlisis i comprovació.
Sense perjudici del subministrament de temporada, l’adjudicatari, a demanda de
l’Ajuntament, també haurà de subministrar el vestuari del personal de protecció civil i
dels treballadors que s’incorporin per noves contractacions dels altres col·lectius, o
bé per donar cobertura a la reposició puntuals de peces de vestuari gastades o
estripades. A tal efecte, serà l’Ajuntament qui, en el moment de fer la comanda
lliurarà les mides i talles dels treballadors, i l’empresa adjudicatària tindrà un termini
de deu dies per lliurar el vestuari demanat.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un estoc de tot el vestuari per poder
donar resposta a les comandes en els terminis establerts en aquests plecs.
El vestuari confeccionat es lliurarà a les dependències municipals que l’Ajuntament
indiqui per cada comada, la qual quedarà confirmada mitjançant la signatura de
l’albarà de lliurament. El transport serà a càrrec de l’empresa adjudicatària i el
vestuari haurà d’entregar-se en paquets individualitzats i identificats per a cada
treballador, el qual incorporarà, per la validació del contingut, un albarà/document
que relacioni el nombre i les peces que incorpora el paquet.
Totes les peces subministrades disposaran d’etiqueta d’identificació i autenticitat que
indiqui la composició de la roba, talla, els pictogrames de manteniment i conservació,
el fabricant i l’any de fabricació.
Lliurat el material objecte d’aquest subministrament s’estableix un període de set dies
naturals addicionals per comprovar i realitzar els canvis necessaris, els quals hauran
de ser reposats en un termini màxim d’una setmana addicional. L’adjudicatari restarà
obligat a acceptar devolucions i a realitzar tots els canvis que siguin necessaris,
sempre i quan les peces de roba estiguin en perfectes condicions.
Comprovada i validada la comanda, l’adjudicatari procedirà a emetre i registrar
telemàticament la corresponent factura. El pagament de la factura es realitzarà en el
termini màxim establert en la Llei de Contractes del Sector públic.
c. Intolerància als teixits
En el cas de que alguna de les persones destinatàries de les peces de vestuaris
acredités algun tipus d’intolerància o al·lèrgia a algun component emprat, l’empresa
adjudicatària haurà de substituir el teixit per un altre que no en causi, tot mantenint
els terminis i preus que la peça substituïda.

d. Tipologia i qualitat dels materials a subministrar
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Tot i que en els annexos d’aquests plecs estableixen uns requisits de composició i
qualitat en la descripció de les peces de roba a subministrar, aquests estàndards
podran ser modificats, mitjançant autorització prèvia de l’Ajuntament, si aquest
considera que el canvi iguala o millora els nivells de qualitat exigits. En tot cas, una
vegada autoritzat un canvi, l’Ajuntament podrà tornar exigir la revocació del mateix
per posteriors subministraments si considera que la prova dels mateixos no és adient
als estàndards exigits per aquest plec.
El control de qualitat es realitzarà a través dels representants de l’Ajuntament en
cada subministrament per acreditar que es compleixen les condicions contractuals.
e. Garantia
El termini de garantia tècnica serà de 6 mesos i començarà a computar a partir de la
recepció dels béns subministrats.
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de defectes en els béns
subministrats, l’empresa contractista haurà de reparar-los o reposar-ne de nous.
Durant el termini de garantia l’adjudicatari tindrà dret a conèixer, a ser informat i a ser
escoltat sobre les possibles incidències de garantia que es poguessin advertir durant
la vigència del contracte.
Si els béns defectuosos no es poden reposar, aleshores l’empresa contractista
procedirà a retirar-los, abonar-los i, si es dona la circumstància que ja hagin estat
abonats per l’Ajuntament, a reintegrar l’import cobrat.
f.

Subcontractacions

D’acord amb el que estableix l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes amb el Sector Públic, l’adjudicatari podrà subcontractar amb terceres
persones la realització de part del subministrament, sempre i quan sigui realitzada
per una empresa amb reconeguda habilitació professional.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de comunicar de manera anticipada i per escrit a
l’Ajuntament la intenció de subcontractar, indicant els materials a subministrar, la
identitat del contractista i la justificació de l’aptitud del mateix.
L’ens subcontractat quedarà obligat davant el contractista principal, el qual assumirà
la total responsabilitat de l’execució del contracte.
g. Incompliments
És d’especial transcendència per l’Ajuntament obtenir el subministrament del
vestuari objecte d’aquest contracte en els terminis establerts en el mateix. Per tant,
s’estableix una penalitat d’un 0,5% per a cada dia de retard sobre els terminis
establerts en aquest plec.
D’acord amb l’article 192.1 el total de les penalitats imposades no podrà superar el
50% del preu de contracte.
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h. Comunicació i coordinació
A efectes de comunicació amb l’adjudicatari, aquest haurà de facilitar una direcció
de correu electrònic. S’admetrà, per tant, la comunicació via electrònica per a tots
els efectes durant la tramitació del contracte i un cop adjudicat el mateix.
L’adjudicatari haurà de posar a disposició de l’Ajuntament per a la seva atenció un
número de telèfon per a la sol·licitud de serveis. Aquest número no podrà ser de
tarifació especial (901,902,806...). De la mateixa manera, haurà de nomenar un únic
interlocutor com a responsable de l’execució del contracte.

Sant Quirze del Vallès,
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ANNEX I: Lot 1 Brigada de via pública i medi ambient
VESTUARI BRIGADA D'OBRES I MEDI AMBIENT - ESTIU
SAMARRETA MANIGA CURTA
Samarreta de màniga curta, de coll rodó doble.
Composició: 100% cotó, punt llis
Gramatge: 155 g/m2 o similar
Color: blanc, negre, beige, celeste, verd militar, verd irish,
taronja, plom fosc, blau marí, verd ampolla, granate, gris, verd
grass, blau denim, xocolata, blau oceà, verd oasis
Talla: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

PANTALONS BANDES REFLECTANTS MULTIBUTXAQUES
Pantalons mitja cintura elàstica en esquena, 2 butxaques
davanteres inclinades, rellotgera, 1 butxaca posterior de pegat
amb clip, 2 butxaques laterals de pegat amb plec, tapeta i
velcro en ambdues cames. Folreria del mateix teixit. 2 bandes
reflectants.
Composició: 65% Polièster - 35% Cotó o similar
Gramatge: 240g o similar
Color: gris, verd ampolla, negre, azulina i marí
Talla: 36 a 60
BERMUDA AMB BUTXAQUES I BANDES REFLECTANTS
Composició: 65% Polièster - 35% Cotó o similar
Gramatge: 240g o similar
Color: gris, verd ampolla, negre, azulina i marí
Talla: 36 a 60

PARELLS DE MITJONS D'ESTIU
Mitjons per a ús habitual i polivalent, confeccionats en teixit de
punt blanquet, suau, elàstic i transpirable, que el fan
especialment adequats per al seu ús durant períodes de temps
prolongats. Amb reforç en taló i puntera. Inclouen elàstics a la
zona superior ia la zona mitjana del peu, perquè quedin
perfectament ajustats en tot moment.
Talla: 34/36, 37/39, 40/42, 43/45, 46/48, 49/51
GORRA AMB VISERA
Gorra 5 panells amb visera preformada i 4 forats de ventilació
brodats. Tancament posterior regulable.
Composició: 100% Cotó perxat lleuger
Color: blanc, negre, vermell, taronja, groc, verd ampolla, blau
royal, french marí, aqua, army, beix, blau cel, french marí blanc,
blau royal blanc, beige, fúcsia, gris fosc, gris clar, vermell blanc,
verd prat.
Talla: única
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CINTURÓ
Cinturó de vestir fabricat amb material pell, rematat per una
sivella metàl·lica platejada d'acabat brillant. Estil clàssic ideal
per a uniformes. Amplada 4cm
Color: negre
Talla: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
CALÇAT DE SEGURETAT (Tipus bamba o sabata)
Plantilla anatòmica, antiestàtica, perforada, en poliuretà
perfumat, suau i comfortable; el disseny de l'estrat inferior
garanteix absorció de l'energia d'impacte (shock absorber) i
elevada adherència, l'estrat superior absorbeix la suor i deixa el
peu sec. Empenya: Hidròfug i transpirable. Folre exterior: teixit
molt transpirable. Folre interior: 100% polièster, tridimensional,
transpirable, antibacterià, absorbent i deasorbent, antiabrasió.
Sola: poliuretà/TPU. Puntera: aluminium 200 J. Plantilla
antiperforació: no metàl·lica. Horma: 11 Mondopoint. Plus.
protecció de la punta en TPU. Prestacions i plus tècnics:
protecció de la punta.
Color: varis
Talla: 39 a 47

VESTUARI BRIGADA D'OBRES I MEDI AMBIENT - HIVERN
POLO MÀNIGA LLARGA
Polo, màniga llarga, coll i punys acanalats, tapacostures
reforçat al coll, traveta botonada reforçada, baix recte amb
obertures laterals
Composició: 100% Cotó
Gramatge: 210g o similar
Color: marí, vermell, bordeus, gris barreja, blanc, blau royal,
verd golf, negre, sorra
Talla: S, M, L, XL, 2XL

PANTALONS TÈRMICS
Pantalons amb folre interior tèrmic. Fabricat en teixit Stretch.
Una butxaca portamòbil, insercions reflectants, triples costures i
cintura elàstica, portagenolleres.
Composició: 72% Cotó, 25% polièster i 3% elastà o similar
Gramatge: 260g o similar
Folre interior tèrmic: 100% polièster
Color: beix, marí, verd ampolla i gris
Talla: 36 a 60
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PANTALONS CPA 2 BANDES REFLECTANTS
Pantalons dues bandes reflectants encoixinat multibutxaques,
1/2 cintura elàstica esquena, 2 butxaques davanteres
inclinades, 2 butxaques laterals de pegat amb plec, tapeta i
velcro en ambdues cames.
Composició: 65% polièster 35% cotó
Gramatge: 280g
Color: beige, gris, blau marí, negre, verd
Talla: 36 - 60
JERSEI TIPUS POLAR AMB CREMALLERA
Jersei, cremallera frontal sencera, coll alt, 2 butxaques laterals
Composició: 100% Acrílic
Gramatge: 525g o similar
Color: caqui, marí, gris
Talla: S a 4XL

JAQUETA TIPUS SOFTSHELL D'ALTA VISIBILITAT
Jaqueta Softshell Bicolor Classe ll, mànigues desmuntables.
Cremallera central, 1 butxaca cremallera al pit, 2 butxaques
inferiors tallades amb cremallera, puny regulable amb velcro,
cintura amb cordó ajustable. Coll amb caputxa. 2 bandes
reflectants en tors i mànigues.
Composició: Exterior: 92% Polièster 8% Elastano o similar.
Membrana TPU. Interior: 100% Polièster
Gramatge: 320g o similar
Color: marí/groc fluor i marí/taronja fluor
Talla: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
BUF - COVERHEAD
Peça per protegir el coll i el cap.
Material exterior: 100% polièster polar
Gramatge: 300g/m2 o similar
Color: blau, verd, negre, taronja
Talla: única
SAMARRETA TÈRMICA
Material absorbent que separa la humitat del cos mantenint a
l'usuari fresc, sec i còmode en condicions extenuants. Són
vàlides per a qualsevol nivell d'activitat i es poden usar com a
capa tèrmica extra per a treballar en temps freds o com a peça
esportiva tècnica per a major comoditat i millors prestacions.
Composició teixit exterior: 50% polièster, 50% cotó o similiar.
Gramatge: Cotó 200g o similar
Color: negre, gris, blau marí, blau clar, blanc
Talles: XS a 3XL

PARELL DE MITJONS D’HIVERN
Mitjó robust i càlid fabricat en acrílic/llana. Capa exterior de
poliamida i interior de llana. Especialment adequat en entorns
amb baixes temperatures i per realitzar activitats a l'exterior o
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interior. Sense costures per evitar fregaments. Amb zones de
protecció. Elàstic a l'empenya i el turmell per adaptació a
diferents botes de treball. Recomanable per combinar amb
botes de pell hidrofugades i/o amb membranes transpirables i
impermeables.
Composició: 68% llana, 29% poliamida, 3% elastòmer o similar
Color: negre
Talla: M (36 a 39). L (40 a 44). XL (45 a 48)
BOTES DE SEGURETAT
Bota en nubuck hidròfuga, color groc, amb folre antiestàtic,
antixoc, antilliscant, amb làmina anti penetració, no metàl·lica.
Calçat amagnético. Protecció contra el fred en poliuretà molt
suau, antiestàtica, sencera, anatòmica, extraïble, folrada amb
teixit. El insert de gel tou a la zona metatarsal garanteix
estabilitat i confort sobre totes les superfícies. Aïlla del fred i de
la calor. sola PU
Talla: 39 a 48
ARMILLA
Llis monocolor, butxaques tancament
cremalleres i bandes reflectants o similar.
Talla: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

amb

velcro

i/o
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ANNEX II: Lot 2 Consergeria
VESTUARI CONSERGES - ESTIU
POLO D’ESTIU (DONA I HOME)
Coll i mànigues acanalats
Tapacostures reforçat al coll
Tall ajustat
Traveta de coll amb 4 botons del mateix color
Baix recte amb obertures laterals
Costures laterals
Composició: 100% Cotó pentinat
Gramatge: 170g - 220g
Color: blanc, negre, blau marí, vermell, taronja,
groc, gris barreja, blau royal, aqua, sorrra, blau
atol, blau cel, blau duck, bordeus, xocolata, fúcsia,
morat fosc, rosa, verd golf, verd poma i verd prat
Talla: S, M, L, XL, 2XL
PANTALONS DONA ESTIU
Pantalons Dona estil "Xinès" rectes sense pinces,
dues butxaques davanteres estil francès i una
posterior decorativa amb cintureta interior i tir
reforçat.
Composició: 96% Cotó pentinat / 4% Spandex o
similar.
Qualitat: Sarja de 205 g/m2 o similar
Color: beix, marró, blau marí, gris, negre
Talla: 36 a 54
PANTALONS HOME ESTIU
Pantalons Home Estil "Xinès" rectes sense pinces,
dues butxaques davanteres estil francès i dues
butxaques posteriors amb cintureta interior i tir
reforçat i cremallera.
Composició: 100% Cotó pentinat a dos caps
Qualitat: Sarja de 245 g/m2 o similar
Color: beix, marró, blau marí, gris, negre
Talla: 36 a 62

FALDILLES ESTIU
Faldilla sense cintura, folrada, sense butxaques,
tanca cremallera invisible i una obertura posterior.
Composició: 100% Polièster stretch
Color: Gris marengo, blau marí i negre
Talla: 34 a 58
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MITJONS D’ESTIU
Mitjons indicats per a ús amb sabates i roba de
vestir, confeccionats en fil escòcia de molt alta
qualitat, proporcionant suavitat i confort. Amb
reforç en taló i puntera. Inclouen elàstic a la zona
superior, perquè quedin perfectament fixos i
ajustats a la cama durant el moviment.
Talla: 34/36, 37/39, 40/42, 43/45, 46/48, 49/51
MITGES D’ESTIU
Mitges amb costura plana i rombe. Amb la cintura
adaptable, no oprimeix i s'adapta perfectament a
cada figura i ofereix una màxima durabilitat.
Composició: 87% Poliamida 13% Elastà o similar
Talla: XS a XL
JAQUETA DE PUNT DONA (ESTIU)
Jaqueta de punt, línia corporativa, en teixit acrílic.
Amb canalé 2x1 en cintura i puny. Disponible en
diferents colors.
Material/gramatge: 70% acrílic 30% llana o similar
Color: beix, marró, blau marí, gris, negre
Talla: XS, S, M, L, XL i 2XL

PARELL DE SABATES DONA
Calçat
protector
davant
descàrregues
electroestàtiques.
Plantilla
termoconformada,
antiestàtica i antibacteriana. Pell natural hidròfuga.
Color: negre
Talla: 35 a 41
PARELL DE SABATES HOMES
Calçat
protector
davant
descàrregues
electroestàtiques.
Plantilla
termoconformada,
antiestàtica i antibacteriana. Pell natural hidròfuga.
Color: negre
Talla: 36 a 48
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VESTUARI CONSERGES - HIVERN
JAQUETA DE PUNT DONA (HIVERN)
Punt de mida 12. Llana italiana d'excel·lent
qualitat. Rentar a 30º graus. Tall ajustat.
Composició: 50% llana merino 50% poliacrílic o
similar
Color: negre, gris fosc, gris clar, blau marí
Talla: S, M, L, XL, 2XL

CAMISA HOME HIVERN
Camisa màniga llarga amb coll reforçat amb botó
per subjectar el coll a la camisa, canesú del
darrere amb dues pinces laterals, 1 butxaca al
costat esquerre, punys arrodonits amb 2 botons a
joc i 1 botó addicional en l'obertura de la màniga,
vora arrodonit,
Composició: 70% cotó 30% polièster o similar
Gramatge: 135 g/m2 o similar
Color: negre, celest, gris, blanc i rosa
Talla: S a la 6XL
CAMISA DONA HIVERN
Camisa màniga llarga amb 2 botons estàndards
amb coll de camisa clàssica, punys arrodonits
ajustables, pinces al pectoral i l'esquena per
tallatge femení, vora arrodonida i botons
addicionals.
Composició: 70% cotó 30% polièster o similar
Gramatge: 135 g/m2 o similar
Color: negre, celest, gris, blanc i rosa
Talla: S a la 6XL
PANTALONS DONA HIVERN
Pantalons Dona estil "Xinès" rectes sense pinces,
dues butxaques davanteres estil francès i una
posterior decorativa amb cintureta interior i tir
reforçat.
Composició: 96% Cotó pentinat / 4% Spandex o
similar
Qualitat: Satén de 245 g/m2 o similar
Color: beix, marró, blau marí, gris, negre
Talla: 34 a 54
PANTALONS HOME HIVERN
Pantalons Home Estil "Xinès" rectes sense pinces,
dues butxaques davanteres estil francès i dues
butxaques posteriors amb cintureta interior i tir
reforçat i cremallera.
Composició: 97% Cotó pentinat a dos caps o
similar
Qualitat: Sarja de 245 g/m2 o similar
Color: beix, marró, blau marí, gris, negre
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Talla: 36 a 62
FALDILLES HIVERN
Faldilla sense cintura, folrada, sense butxaques,
tanca cremallera invisible i una obertura posterior.
Composició: 100% Polièster stretch
Color: Gris marengo, blau marí i negre
Talla: 34 a 58

CAÇADORA GRUIXUDA
8000 mm recubert impermeable i 1000 gr/m2/24
hores transpirable, 2 butxaques laterals i 1 butxaca
al pectoral amb cremallera, cordill ajustable a la
cintura, punys ajustables amb velcro i caputxa.
Composició: 94% Polièster 6% Elastà o similar
Color: Vermell i negre
Talla: XS a 2XL

MITJONS BÀSICS
Estan fabricats en acrílic/llana. De la seva especial
construcció en una capa exterior de poliamida i al
seu interior de llana en sorgeix un robust i càlid
mitjó. Especialment adequat en entorns amb
baixes temperatures i per realitzar activitats a
l'exterior o interior. Sense costures per evitar
fregaments. Amb zones de protecció. Elàstic a
l'empenya i el turmell per adaptació a diferents
botes de treball. Recomanable per combinar amb
botes de pell hidrofugades i/o amb membranes
transpirables i impermeables.
Composició: 68% llana, 29% poliamida, 3%
elastòmer o similar
Color: negre
Talla: M (36 a 39). L (40 a 44). XL (45 a 48)
MITGES D’HIVERN
Mitges amb costura plana i rombe. Amb la cintura
adaptable, no oprimeix i s'adapta perfectament a
cada figura i ofereix una màxima durabilitat.
Composició: 87% Poliamida 13% Elastà o similar
Talla: XS a XL
JAQUETA AMERICANA
Americana cavaller semientallada elàstica.
Dos botons i dues obertures.
Composició: 77% Polièster 20% Viscosa 3%
Elastòmer o similar
Color: gris marengo, blau marí i negre
Talla: 44 a 60

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 14154576032467666711.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

15/34

BUF - COVERHEAD
Material exterior: 100% polièster polar
Gramatge: 300g/m2 o similar
Color: blau, verd, negre, taronja fluor
IMPERMEABLE
Impermeable lleuger i compacte fabricat en teixit
hidrofugat. Coll alt i tancament davanter amb
cremallera. Caputxa amb cordó d'ajust recollida en
una butxaca amb cremallera al coll. Punys elàstics
i baix en cintura amb cordó d'ajust (només talles
adult). Inclou dues butxaques davanteres amb
tancament de cremallera, un d'ells incorpora un
sistema de gomes i enganxi per poder plegar
l'impermeable i recollir-lo en una petita bossa que
es pot portar a la cintura. Ideal per portar plegat i
evitar mullar-nos.
Color: Negre, blau marí, blau royal i vermell
Talla: S a 3XL
GUANTS
Guants de llana polar polièster.
Color: blau marí i negre
Talla: única
PARELL DE SABATES HOME HIVERN
Sabata cordons, puntera plàstica anti-impactes
resistent 200 joules, plantilla tèxtil antiperforació,
antiestàtica completa, sola pu+pu
Tallas: 36 a 47
BOTA D’AIGUA
Bota d'aigua de PVC impermeable i antilliscant.
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ANNEX III: Lot 3 Protecció civil
POLO MÀNIGA CURTA
Peça de màniga curta d'un teixit que absorbeixi la
humitat corporal i l'exporti a l'exterior, en teixit
polièster 100% que no necessiti ser planxat. El
teixit contindrà ions de plata. El coll és de tipus
camisa, amb peu del mateix teixit i color blau
Oxford. El reflectant ha de complir amb la
normativa UNE-EN 471: 2003.
Al davanter dret ha d’incorporar una veta adherent
pel número d’identificació i al davanter esquerra, a
alçada de pit durà l’escut específic del cos de
Protecció Civil de Sant Quirze.
Les ombreres portaran xarretes.
A cada lateral a la part superior, durà unes
travetes per a la col·locació dels emissor de ràdio.
A l’esquena es mostra centra el text
“PROTECCIÓ” i a sota “CIVIL”, serigrafiat en gris
clar reflector.
Color: blau marí/taronja
Talla: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
POLO MÀNIGA LLARGA
Peça de màniga llarga d'un teixit que absorbeixi la
humitat corporal i l'exporti a l'exterior, en teixit
polièster 100% que no necessiti ser planxat. El
teixit contindrà ions de plata. El coll és de tipus
camisa, amb peu de coll del mateix teixit i color
blau Oxford. Les màniques seran llargues tipus
camisa, de color blau,a la unió de la màniga amb
el puny portarà un viu de color gris clar reflectant,
en tot el perímetre. El reflectant ha de complir amb
la normativa UNE-EN 471:2003
Al davanter dret ha d’incorporar una veta adherent
pel número d’identificació i al davanter esquerra, a
alçada de pit durà l’escut específic del cos de
Protecció Civil de Sant Quirze.
Les ombreres portaran xarretes.
A cada lateral a la part superior, durà unes
travetes per a la col·locació dels emissor de ràdio.
A l’esquena es mostra centra el text
“PROTECCIÓ” i a sota “CIVIL”, serigrafiat en gris
clar reflector
Color: blau marí/taronja
Talla: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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CAÇADORA
Caçadora de color blau nit, curta i ajustada al cos.
Realitzada en teixit tricapa. Compost per una
sarga amb acabat hidrofugat com a teixit exterior,
una membrana impermeable i transpirable
entremig i un teixit tipus folre polar a la seva cara
interior. Tancament per mitjà de cremallera, des de
la cintura fins al coll, que anirà oculta per un
cobreix aigües doble que corda per mitjà de cinc
fermalls de pressió. Portarà dues butxaques
inclinades amb tancament de cremallera. Sobre
les dues muscleres portarà una peça trapezoïdal
de color gris reflectant a modus de contorn.
Coll: La zona de tancament de la cremallera
incorporarà una peça que eviti el fregament de la
cremallera sobre el cos.
Davanter: Al davanter dret a l’alçada del pit
s’afegirà una veta adherent per fixar el número
d’identificació professional del voluntari. El
davanter esquerra a l’alçada del pit durà l’escut
específic del cos de Protecció Civil de Sant Quirze
del Vallès.
Esquena: A l’esquena es mostra centrat el text
PROTECCIÓ i a sota CIVIL. Tot serigrafiat en gris
clar reflector.
Part superior: durà unes travetes per a la
col·locació dels micros
Color: blau marí/taronja
Talla: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
PANTALONS MULTIBUTXAQUES
Pantalons per a la uniformitat de cossos de policia,
de seguretat i protecció civil, amb característiques
bioelàstiques i tractament antibacterià, contra les
taques, gran resistència a l'abrasió i al desgast.
Tindrà sis butxaques, dues darrera amb tancament
de cremallera, dues davanteres de tall obliquo i
dues més als camals també amb tancament de
cremallera. La cintura, amb tancament per mitjà de
botó, serà elàstica amb anti-lliscament per mitjà de
dues bandes de goma interiors i portarà gomes als
dos laterals per un ajust més gran.
Color: blau marí
Talla: XS, S, M, L, XL, 2XL
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BOTES DE SEGURETAT
Sabates amb tancament per mitjà de cordons.
Fabricada amb malla de polièster d'assecatge
ràpid i microfibra PU. Sense costures a l'empenya
per a major lliçó i flexibilitat.
La puntera i la talonera portaran un reforç altament
resistent a l'abrasió i al fregament per donar major
durabilitat a la bota. La sola antilliscant, resistent a
l'oli i el cautxú.
Talla: 35 a 48
GORRA
Complement dissenyat per al seu ús habitual en
diversos àmbits, com a element identificatiu i
protector davant qualsevol condició climàtica.
Exterior: Ras polièster/cotó G220
Folre interior: calat transpirable G130
Teixit confort, especialment confortable per la seva
suavitat i lleugeresa i per la capacitat de ventilació
de l'aire. Costures reforçades i repassades amb 5
fils i reforçades amb repunt.
Material A.V. retroreflectant, escaquers i cartells
amb material retroreflectant d'alta visibilitat.
(Algunes col·leccions).
Teixit A.V., teixit fluorescent d'alta visibilitat
Color: blau marí/taronja
Talla: S, M, L
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ANNEX IV: Lot 4 Policia Local
1. POLO CAMISER
POLO MÀNIGA LLARGA
Peça de màniga llarga completament realitzada en color blau marí, excepte la part
superior de les espatlles que serà en groc d’alta visibilitat. Ha d’estar confeccionat
amb un teixit que absorbeixi la humitat corporal, i l’exporti a l’exterior. Serà un teixit de
polièster 100%, transpirable per eliminar la humitat de la pell i per assecar ràpidament
mitjançant un procés físic de capil·laritat. No necessitarà ser planxat. El teixit contindrà
ions de plata que li proporcionin propietats bactericides per controlar l’olor corporal.
El coll serà de tipus camisa, amb peu de coll del mateix teixit i color blau Oxford. A la
punta de les solapes, portarà un fermall ocult de pressió per mantenir el coll recte. El
logotip del coll anirà situat a la solapa dreta del coll i estarà format per quatre quadrats
de color blanc d'unes mides totals de 42x6 mm.
Des de l’extrem del coll fins a la cintura portarà una solapa muntada, tipus camisa.
Sobre aquesta, col·locats 8 o 9 botons, segons la talla, dels quals els 3 primers i l'últim
es podran despassar i la resta aniran simulats. Els botons seran engomats i de color
blanc.
Les mànigues seran llargues tipus camisa, de color blau, a la unió de la màniga amb
el puny portarà un viu de color gris clar reflectant, en tot el perímetre. A l'extrem del
puny una obertura de bocamànega, entretelada i amb tancament de botó de pasta.
Portarà una butxaca porta bolígrafs en les dues mànigues amb un viu de 1,5 cm
aproximadament d’ample amb una profunditat de 12 cm aproximadament, els fons de
la butxaca portaran un remallat continu. Al braç esquerre, es col·locarà la senyera de
Catalunya de 50x25 mm.
El davanter i el darrere aniran units a les espatlles. Sobre les espatlles portarà una
peça trapezoidal de color groc d’alta visibilitat i en la unió d’aquesta peça amb el
davanter i el darrere, un viu de color gris reflectant a modus de contorn. Sobre
aquestes peces trapezoidals, portarà dues xarreteres amb tancament de fermall per a
la col·locació dels galons. Portarà dues travetes pel micròfon al pit, una a cada costat.
Sobre el pit, a banda i banda, incorpora una butxaca de plastró i solapa amb
tancament de botó de color blanc. Sobre les dos butxaques, portarà una franja de
color negre reflectant.
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Al davanter, sobre les butxaques, a mà esquerra del pit, l'escut del municipi o el velcro
per incorporar-lo i a la banda dreta del pit la llegenda "POLICIA" de 108x20 mm en
material gris reflectant. A l'esquena la llegenda "POLICIA/policia local" de color gris
reflectant i sota aquesta, alineats a l'esquerra 4 quadrats de mateix material i color. El
conjunt total del logotip serà de 240x117 mm. Els dos rètols realitzats amb la tipografia
Akzidenz Grotesk Bold.
L’escut del municipi serà de forma ovalada amb unes dimensions de 70x55 mm, amb
base de color blau nit, amb relleu rafegat, les llegendes POLICIA LOCAL o POLICIA
MUNICIPAL i el nom del MUNICIPI en color daurat. Al centre l’escut del municipi a
color. Al pit dret, entre la butxaca i el logotip, amb unes dimensions de 50x20 mm,
sobre feltre negre o blau nit, emmarcat per una línia perimetral, el número professional
o en el seu defecte el velcro per adherir-lo.
El reflectant ha de complir amb la normativa UNE-EN 471: 2003.
POLO MÀNIGA CURTA
Peça de màniga curta completament realitzada en color blau marí, excepte la part
superior de les espatlles que serà en groc d’alta visibilitat. Ha d’estar confeccionat
amb un teixit que absorbeixi la humitat corporal i l’exporti a l’exterior. Serà un teixit de
polièster 100%, molt transpirable per eliminar la humitat de la pell i per assecar
ràpidament mitjançant procés físic de capil·laritat. No necessitarà ser planxat. El teixit
contindrà ions de plata que li proporcionin propietats bactericides per controlar l’olor
corporal.
El coll és de tipus camisa, amb peu de coll del mateix teixit i color blau Oxford. A la
punta de les solapes, portarà un fermall ocult de pressió per mantenir el coll recte. El
logotip del coll anirà situat a la solapa dreta del coll i estarà format per quatre quadrats
color blanc d'unes mides totals de 42x6 mm.
Des de l’extrem del coll fins a la cintura portarà una solapa muntada, tipus camisa.
Sobre aquesta, col·locats 8 o 9 botons, segons la talla, dels quals els 3 primers i l'últim
es podran despassar i la resta aniran simulats. Els botons seran engomats i de color
blanc.
Les mànigues seran curtes tipus camisa, de color blau, per damunt del final de la
màniga portarà un viu de color gris clar reflectant, en tot el perímetre. Portarà una
butxaca porta bolígrafs en les dues mànigues amb un viu de 1,5 cm aproximadament
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d’ample amb una profunditat de 12 cm aproximadament, els fons de la butxaca
portaran un remallat continu. Al braç esquerre, es col·locarà la senyera de Catalunya
de 50x25 mm.
El davanter i el darrere aniran units a les espatlles. Sobre les dues espatlles portarà
una peça trapezoidal de color groc d’alta visibilitat i en la unió d’aquesta peça amb el
davanter i el darrere un viu de color gris reflectant a modus de contorn. Sobre
aquestes peces trapezoidals, portarà dues xarreteres amb tancament de fermall per a
la col·locació dels galons. Portarà dues travetes pel micròfon al pit, una a cada costat.
Sobre el pit, a banda i banda, incorpora una butxaca de plastró i solapa amb
tancament de botó de color blanc. Sobre les dos butxaques, portarà una franja de
color negre reflectant.
Al davanter, sobre les butxaques, a mà esquerra del pit, l'escut del municipi o el velcro
per incorporar-lo i a la banda dreta del pit la llegenda "POLICIA" de 108x20 mm en
material gris reflectant. A l'esquena la llegenda "POLICIA/policia local" de color gris
reflectant, sota aquesta i alineats a l'esquerra 4 quadrats de mateix material i color. El
conjunt total del logotip serà de 240x117 mm. Els dos rètols realitzats amb la tipografia
Akzidenz Grotesk Bold.
L’escut del municipi serà de forma ovalada amb unes dimensions de 70x55 mm, amb
base de color blau nit, amb relleu rafegat, les llegendes POLICIA LOCAL o POLICIA
MUNICIPAL i el nom del MUNICIPI en color daurat. Al centre l’escut del municipi a
color. Al pit dret, entre la butxaca i el logotip, amb unes dimensions de 50x20 mm,
sobre feltre negre o blau nit, emmarcat per una línia perimetral, el número professional
o en el seu defecte el velcro per adherir-lo.
El reflectant ha de complir amb la normativa UNE-EN 471: 2003.
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2. PANTALONS
PANTALONS D’HIVERN
Pantalons de color blau nit realitzat en teixit d’hivern, penjat a la seva cara interior,
amb característiques bielàstiques. Aquest teixit ha de tenir un tractament antibacterià,
contra les taques, gran resistència a l'abrasió i al desgast.
Tindrà 6 butxaques disposades de la següent manera, dues butxaques darrera amb
tancament de cremallera, dos davanters de tall obliquo i dues més als camals també
amb tancament de cremallera. En aquests ultimes la cremallera portarà un tirador de
goma per una obertura més còmoda.
La cintura, amb tancament per mitjà de botó, serà elàstica amb antilliscament per mitjà
de dues bandes de goma interiors, la qual cosa evitarà que la peça superior surti fora
del pantaló. La cintura portarà gomes als dos laterals per a un ajust més gran.
Portarà unes travetes cosides al voltant de tota la cintura amb tancament de botó i tall
recte, per subjectar el cinturó doble de policia. Tots els botons seran de pasta i de
color blau nit. A la traveta davantera esquerra, una cinta amb els colors de la senyera
de Catalunya.
Als extrems dels camals portarà una veta que permet tancar-los, per usar els
pantalons per dins de la bota. Disponible amb patró tant d’home com de dona.
PANTALONS D’ESTIU
Pantalons de color blau nit, realitzat en teixit d’estiu, amb característiques
bielàstiques. Aquest teixit ha de tenir un tractament antibacterià, contra les taques,
gran resistència a l'abrasió i al desgast.
Tindrà 6 butxaques disposades de la següent manera, dues butxaques darrere amb
tancament de cremallera, dos davanters de talla obliquo i dues més als camals també
amb tancament de cremallera. En aquests últims la cremallera portarà un tirador de
goma per a una obertura més còmoda.
La cintura, amb tancament per mitjà de botó, serà elàstica antilliscament amb bandes
de goma interiors, que evita que la peça superior surti fora del pantaló. La cintura
portarà gomes als dos laterals per a un ajust més gran.
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Portarà unes travetes cosides al voltant de tota la cintura amb tancament de botó i tall
recte, per subjectar el cinturó doble de policia. Tots els botons seran de pasta i de
color blau nit. A la traveta davantera esquerra, una cinta amb els colors de la senyera
de Catalunya.

Als extrems dels camals portarà una veta que permet tancar-los per usar els
pantalons per dins de la bota. Disponible amb patró tant d’home com de dona.
3. CAÇADORA
Caçadora de color blau nit, curta i ajustada al cos. Realitzada en teixit tricapa,
compost per una sarga amb acabat hidrofugat com a teixit exterior, una membrana
impermeable i transpirable entremig, i un teixit tipus folre polar a la seva cara interior.
Tancament per mitjà de cremallera, des de la cintura fins al coll. Aquesta cremallera
anirà oculta per un cobreix aigües doble que corda per mitjà de cinc fermalls de
pressió. A la part davantera a banda i banda de la cremallera, portarà dues butxaques
inclinades amb tancament de cremallera.
Sobre les ds muscleres portarà una peça trapezoïdal de color groc d'alta visibilitat i en
la unió d'aquesta peça amb el davanter i el darrere un viu de color gris reflectant a
modus de contorn. Sobre aquestes peces trapezoïdals, portarà dues xarreteres
portagalons amb tancament de fermall, per a la col·locació de les muscleres de la
població. A la part superior a banda i banda del pit, sota els muscles, portarà una
traveta per portar el micròfon.
El coll serà tubular d'una sola peça, els extrems de la qual s' uniran amb la cremallera
davantera. A la part inferior de la caçadora, a la unió del davanter i el darrere,
tancaments amb cremallera injectada de triple cursor, d' uns 30-35 cm de llarg, per
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permetre l' accés al cinturó. Per la part interior una goma amb tancament de fermall
per ajustar el davanter i l'esquena, en cas que la cremallera quedi oberta del tot.
A la unió de la màniga amb el puny portarà un viu de color gris clar reflectant, en tot el
perímetre. Al braç esquerre, es col·locarà la senyera de Catalunya de 50x25 mm. Al
final de les dos mànigues, incorpora una obertura amb aseo. La bocamàniga ajustarà
mitjançant sistema de fermalls de pressió.
Al davanter, a mà esquerra del pit, l'escut del municipi o el velcro per incorporar-lo i al
costat dret del pit la llegenda "POLICIA" de 108x20 mm en material gris reflectant. A
l'esquena la llegenda "POLICIA/policia local" de color gris reflectant, sota aquesta i
alineats a l'esquerra 4 quadrats de mateix material i color. El conjunt total del logotip
serà de 240x117 mm. Els rètols realitzats amb la tipografia Akzidenz Grotesk Bold.
L’escut del municipi serà de forma ovalada amb unes dimensions de 70x55 mm, amb
base de color blau nit i amb relleu rafegat, les llegendes POLICIA LOCAL o POLICIA
MUNICIPAL i el nom del MUNICIPI en color daurat. Al centre l’escut del municipi a
color. Al pit dret, amb unes dimensions de 50x20 mm, sobre feltre negre o blau nit,
emmarcat per una línia perimetral, el número professional o en el seu defecte el velcro
per adherir-lo.
El folre interior, està realitzat en reixeta de color negre. A la part interior esquerra, a
l’alçada del pit una butxaca de cartera. Portarà unes bosses del mateix material, a
l’esquena, galons i colzes per col·locar les proteccions de motorista.
Inclourà un folre desmuntable completament realitzat en microfibra sintètica
encoixinada. Aquest teixit té propietats físiques i tèrmiques molt semblants al plomó,
però amb una assecada molt ràpid gràcies a la mínima absorció d' aigua i major poder
aïllant.
La cinta reflectant compleix amb la normativa UNE-EN 471: 2003.
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4. IMPERMEABLE
Peça certificada segons la norma EN 14058:2017, peces de protecció contra ambients
freds.
Peça certificada segons la norma EN 343:2004, peces de protecció contra la pluja.
Caçadora tipus 3/4, realitzada en teixit bicapa, composta per una sarga amb acabat
hidròfug com a teixit exterior i una membrana impermeable i transpirable al seu
interior. El folre interior, està realitzat en reixeta de color negre.
De color blau marí en la seva totalitat, excepte la part superior de les espatlles que
estarà realitzada en teixit de color groc d’alta visibilitat. Totes les costures susceptibles
de penetració d’aigua hauran d’estar termosellades.
Tancament per mitjà de cremallera, des de la cintura fins al coll. Aquesta cremallera
anirà oculta per un cobri aigües doble que tanca per mitjà de sis fermalls de pressió. A
la part davantera a banda i banda de la cremallera, portarà dues butxaques verticals
tipus cartera amb tapa i dos fermalls de tancament.
Sobre les espatlles portarà una peça trapezoidal de color groc d’alta visibilitat i en la
unió d’aquesta peça amb el davanter i el darrere un viu de color gris reflectant a
modus de contorn. Sobre aquestes peces trapezoidals, portarà dos canuts per la
col·locació dels galons. A la part superior a banda i banda del pit, sota les espatlles,
portarà unes travetes per portar el micròfon.
El coll serà tubular d’una sola peça i els extrems de la qual s’uniran amb la cremallera
davantera. Portarà una caputxa, realitzada en teixit impermeable, unida mitjançant
fermalls de pressió i ajustable mitjançant cordó i frens.
A la unió de la màniga amb el puny portarà un viu de color gris clar reflectant, en tot el
perímetre. Al braç esquerre, es col·locarà la senyera de Catalunya de 50x25 mm. La
bocamànega ajustarà mitjançant sistema de velcro i amb ajust de goma per evitar
l’entrada de l’aigua.
Al davanter, a mà esquerra del pit, l'escut del municipi o el velcro per incorporar-lo i al
costat dret del pit la llegenda "POLICIA" de 108x20 mm en material gris reflectant. A
l'esquena la llegenda "POLICIA/policia local" de color gris reflectant, sota aquesta i
alineats a l'esquerra 4 quadrats de mateix material i color. El conjunt total del logotip
serà de 240x117 mm. Els rètols realitzats amb la tipografia Akzidenz Grotesk Bold.
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L’escut del municipi serà de forma ovalada amb unes dimensions de 70x55 mm, amb
base de color blau nit, amb relleu rafegat, les llegendes POLICIA LOCAL o POLICIA
MUNICIPAL i el nom del MUNICIPI en color daurat. Al centre l’escut del municipi a
color. Al pit dret, amb unes dimensions de 50x20 mm, sobre feltre negre o blau nit,
emmarcat per una línia perimetral, el número professional o en el seu defecte el velcro
per adherir-lo.
El reflectant compleix amb la normativa UNE-EN 471: 2003.

5. GORRA
GORRA D’HIVERN
Gorra de color blau marí composta de casquet, escut i visera. El casquet compost pels
laterals i la tapa és de cinc pics. A la part del darrere es forma una finestra
semicircular amb viu. Ajustable mitjançant una cremallera al seu darrere. En el
perímetre intern porta una banda dessuadora d’un teixit tipus coolmax o similar.
A la peça frontal anirà cosit l'escut de la població. A la part posterior de la gorra
s'inseriran,

en

color

blanc,

la

paraula

POLICIA,

d'uns

10

mm

d'alçada

aproximadament.
La visera és de forma semicircular amb reforç, folrada en el mateix teixit de la gorra.
Per identificar els rangs, durà a 5 mm de la vora exterior i sobre la capa superior, una
greca o galó llaurat en color daurat.
En el seu contorn s’incorporarà una cinta de quadres de 30 mm aproximadament,
excepte a la part frontal.
Característiques tècniques:
Estarà confeccionada amb dos tipus de teixits:
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1. El teixit exterior foamitzat, que serà el principal, amb les següents
particularitats:
Composició: Al 100% per fibres naturals o bé, al 50% aproximadament de
fibres naturals i sintètiques.
2. El teixit interior, que serà el folre, amb les següents particularitats:
Composició: Al 100% per fibres naturals o bé, al 50% aproximadament de
fibres naturals i sintètiques.
Segons la normativa d’aplicació respecte a la producció i tractament del teixit, tant
exterior com interior, el proveïdor haurà de certificar a través d’una entitat acreditada,
que la composició del teixit, el tipus de lligament, la massa laminar, entre altres
característiques, seran les adients per tal de garantir les següents propietats:
·

Físiques: resistència a la formació de píling, densitat lineal dels fils d’un
teixit, fils per unitat de longitud, mesura del color en superfícies, resistència
del teixit al banyat.

·

Químiques: solidesa de les tintures al color de la transpiració i a la llum

Acabats:
Els acabats seran discrets de manera que les costures no s’apreciïn a simple vista,
amb fils forts i resistents, utilitzant costures planes a la unió de les peces. En relació a
l’escut, quedarà termosellat i cosit sobre el teixit principal.
GORRA D’ESTIU
Gorra de color blau marí composta de casquet, escut i visera. El casquet compost pels
laterals i la tapa és de cinc pics. La tapa serà de teixit tipus reixa, de gran transpiració.
A la part del darrere es forma una finestra semicircular amb viu. Ajustable mitjançant
una cremallera al seu darrere. En el perímetre intern porta una banda dessuadora
d’un teixit tipus coolmax o similar.
La visera és de forma semicircular amb reforç, folrada en el mateix teixit de la gorra.
Per identificar els rangs, durà a 5 mm de la vora exterior i sobre la capa superior, una
greca o galó llaurat en color daurat.
El teixit interior, que serà el folre, amb les següents particularitats:
Composició: Al 100% per fibres naturals o bé, al 50% aproximadament de fibres
naturals i sintètiques.
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Característiques tècniques:
Segons la normativa d’aplicació respecte a la producció i tractament del teixit, tant
exterior com interior, el proveïdor haurà de certificar a través d’una entitat acreditada,
que la composició del teixit, el tipus de lligament, la massa laminar, entre altres
característiques, seran les adients per tal de garantir les següents propietats:
·

Físiques: resistència a la formació de píling, densitat lineal dels fils d’un
teixit, fils per unitat de longitud, mesura del color en superfícies, resistència
del teixit al banyat.

·

Químiques: solidesa de les tintures al color de la transpiració i a la llum.

6. GUANTS ANTITALL
Guant policial de color negre. Protecció antitall nivell F d'acord amb la normativa EN
388-2016 i resistència al tall d'acord amb la normativa EN ISO 13997: 1999. Realitzat
en teixit de punt en alta tenacitat, fil de polietilè i fibres compostes per revestiment de
poliuretà. La palma de la mà està composta d' un revestiment de poliuretà. Ajustable
al canell mitjançant puny de poliamida elàstica.
Composició del material exterior: Fil de polietilè d'alta tenacitat / fibres minerals /
poliamida + recobriment de poliuretà.
Composició del material de la palma: Palma reforç Amara i tacs de silicona + D3O®
escuma.
Resistència a l’abrasió, al tall per ganivet, al rascat, a la perforació, al tall per objectes
esmolats.
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7. GUANT MOTORISTA HIVERN
Guant, palma i filloles en pell flor, amb laminat de teixit polièster al dors. Reforços a la
palma en pell natural i sintètica al costat de peces encoixinades de kevlar o similar.
Dors en combinació de pell flor i teixit en 100% poliamida tipus cordura. Folre complet
de polièster més pell en palma i el dors. Insolació tèrmica al dors. Membrana
impermeable, transpirable i tallavents. Doble sistema d' ajust tira adhesiva al canell i a
l'extrem del puny. Protecció als nuets en cautxú, amb recobriment de pell. Protecció
encoixinada de cautxú de 4 mm al dors de dits i puny. Dits índex i polze per a ús de
dispositius tàctils. Costures en fil de kevlar o similar. Aplicacions d' alta visibilitat
grogues a la cartera. Cinta elàstica anti-pèrdua al canell.
Certificat EN-13594. Etiquetatge CE EPI Categoria II.
8. GUANT MOTORISTA ESTIU
Guant, palma i filloles en pell flor microperforada, amb laminat de teixit polièster al
dors. Ha de tenir reforços a la palma amb pell natural i sintètica al costat de peces
encoixinades de kevlar o similar. Dors en combinació de pell flor. Folre de polièster
més escuma al dors. La zona dels dits en teixit 100% poliamida tipus cordura. La zona
del puny en teixit calat 100% polièster. Doble sistema d' ajust de tira adhesiva al canell
i a l' extrem del puny. Protecció del nuet en cautxú, amb recobriment de pell. Protecció
encoixinada de cautxú de 4 mm al dors de dits i puny. Obertures PVC en dits índex,
mitjà i anular. Dits índex i polze per a ús de dispositius tàctils. Costures en fil de kevlar
o similar. Aplicacions d' alta visibilitat grogues a la cartera. Cinta elàstica anti-pèrdua al
canell.
Certificat EN-13594. Etiquetatge CE EPI Categoria II.
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9. SAMARRETA I PANTALONS TÈRMICS
La samarreta de màniga llarga o curta, constarà d’esquena, davanter, dues mànigues
i el coll de tipus cigne.
Els pantalons constaran de cintura i de dos camals. La cintura tindrà un adaptador
elàstic i còmode per tal que els pantalons quedin ben ajustats a la cintura i no es
moguin.
Ambdues peces han de ser de gran comoditat i confortabilitat, amb altes qualitats de
protecció contra el fred i la humitat. De color blau nit. Totes les costures seran planes
per evitar els fregaments a la pell.
Característiques tècniques:
Estaran confeccionades amb teixit dissenyat per a equilibrar la temperatura corporal i
regular la temperatura.
Realitzats en teixit elàstic, amb tractament antibacterià, per dispersar la suor, afavorir
la transpiració i aïllar les males olors. Aquest teixit no ha d’absorbir la humitat exterior,
mantenint la pell seca.
Segons la normativa d’aplicació respecte a la producció i tractament del teixit, el
proveïdor haurà de certificar a través d’una entitat acreditada, que la composició del
teixit, el tipus de lligament, la massa laminar, entre altres característiques, seran les
adients per tal de garantir les següents propietats: resistència al vapor d’aigua,
resistència tèrmica i resistència a la formació de píling.
10. MITJONS D’ESTIU I D’HIVERN
MITJÓ ESTIU
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Mitjó fabricat amb fil de Coolmax o similar, que transporta ràpidament la humitat i la
suor fins a la superfície externa del teixit. Manté el peu sec sota qualsevol condició
climàtica. Acabat amb tractament antibacterià per emmascarar les olors i la suor.
Còmodes i lleugers, de canya alta i color negre, reforçat en taló, puntera i planta del
peu.
MITJÓ D’HIVERN
De color negre, fabricat amb fil de Thermolite o similar i fibres de Quitina, amb acabat
antibacterià. El Thermolite aïlla el peu de la humitat i manté la temperatura. És a més
una fibra lleugera amb una gran resistència i capacitat d'aïllament. Reforçat en taló,
puntera i planta del peu. La Quitina és un polímer natural, que posseeix una gran
quantitat de propietats que ajuden al tractament de pells delicades.
Entre aquestes característiques diferenciadores destaquen: La capacitat de
coagulació i regeneració de teixits tous. Accelerar la cura de ferides o ampolles. Gran
capacitat d’absorció. Efecte antimicrobià. Eviten que el mitjó s'adhereixi a les ferides.
Eliminació de l’olor pel seu efecte bactericida i fungicida.

11. SABATA TÀCTICA
Sabates amb tancament per mitjà de cordons. Fabricada amb malla de polièster
d’assecatge ràpid i microfibra PU. Aquesta combinació de materials afavoreix la
transpiració del peu. Inclou revestiment que absorbeix la humitat. Sense costures a
l'empenya per a major lliçó i flexibilitat.
La llengüeta dissenyada per evitar l’entrada de brutícia. Portarà un collarí d’escuma
perforada, a la part del turmell per a una millor transpiració. La plantilla serà de goma
EVA extraïble. L'entresola serà emmotllada de goma EVA per a un millor suport del
peu. La plataforma rígida, per a una millor estabilitat en els moviments laterals i evitar
les torçades del turmell. Cambrilló de nylon. Sense elements metàl·lics, admesa per al
treball amb arcs de control.
Talonera, flexible per millorar la mobilitat i la comoditat. La puntera i la talonera
portaran un reforç altament resistent a l'abrasió i al fregament per donar major
durabilitat a la bota. La sola antilliscant, resistent a l’oli i el cautxú.
Sola amb certificat ASTM F2913-19 de resistència al lliscament. Certificat CE.
12. BOTA DE MITJA CANYA IMPERMEABLE AMB CREMALLERA
Bota de mitja canya impermeable amb tancament per mitjà de cordons i cremallera.
Fabricada amb malla de polièster d’assecatge ràpid i microfibra PU. Aquesta
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combinació de materials afavoreix la transpiració del peu. Puntera de pell. Membrana
completa impermeable i resistent a patògens transmesos per la sang. Inclou
revestiment que absorbeix la humitat. Sense costures a l'empenya per a major lliçó i
flexibilitat. El tancament per mitjà de cremallera possibilita la col·locació ràpida de la
bota en cas d'emergència.
La llengüeta dissenyada per evitar l’entrada de brutícia. Portarà un collarí d’escuma
perforada, a la part del turmell per a una millor transpiració. La plantilla serà de goma
EVA extraïble. L'entresola serà emmotllada de goma EVA per a un millor suport del
peu. Sola antilliscant. La plataforma rígida, per a una millor estabilitat en els
moviments laterals. i evitar les torçades del turmell. Cambrilló de nylon. Sense
elements metàl·lics, admesa per al treball amb arcs de control.
Talonera, flexible per millorar la mobilitat i la comoditat. A la puntera i la talonera
portarà un reforç altament resistent a l'abrasió i al fregament per donar major
durabilitat a la bota. La sola antilliscant i resistent a l’oli i el cautxú.
Sola amb certificat ASTM F2913-19 de resistència al lliscament. Certificat CE.
13. BOTA DE CANYA ALTA IMPERMEABLE AMB CREMALLERA
Bota de canya alta, tancament per mitjà de cordons i cremallera lateral i sola
antilliscant. Fabricada amb malla de polièster d’assecatge ràpid i microfibra PU.
Aquesta combinació de materials afavoreix la transpiració del peu. Amb puntera de
pell. Membrana impermeable i resistent als patògens transmesos per la sang. Inclou
revestiment que absorbeix la humitat. Sense costures a l'empenya per a major lliçó i
flexibilitat. El tancament per mitjà de cremallera possibilita la col·locació ràpida de la
bota en cas d'emergència.
La llengüeta dissenyada per evitar l’entrada de brutícia. Portarà un collarí d’escuma
perforada, a la part del turmell per a una millor transpiració. La Plantilla serà de goma
EVA extraïble. L'entresola serà emmotllada de goma EVA per a un millor suport del
peu. La plataforma rígida, per a una millor estabilitat en els moviments laterals. i evitar
les torçades del turmell. Cambrilló de nylon. Sense elements metàl·lics, admesa per al
treball amb arcs de control.
Talonera, flexible per millorar la mobilitat i la comoditat. A la puntera i la talonera
portarà un reforç altament resistent a l'abrasió i al fregament per donar major
durabilitat a la bota. La sola antilliscant i resistent a l’oli i el cautxú.
Sola amb certificat ASTM F2913-19 de resistència al lliscament. Certificat CE.
14. NORMES TÈCNIQUES D’APLICACIÓ SEGONS LA COMPOSICIÓ DELS
TEIXITS.
NORMA

ASSAIG
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UNE EN ISO 12127: 1998

Massa laminar

UNE EN 388:2016

Resistència a la perforació

UNE EN ISO 13934-1: 2013

Resistència a la tracció i allargament del
trencament.

UNE EN ISO 4674-1: 2016

Resistència a l’esquinçament.

UNE EN ISO 12945-2: 2001

Resistència a la formació de píling.

UNE EN ISO 12947-2: 1999/AC: 2006

Resistència a l’abrasió.

UNE EN 14360

Temps d’absorció

UNE EN ISO 11092: 2014

Resistència al vapor d’aigua

UNE EN ISO 11092: 2014

Resistència tèrmica

UNE EN ISO 105-C06: 2010

Solidesa de les tintures al rentat

UNE EN ISO 105-B02: 2014
Mètode 2

Solidesa de les tintures a la llum

UNE EN ISO 105-E04: 2013

Solidesa del color a la transpiració

UNE EN ISO 105-X12: 2003

Solidesa de les tintures al fregament

UNE EN ISO 14419

Assaig de repel·lència a l’oli

UNE EN ISO 20743
Mètode de prova AATCC 100-2012

Activitat antibacteriana

UNE-EN 13758-1:2002+A1:2007

Propietats protectores front a la radiació solar
ultraviolada en teixits

NORMA EL 14058: 2004 PTO 4.4

Resistència a la penetració de l'aigua. Assaig
sota pressió hidrostàtica.

EN 343: 2004 + A1: 2007/AC: 2009

Roba de protecció contra la pluja
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