Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Àrea d’Espai Públic i Seguretat
Departament Policia Local

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE PECES DE
VESTUARI I ACCESSORIS DE UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE SANT
ADRIÀ DE BESÒS PER L'EXERCICI 2021 I 2022, AMB POSSIBILITAT D’UNA
PRÒRROGA
1.

OBJECTE

L’objecte del contracte de subministrament la uniformitat, calçat i accessoris, destinat al
personal de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs pels exercicis 2021 i 2022, d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques.
Aquest contracte es divideix en tres (3) lots:
•
•
•

Lot 1 peces de vestuari.
Lot 2 calçat.
Lot 3 accessoris d’uniformitat.

No és obligatori ofertar per tots els lots.
2.

PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

El preu total pels 2 anys pels 3 lots es fixa en 149.995,84€ IVA inclòs, 123.963,50€ IVA exclòs
i 26.032,34€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus de 21%, desglossat anualment
com segueix.

TOTAL LOT 1
21,00%
IVA
TOTAL LOT 2
IVA
21,00%
TOTAL LOT 3
IVA
21,00%
Total contracte (Lots 1,2,3)
IVA
21,00%

Import sense IVA Import amb IVA
36.272,00 €
43.889,12 €
7.617,12 €
7.125,00 €
8.621,25 €
1.496,25 €
18.584,75 €
22.487,56 €
3.902,81 €
61.981,75 €
74.997,93 €
13.016,18 €

Els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el plec de clàusules
administratives i anirà amb càrrec als pressupostos de l’any 2021 i a la partida següent:
2021 102 1300 22104.
Tanmateix, pel que fa a la possible anualitat/s future/s del contracte i/o pròrroga del contracte,
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis pressupostaris
de l’any 2022 i 2023, si escau.
Es fixa per preus unitaris.
Valor estimat del contracte: 210.737,95 € exclòs l'IVA que inclou el preu del contracte
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sense IVA més el preu de la possible pròrroga i les possibles variacions que durant
l'execució correcta de la prestació es produeixin exclusivament en el nombre d'unitats
realment executades segons el següent desglossament:

El preu unitari de les peces que figuren en el plec també és orientatiu de tal forma que en
les ofertes es podran variar a la baixa o deixar-los igual, sempre que el preu total del lot
ofertat no superi al preu que figura en el plec de condicions.

Llistat orientatiu i no vinculant que correspondria lliurar l’any 2021 i 2022
lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

article
Jaqueta
Anorac impermeable
Pantalons impermeable
Pantalons
Polo màniga curta
Polo màniga llarga
Samarreta interior màniga curta
Samarreta interior màniga llarga
Pantalons interior tèrmics
Gorra
Mitjons estiu
Mitjons hivern
Guants hivern
Números tip
Galons
Funda armilla antibales
Armilla proteccions motocicleta
Pantalons motorista (scooter)
Botí
Bota
Cinturó exterior
Cinturó interior

quantitat
estimada

preu
unitat

preu
amb iva

10
10
10
82
82
82
140
82
82
20
140
140
30
40
60
10
10
10
45
25
10
10

285,00 €
340,00 €
83,00 €
70,00 €
57,00 €
62,00 €
20,00 €
32,00 €
20,00 €
37,00 €
5,00 €
6,00 €
32,00 €
2,00 €
6,00 €
125,00 €
70,00 €
100,00 €
100,00 €
105,00 €
27,00 €
18,00 €

344,85 €
411,40 €
100,43 €
84,70 €
68,97 €
75,02 €
24,20 €
38,72 €
24,20 €
44,77 €
6,05 €
7,26 €
38,72 €
2,42 €
7,26 €
151,25 €
84,70 €
121,00 €
121,00 €
127,05 €
32,67 €
21,78 €
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preu
sense iva
2.850,00 €
3.400,00 €
830,00 €
5.740,00 €
4.674,00 €
5.084,00 €
2.800,00 €
2.624,00 €
1.640,00 €
740,00 €
700,00 €
840,00 €
960,00 €
80,00 €
360,00 €
1.250,00 €
700,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €
2.625,00 €
270,00 €
180,00 €

preu total
iva inclòs
3.448,50 €
4.114,00 €
1.004,30 €
6.945,40 €
5.655,54 €
6.151,64 €
3.388,00 €
3.175,04 €
1.984,40 €
895,40 €
847,00 €
1.016,40 €
1.161,60 €
96,80 €
435,60 €
1.512,50 €
847,00 €
1.210,00 €
5.445,00 €
3.176,25 €
326,70 €
217,80 €
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lot

article

quantitat
estimada

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Funda carregador
Funda manilles
Funda defensa
Porta guants
Guants anti tall
Llanterna amb funda
Manilles
Defensa antiavalots
Defensa extensible
Spray de defensa
funda spray de defensa
Funda pistola
Armilla antibales
Xiulets
Cordó xiulet
Casc motorista
Guants motorista estiu
Guants motorista hivern
Funda emissora Sepura SC2020
Porta funda emissora Sepura SC2020
Micro auricular Sepura SC2020
Armilla Reflectant
Cartera porta credencial

10
10
10
10
45
5
10
10
5
50
10
25
5
15
5
10
10
10
40
40
20
25
25

preu
unitat

preu
amb iva

19,00 €
22,99 €
19,00 €
22,99 €
27,00 €
32,67 €
8,00 €
9,68 €
47,00 €
56,87 €
65,00 €
78,65 €
57,00 €
68,97 €
50,00 €
60,50 €
137,00 € 165,77 €
14,50 €
17,55 €
9,00 €
10,89 €
80,00 €
96,80 €
655,00 € 792,55 €
7,65 €
9,26 €
1,30 €
1,57 €
280,00 € 338,80 €
29,95 €
36,24 €
30,40 €
36,78 €
28,00 €
33,88 €
8,00 €
9,68 €
39,00 €
47,19 €
35,00 €
42,35 €
20,00 €
24,20 €

preu
sense iva
190,00 €
190,00 €
270,00 €
80,00 €
2.115,00 €
325,00 €
570,00 €
500,00 €
685,00 €
725,00 €
90,00 €
2.000,00 €
3.275,00 €
114,75 €
6,50 €
2.800,00 €
299,50 €
304,00 €
1.120,00 €
320,00 €
780,00 €
875,00 €
500,00 €

preu total
iva inclòs
229,90 €
229,90 €
326,70 €
96,80 €
2.559,15 €
393,25 €
689,70 €
605,00 €
828,85 €
877,25 €
108,90 €
2.420,00 €
3.962,75 €
138,85 €
7,87 €
3.388,00 €
362,40 €
367,84 €
1.355,20 €
387,20 €
943,80 €
1.058,75 €
605,00 €

El nombre d'unitats és orientatiu de tal forma que l'Ajuntament farà la comanda a
l'adjudicatari segons les necessitats, es a dir pot demanar més d'unes unitats de les quals
es determinen i menys d'unes altres, sempre que el preu total de la comanda no superi el
preu total ofertat i adjudicat. L'Ajuntament no té perquè esgotar el nombre d'unitats que
figuren en el plec, ni realitzar compres pel total del preu del contracte adjudicat
(L’ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat import)
3.

TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini de lliurament màxim serà de 90 dies des de l’adjudicació del contracte La
reposició de peces serà com a màxim de 10 dies. Tots els lots es subministraran en un
interval de temps similar
4.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ARTICLES
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Hauran de ser exactament iguals pel que fa al color, tipus de teixit, disseny, confecció,
material reflectant, butxaques, botons i logotips, així com el calçat, les armilles antibales
i els accessoris als ja existents com a dotació en la Policia Local de Sant Adrià de Besòs.
• Les empreses hauran de presentar obligatòriament mostres de totes les
peces totalment confeccionades.
• S'exclourà de forma automàtica a l'empresa que no les presenti.
• No s’acceptaran declaracions de compromís de fabricació.

a. Escuts i logotips.
El proveïdor haurà d’aplicar i subministrar els escuts i logotips exactament iguals pel que
fa al tipus de material colors disseny i tipus de transferència al teixit que els models que
ja s’estan fen us a les peces d’uniformitat de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs.
b. Etiquetes.
Peces superiors: Totes les etiquetes aniran en la part baixa de la peça, entre costures,
on hi constarà nom del proveïdor, talla, composició, nom del teixit i fabricant i si cal un
botó de recanvi.
Peces inferiors: Totes les etiquetes aniran interiorment a la cintura, on hi constarà nom
del proveïdor, talla, composició, nom del teixit i fabricant.
Gorra: Totes les etiquetes aniran interiorment a la part oculta d’un lateral, on hi constarà
nom del proveïdor, talla, composició i nom del teixit.
c. Presentació.
Els lliuraments dels articles seran personalitzats, en paquets individuals amb nota exterior
del número de l’agent i la relació de les peces i talles que conté.
d. Certificació de les peces.
Els licitadors hauran de presentar obligatòriament les peces totalment confeccionades de
forma definitiva amb els escuts i logotips de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs i els
certificats corresponents que hi ha cada fitxa d’acord amb la normativa UNE i ISO. Per
l'anorac impermeable el certificat UNE-EN 343:2004+A1:2008 roba de protecció contra la
pluja.
e.

Colors de les peces.

Determinació del color Polos hivern, estiu i pantalons segons les coordenades
CIELAB: L* 14.87, a* 1.89, b* -3.84
Determinació del color caçadora tècnica segons les coordenades CIELAB:
L* 19.89, a* -0.61, b* -4.56, C* 4.60, H* 262.44, X 2.77, Y 2.96, Z 3.93, x 0.28, y 0.30
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Determinació del color impermeable segons les coordenades CIELAB: L* 17.97, a*
0.17, b* -4.64,

5. DESCRIPCIÓ DE LES PRENDES
5.1 Camisa M/LL * M/C
Camisa, formada per davanter, esquena, coll i mànigues, de color blau nit i
espatlles en color groc HV, amb coll de solapes tipus camiser semi rígid. Portarà dues
butxaques sobre el pit tancats amb tapeta i botó, la camisa portarà en el pit la paraula
POLICIA; en l'esquena, de manera centrada, POLICIA, immediatament per sota “policia
local” i per sota quatre quadres. Aquests textos, així com els quadres, seran en material
plata reflectant, d'aplicació termo adhesiva i haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat
domèstic a 60ºC de temperatura complint amb la normativa EN ISO 20471:2013 (el
licitador haurà de presentar aquest certificat). A més, per sota del mòdul de pit portarà un
velcro per fixar el nombre d'identificació professional de l'agent, en el pit esquerre l'escut
específic de la policia Local de Sant Adrià de Besòs i en la màniga esquerra la bandera
de Catalunya.
a)
Davanter i esquena: La camisa tancarà mitjançant botons i tapeta muntada,
cordarà amb 7 botons de color blanc i aquesta botonera portarà en la seva cara interior
el teixit en blau celest. Sobre les espatlles portarà un canesú en forma de trapezi a banda
i banda, en color groc. En la separació de tots dos teixits portarà un viu de color gris
reflectant. En la unió superior del davanter i l'esquena, a l'altura de les espatlles, unes
travetes porta divises amb botó per al seu tancament, l'extrem acabarà en bec, a la part
davantera portarà dos travetes portamicro A cada davanter, per sota del mòdul de pit
dret i de l’escut esquerre portarà un tira de cinta reflectora negra d'aplicació termo
adhesiva de 2cm d’ample. Sobre el pit portarà dues butxaques amb manxa central
tancats amb tapetes i botó.
b)
Coll: Amb peu de coll, la peça interior de teixit serà en blau cel. En la punta
de cada costat del coll portà una peça triangular amb la qual es cordarà amb els botons
col·locats en el davanter de la camisa
c)
Mànigues: Seran llargues o curtes amb butxaques superiors ocultes porta
bolígrafs. Les mànigues seran amb butxaques superiors ocultes porta bolígrafs, les de
màniga llarga tancaran amb un viu de les mateixes característiques que les que separa
el canesú, a les dues mànigues portarà butxaques invisibles amb vius.
d)
Butxaques: Portarà dos tipus de butxaques, a les dues mànigues seran
ocultes i amb un viu de 15 mm d'ample x 65 mm de llarg, a to amb la màniga, a banda i
banda del pit de tipus pegat i tancat amb tapeta i botó blanc.
e)
Característiques del teixit Serà imprescindible justificar les característiques
tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratori certificat
independents.
f)
Identificacions: portarà la bandera de Catalunya al lateral de la màniga
esquerre (Resolució INT/1431/2017 15 de juliol de 2017 CVE-DOGC-B-17171044-2017).
g)

Característiques tècniques
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Determinació de la força
màxima y del
allargament
Determinació de la
resistència a la abrasió
Determinació de la
tendència a la formació
de boletes
Determinació de la
resistència dels teixits al
mullat superficial
Determinació de la
elasticitat
Textils. Determinació de
les variacions
dimensionals en el rentat
i secat
Solidesa del color a la
llum artificial
Resistència
Anàlisi quantitatiu

Absorció blanquejadors
Repelenca al oli
Solidesa del color

Solidesa del color al
rentat

Solidesa del color a la
transpiració.

-

-

Urdimbre: 970N -10,5%
Trama: 680N – 57,5%

UNE-EN ISO 139341:2013

150000 Cicles

EN ISO 129472:1998+AC:2006

Grau 4-5 desprès de
7000 Cicles

EN ISO 12945-2:2000

Grau 4-5

EN ISO 4920: 2012

Valor mi de la extensió
residual desprès de 1
min de relaxació: 1,20 %
Valor desprès de 1 min
de relaxació: 98,80%

EN 14704-1:2005

Urdimbre: -3,1%
Trama: - 3,8%

EN ISO 5077:2008

Grau 5

EN ISO 105-B02:2013

Direcció longitudinal: 2.8
Direcció tranversal: 4,5
coto 62,3%
Poliamida 34,9%
Elastans 2,8%
Cara: >1800 s
Anvers: 3 s
Grau 6
Grau 4-5
Degradació: 4-5
Descarrega
Acetat: 4-5
Coto: 4
Poliamida: 3-4
Poliester, Acrílic y Llana:
4-5
Degradació: 4-5
Descarrega
Acetat y llana : 4-5
Coto: 3-4
Poliamida: 3-4
Poliester, y acrílic: 4

ASTM
D3939/D3939M:2013
EN ISO 1833-1:2010
EN 14360:2004 Anexx B
EN ISO 14419:2010
EN ISO 105-X12:2002

EN ISO 105 C06:2010

EN ISO 105-E04:2013
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5.2

Polo camiser M/LL * M/C

Polo camiser de màniga llarga o curta, format per davanter, esquena, coll i mànigues,
de color blau nit i espatlles en color groc HV, amb coll de solapes tipus camiser semi rígid.
Obertura central simulant una camisa. Portarà dues butxaques sobre el pit tancats amb
tapeta i botó. El polo portarà en el pit la paraula POLICIA; en l'esquena, de manera
centrada, POLICIA, immediatament per sota “policia local” i per sota quatre quadres.
Aquests textos, així com els quadres, seran en material plata reflectant, d'aplicació termo
adhesiva i haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60ºC de temperatura
complint amb la normativa EN ISO 20471:2013 (el licitador haurà de presentar aquest
certificat). A més, per sota del mòdul de pit portarà un velcro per fixar el nombre
d'identificació professional de l'agent, en el pit esquerre l'escut específic de la policia Local
de Sant Adrià de Besòs i en la màniga esquerra la bandera de Catalunya. El teixit haurà
de ser 100% polièster amb un gramatge de 174 gr/m2, haurà de tenir una absorció de la
humitat d'un mínim de 289% del seu pes i assecarà en 90 minuts. La resistència a la
formació de píling serà classe 5 després de 3.000 cicles. El teixit haurà de tenir una
reducció en el creixement de bacteris Staphylococcus aureus i Klebsiella Pneumoniae del
99.99% a les 24 hores dels bacteris i després d'un rentat, la qual cosa significarà que hi
haurà una reducció de l'olor provocada per la suor. Aquestes característiques hauran de
justificar-se mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratori certificat
independents.
5.2.1
Davanter i esquena: El polo simularà una obertura mitjançant botons
i tapeta muntada, tipus camisa, permetent cordar els dos primers botons superiors i els
dos últims inferiors, quedant la resta simulats. Tancarà mitjançant botons color blanc
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nacrat i aquesta botonera portarà en la seva cara interior el teixit en blau celest. Sobre les
espatlles portarà un canesú en forma de trapezi a banda i banda, en color groc. En la
separació de tots dos teixits portarà un viu de color gris reflectant. En la unió superior del
davanter i l'esquena, a l'altura de les espatlles, unes travetes porta divises amb botó per
al seu tancament, l'extrem acabarà en bec. En la unió superior del davanter i l'esquena,
a l'altura de les espatlles, unes travetes porta divises amb botó per al seu tancament,
l'extrem acabarà en bec, a la part davantera portarà dos travetes portamicro. A cada
davanter, per sota del mòdul de pit dret i de l’escut esquerre portarà un tira de cinta
reflectora negra d'aplicació termo adhesiva de 2cm d’ample. Sobre el pit portarà dues
butxaques amb manxa central tancats amb tapetes i botó.
5.2.2 Coll Amb peu de coll, la peça interior de teixit serà en blau cel. En la punta de
cada costat del coll portà una peça triangular amb la qual es cordarà amb els botons
col·locats en el davanter del polo.
5.2.3 Mànigues Les mànigues seran llargues o curtes i rectes amb butxaques
superiors ocultes porta bolígrafs. Tancaran amb puny de 50 mm d’ample que cordarà amb
botó i trau. Delimitant el puny portarà un altre viu de les mateixes característiques que les
que separa el canesú, les mànigues curtes tancaran amb un viu de les mateixes
característiques que les que separa el canesú, a les dues mànigues portarà butxaques
invisibles amb vius.
5.2.4 Butxaques Portarà dos tipus de butxaques, les dues mànigues seran ocultes
i amb un viu de 15 mm d'ample x 65 mm de llarg, a to amb la màniga, a banda i banda
del pit de tipus pegat i tancat amb tapeta i botó blanc.
5.2.5 Característiques del teixit haurà de ser 100% polièster amb un gramatge de
174 gr/m2, haurà de tenir una absorció de la humitat d'un mínim de 289% del seu pes i
assecarà en 90 minuts. La resistència a la formació de píling serà classe 5 després de
3.000 cicles. El teixit haurà de tenir una reducció en el creixement de bacteris
Staphylococcus aureus i Klebsiella Pneumoniae del 99.99% a les 24 hores dels bacteris
i després d'un rentat, la qual cosa significarà que hi haurà una reducció de l'olor provocada
per la suor. Serà imprescindible justificar les característiques tècniques exigides
mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratori certificat independents.
5.2.6 Identificacions: portarà la bandera de Catalunya al lateral de la màniga
esquerre (Resolució INT/1431/2017 15 de juliol de 2017 CVE-DOGC-B-17171044-2017).

Composició
Masa laminar (pes)
Capacitat d’absorció
Temps de secat

Activitat antibacteriana

poliester 100 %
174 gr/m2
289,27% + 1.3%
90 minuts
99.99% de reducció en
el creixement de
Staphylococcus aureus i
Klebsiel·la Pneumoniae
desprès d’1 rentat

UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
UNE-EN ISO 9073-6 : 2003
UNE-EN ISO 13937-2:2001

AATCC Test Method 100-2012

Plaça Francesc Micheli s/n – 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 00 92 Fax. 93 462 10 65 - policia@sant-adria.net

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Àrea d’Espai Públic i Seguretat
Departament Policia Local

Resistència a la
formació de píling
Resistència a les
estrebades dels teixits
Resistència al vapor
d’aigua (Ret)
Resistència tèrmica
(Rct)

Permeabilitat al vapor
d’aigua (irrespirabilitat)

Determinació de les
variacions dimensionals
dels teixits rentat y
assecat domèstics
Índex de permeabilitat al
vapor d’aigua

CLASE 5 desprès de
150.000 cicles
Longitudinal:
Grau
4-5
Transversal:
Grau
4

UNE-EN ISO 12945-2:2001

ASTM D 3939:2004

2,87 (m2*Pa/W)

UNE EN 31092:1996

0,0208 (m2K/W)

UNE-EN 31092:1996

Teixit Patró:
681,711 (g/m2·24 h)
Teixit assajat:
671,624 (g/m2·24 h)
Índex:
98.52%

BS 7209:1990

Longitudinal:
Transversal:
+1,0%

UNE-EN ISO 5077:2008 +
ERRATUM:2008

-2,5%

0.44 Imt

EN 31092:1996

Solidesa de les tintures
a l’aigua

Degradació:
Descarrega:

5
4-5

UNE-EN ISO 105-E01:2010

Solidesa de les tintures
a al rentat

Degradació:
Descarrega:

5
4-5

UNE-EN ISO 105-C06:2010
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5.3 PANTALONS
5.3.1 Pantalons elàstic de color blau nit que ha de portar dues butxaques
americanes i una més petita amb cremallera al costat dret, tots dos al davant, així com
dues butxaques verticals amb cremallera invisible en els costats i una butxaca de doble
viu amb velcro al darrere dret. La cintura ha de dur amb cinc travetes amb tancament de
trau amb botó ocult per al cinturó. El tancament serà frontal amb cremallera, presilla
metàl·lica i botó interior. Per donar-li major polivalència a la peça, portarà cremallera i
fermalls per acoblar un folre tallavents de ptfe. En el baix portarà una goma per ajustar.
La cintura serà més alta en el darrere que al davanter per protegir la zona lumbar. La part
interior de la cintura ha de dur centrada una cinta antilliscant amb banda de silicona de
30mm. El tancament dels pantalons a la cintura serà mitjançant una presilla metàl·lica i
un botó (interior esquerre). Les travetes seran un total de cinc i tindran 25 mm d'ample i
80 de llarg deixant un pas lliure de 60 mm. distribuïdes dos al davant i tres a darrere. Les
travetes ajustaran amb botó amb tancament de clip amb la par externa de plàstic i del
mateix color que el teixit del pantalons. El baix anirà rematat amb bastida i portarà goma
per ajustar. També portarà tancaments per acoblar folre tallavents amb membrana PTFE
5.3.2 Butxaques Els pantalons portarà quatre tipus de butxaques: Dues butxaques
davanteres americanes al davant. Una butxaca més petita tancada amb cremallera al
costat dret, a sobre de la butxaca americana. Dues butxaques laterals, horizontals ocultes
i tancades per cremallera. La butxaca del darrere de doble viu que tancarà amb velcro de
16 mm d'ample.
5.3.3
Característiques del teixit: Serà imprescindible justificar les
característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per
laboratori certificat independents.
5.3.4
Identificacions: portarà la bandera de Catalunya al lateral dels pantalons
(Resolució INT/1431/2017 15 de juliol de 2017 CVE-DOGC-B-17171044-2017)

Anàlisi qualitatiu i
quantitatiu de fibres

47,2% Co
50,6% Pa
2,2% Ea

Masa laminar

254 g/m2.

Lligament

Ras de 5
Enunciat: 2e3; b1,4

Une En Iso 1833:2011
UNE-EN 12127:1998;
pto. 8.3
UNE 40084:1975;
UNE 40017:1982
UNE 40161:1980

Títols

Urdimbre:19,48 Ntex 1 cabo
Trama: 40,12 1 Ntex
1 cabo
+ elastans

UNE 40600-5:1996

Determinació del número
de fils per unitat de
longitud

Urdimbre: 59
Trama: 26,52

UNE-EN 1049-2:1995
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Determinació de
coordenades cielab

L= 15,9 a= 0,90 b= -3,21
C= 3.33 H= 285,68
X=2,01 Y=2,08
Z=2,65 x= 0,2985
y=0,3088

UNE-EN ISO 105J01:2000

Resistència a la tracció

Urdimbre: 1100N + 3,0 %
Trama: 1500N + 1,0%

UNE-EN ISO 139341:1999 + ERRATUM
2000

Allargament al
trencament

Urdimbre: 10%
Trama: 60,5%

Resistència a la formació
de píling

ISO 4-5 a 3000 cicles

Solidesa de les tintures
al rentat

Degradació: 5
Descarrega Cotó: 4
Poliamida: 4-5

Solidesa de les tintures
al fregament
Solidesa de las tintures
al planxat
Assaig de repelenca al
oli
Determinació de la
resistència dels teixits al
mullat Superficial (assaig
de ruixat)
Determinació de les
variacions dimensionals
dels teixits
Variacions
rentats
i
secats domèstics

ISO 4-5
ISO 5
ISO 6

UNE-EN ISO 139341:1999 + ERRATUM
2000
UNE-EN ISO 129452:2001
UNE-EN ISO 105C06:2010
UNE-EN ISO 105X12:2003
UNE-EN ISO 105X11:1997
UNE-EN ISO
14419:2000

ISO 5

UNE-EN 24920:1993

Urdimbre: -0,5%

UNE-EN ISO
5077:2008 +
ERRATUM:2008

Trama: -2.5%
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5.4 SAMARRETA INTERIOR
5.4.1
Descripció. Samarreta de màniga curta, de color blau nit
confeccionada en teixit tèrmic, sense costures i amb el coll rodó. Les mànigues hauran
d'estar realitzades en una sola peça i rematades. El teixit haurà de ser en polièster i
elastà i aportarà aïllament tèrmic de l'exterior, haurà d'oferir una gran transpirabilitat i
gràcies a la seva construcció evacuar la humitat produïda pel cos a l'exterior. A més
portarà un tractament antibacterià que eviti la formació d'olors per la descomposició de
les molècules de la suor.
5.4.2
Característiques tècniques del teixit Serà imprescindible justificar
les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per
laboratori certificat independents.

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les fibres

Poliester: 86%
Elastòmer 14%

Masa laminar

135 g/m2.

Estabilitat Dimensional al rentat a 40º C

-3/+2%

Resistència a la Formació de Píling

4-5

Elasticitat al Dinamòmetre

15%

Elasticitat

Urdimbre: 180%
Trama:
130%
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5.5 GORRA DE VISERA
Amb dos fileres d’escaquer de color blanc (reflector), a la visera portarà injectada
de color daurat l'emblema propi de la policia de Sant Adrià de Besòs en material d'aspecte
metàl·lic, l'interior anirà folrat.

5.6 ESCUT (POLICIES LOCALS CATALUNYA)

Color daurat (aspecte metàl·lic)
75mmX60mm
Escudo Sant Adrià:
Granat pantone 221
Gris
pantone 429

5.7 NÚMEROS TIP
De color negre y plàstic amb velcro.
20mmX50mm
Color daurat (aspecte metàl·lic)
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5.8 MITJONS
5.8.1
Mitjó estiu: Mitjó de color negre, dissenyat per a bota i sabata.
Fabricat en Polièster, poliamida, elastà i lycra, a més de fibra de plata. Realitzat amb
estructura de baixa densitat amb un suport addicional de lycra. Sense costures per no
provocar frecs amb el taló, la capdavantera reforçada, a més d'una franja elàstica per
donar major subjecció al peu. Fabricat amb fibra de polièster lobulat de quatre canals que
faciliti l'absorció de la humitat interior i la seva ràpida evacuació a l'exterior de la peça per
assecar ràpidament. Incorporarà en el seu desenvolupament, fibra de plata que realitzi
funcions bactericides, evitant el desenvolupament de colònies bacterianes i
conseqüentment els seus productes de deixalla, que provoquen l'olor corporal. En talles
S,M,L,XL I XXL
Característiques tècniques dels materials: poliamida 22% lycra 2% colmax (o equivalent)
50% nostatex (o equivalent) 26%
5.8.2
Mitjó hivern: Mitjó de color negre dissenyat per a bota i sabata, amb
canya llisa, tres bandes d'elàstics: un a la part alta, un en el turmell i un altre a l’empenya
per a una perfecta subjecció del peu. Longitud de canya de 28cm. Portarà mig rínxol en
pre taló i la planta per a major comoditat. amb canals de ventilació en la planta del peu,
taló, capdavantera i empenya, reforçats tots amb fil d'alta densitat. Fabricat amb fibra
100% polièster multi lobulat de sis canals que expulsi i assequi ràpidament la suor evitant
el reescalfament del peu. Amb elastòmer per a un perfecte ajust al peu i fibra de material
antiestàtic i antibacterià, teixit amb fils de plata en la planta del peu per evitar la formació
de colònies bacterianes, reduint l'olor corporal. Que afavoreix la circulació sanguínia. En
talles S,M,L, XL i XXL.
Característiques tècniques dels materials: poliamida 15% lycra 2% colmax (o equivalent)
43% nostatex (o equivalent) 40%
5.9

SAMARRETA TERMICA INTERIOR MÀNIGA LLARGA
5.9.1
Descripció. Serà una peça de màniga llarga i formada per coll rodó,
esquena, davanter i mànigues. Totes les costures han de ser planes. El coll serà rodó i
de 25 mm. confeccionat en teixit doble i rematat en costura sobrecarregada plana. Les
mànigues estaran realitzades en una sola peça i acabarà en un puny amb vora de 25 mm.
d'ample i repunt doble.
5.9.2
Característiques del teixit El teixit aportarà aïllament tèrmic de l'exterior,
d'una gran transpirabilitat i que per la seva construcció aconsegueixi evacuar la humitat
produïda pel cos a l'exterior evitant el refredament per causa de la humitat corporal. A
més porta un tractament antibacterià que evita la formació d'olors per la descomposició
de les molècules de la suor. El teixit ha de portar ions de plata aplicats a les fibres del
teixit perquè inhibeixi el creixement de les colònies de Staphylococcus aureus i redueixi
notablement les de Klebsiel·la Pneumoniae (AATCC Test Method 100-1998). El teixit
serà polièster 100%, molt transpirable, i ideal com a capa base per a tot tipus de treballs
físics, tant per a roba interior tèrmica com per samarreta tècnica.
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Anàlisis
qualitatiu

POLIESTER 100%

UNE EN 40327:1994

Masa Laminar

237.4 g/m2. +- 0.6%

UNE EN 12127:1998

Resistència al
Vapor d’aigua

Ret (m2.Pa/W): 3,44 + 0,10

UNE EN 343:2004

Resistència
tèrmica
Resistència a la
formació de
píling (2000
cicles)
Índex de
solidesa a la
llum
Estabilitat
Dimensional
(desprès de 5
cicles de rentat
a 40º C)

Rct (m .K/W): 0,026 + 0,0011

ISO 11092-UNE EN
31092:1996
UNE EN 14058:2004

ISO 5

UNE EN ISO 129452:2001

ISO 6

UNE EN ISO 105B02:2001

Longitudinal: -2,5
Transversal: -1.0

UNE EN 343:2004
UNE EN 340:2004
UN EN 25077:1996

2

Al rentat
(40ºC)
Índex de
solidesa
(Valores
mínims)

Al frec (Sec i
mullat)
A la suor
(dissolució
Acida i
Alcalina)

Degradació: 5
Descarrega:
4-5
Descarrega
en Sec: 4-5
Descarrega
en mullat: 4-5
Degradació: 5
Descarrega:45

UNE EN ISO 105-C06:
1997
UNE EN ISO 105-X12:
2003

UNE EN ISO 105E04:1996
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Determinació
de colorants
Azoics

Que en les condicions d'anàlisi
aplicades no es detecten
Arilamines cancerígenes
prohibides baix llistades derivades
de colorants azoics, en
concentració> 30 mg / kg segons
la Directiva Europea 2002/61 / CE,
pel qual s'imposen imitacions a la
comercialització ia l'ús de certes
substàncies i preparats perillosos
(colorants azoics).

UNE EN 14352-1:2004

Activitat
Antimicrobiana

Reducció del 100% para
Staphylococcus aureus y
Klebsiel·la Pneumoniae

ATCC 6538
ATCC 4352

5.10 CALÇÓNS TÈRMICS
5.10.1 Descripció. Calçons tèrmic confeccionat en teixit bielástic, confeccionat amb
costures planes per evitar la fricció amb el cos, portarà ajustament al turmell i en la cintura
amb elàstic. El teixit ha de ser en polièster i elastà i aportarà aïllament tèrmic de l'exterior,
haurà d'oferir una gran transpirabilitat i gràcies a la seva construcció evacuar la humitat
produïda pel cos a l'exterior. A més de portar un tractament antibacterià que eviti la
formació d'olors per la descomposició de les molècules de la suor.
5.10.2 Característiques tècniques del teixit Serà imprescindible justificar les
característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assaigs realitzats per
laboratori certificat independents.

Anàlisis qualitatiu
de fibres

Poliester: 86%
Elastòmer 14%

Masa laminar

135 g/m2.
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Estabilitat
Dimensional al
rentat a 40º C
Resistència a la
Formació de Píling
Elasticitat al
Dinamòmetre
Elasticitat

-3/+2%
4-5
15%
Urdimbre: 180%
Trama:
130%

5.11 CAÇADORA SOFTSHELL
5.11.1 Descripció: Caçadora tècnica curta ajustada al cos, amb folre
desmuntable a la zona del tronc. Estarà realitzada en un material tipus sandvitx format
per una sarga com teixit exterior, una membrana impermeable i transpirable al mig, així
com d'un teixit elàstic de gruix fi en el contorn del baix que permetrà introduir-la en l'interior
dels pantalons. Portarà dues butxaques enganxades a les mànigues, dues butxaques
ocultes tancades amb cremallera en els avantbraços i butxaca per a ventilació a l'aixella.
Les mànigues estaran formades per quatre peces, aniran conformades a l'altura del colze
i remataran en un puny amb forma que tancarà amb traveta i velcro. A la separació del
puny portarà un viu de color plata reflectant. Les dues mànigues portaran una butxaca
enganxada i marcada que tancarà mitjançant cremallera vertical hidrofugada de cursor
amb tirador. Aquests butxaques portaran dues ranures porta bolígrafs en sentit
horitzontal. També portaran un altre butxaca oculta a l'avantbraç en sentit vertical i que
tanqui amb cremallera oculta. A la part de l'aixella portarà una altra cremallera amb reixa
que permeti la seva obertura per permetre la ventilació. La màniga a la part interior anirà
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folrada amb el mateix tipus de teixit i aïllant tèrmic que el folre desmuntable. El davanter
de la peça estarà format per 10 peces, tancarà mitjançant cremallera hidròfuga de 690
mm i rematarà en el seu interior amb una tapeta de 25 mm. que eviti l'entrada d'aigua.
Portarà travetes per micro a banda i banda del pit. Sobre la part superior de les espatlles
portarà dues peces de forma trapezoïdal, en color groc, que arribaran des de la part
davantera fins a l'esquena. Sobre aquestes dues peces portarà travetes portagalons. Les
peces rectangulars grogues aniran delimitades en la seva part inferior per un viu de color
plata reflectant que haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60ºC de
temperatura complint amb la normativa EN ISO 20471: 2013 (el licitador haurà de
presentar el certificat). La part inferior de la caçadora serà de teixit bielàstic que permeti
la seva introducció a l'interior dels pantalons, aquest teixit, perquè compleixi amb
garanties la seva funció tindrà un gruix de 222 g / m2 i estarà format per un 10.2% d'elastà
i un 89.8 de poliamida. El coll serà de tipus Mao. La part interior anirà amb folre calent
que sobresortirà sobre la part exterior del coll. A la banda esquerra incorporarà un
tapaboques per evitar frecs amb la cremallera. Per donar-li major polivalència a la peça, i
que pugui ser emprada en diferents èpoques de l'any, portarà un folre desmuntable
encoixinat format per una armilla de color gris i realitzat amb fil de plata perquè li
proporcioni a la peça propietats antibacterianes permanents, per a això serà
imprescindible presentar certificat del teixit on es reflecteixi que elimina el 100% dels
bacteris que originen la mala olor (bacteri Staphylococcus aureus) després d'una
exposició de 24 hores. Aquest folre s'ajustarà en els davanters i escot mitjançant
cremallera. La caçadora portarà al pit la paraula POLICIA; a l'esquena, de manera
centrada, POLICIA, immediatament per sota "policia local" i per sota quatre quadres.
Aquests textos, així com els quadres, seran en material plata reflectant, d'aplicació termo
adhesiva i haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60ºC de temperatura
complint amb la normativa EN ISO 20471: 2013 (el licitador haurà de presentar el
certificat). A més, per sota del mòdul de pit portarà un velcro per fixar el número
d'identificació professional de l'agent, al pit esquerre l'escut de la Policia Local de Sant
Adrià de Besòs i en la màniga esquerra la bandera de Catalunya.
5.11.2 Característiques tècniques dels materials: Serà imprescindible justificar
les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assaigs realitzats per
laboratoris i certificat independents.
5.11.3 Teixit Exterior Principal:

anàlisi qualitatiu i
quantitatiu de fibres

exterior
elastans: 12%
poliamida: 88%
interior
elastans: 5.1%
poliamida: 94.9%

une en iso 1833:2011
part 12

Plaça Francesc Micheli s/n – 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 00 92 Fax. 93 462 10 65 - policia@sant-adria.net

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Àrea d’Espai Públic i Seguretat
Departament Policia Local

identificació de
polímers per
espectroscòpia
infraroja per
transformació de
fourier

detecta la presencia
de bandes
característiques de
poliuretans.

masa laminar

343 g/m2

títols
permeabilitat al aire
resistència al vapor
de agua
resistència tèrmica
determinació de las
variacions
dimensionals dels
teixits sotmesos al
rentat i secat
domèstics
determinació de la
resistència dels
teixits al mullat
superficial (assaig de
ruixat)
assaig de repelència
al oli

resistència a la
tracció i allargament
al trencament

resistència al
esquinçat
solidesa de las
tintures a l’agua

Urdimbre: 10.5 ntex
trama: 10.31 ntex
13.42 mm/s

une-en 12127:1998;
pto. 8.3
une 40600-5:1996
une-en iso 9237:1996

8.27 ret (m2pa/w)

iso 11092:2014

0.0429 rct (m2k/w)

iso 11092:2014

longitudinal: -2.5%
transversal: -1.5%

une-en iso 5077:2008
+ erratum:2008

iso 4

une-en iso 4920:2013

grau 7
desprès de 3 cicles
de rentat
grau 6
resistència a la
tracció
longitudinal: 851n
transversal: 451n
allargament a la
força màxima
longitudinal: 105%
transversal: 100%
longitudinal: 64n
transversal: 46n
degradació: 5
descarrega: 4-5

une-en iso
14419:2000

un-en iso 1421:1999

une-en iso 46741:2004
une-en iso 105e01:2013

Plaça Francesc Micheli s/n – 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 00 92 Fax. 93 462 10 65 - policia@sant-adria.net

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Àrea d’Espai Públic i Seguretat
Departament Policia Local

solidesa de las
tintures al rentat
solidesa del color a
la transpiració
solidesa de las
tintures al fregament
resistència a la
abrasió
resistència a la
formació de pilling
5.11.4

degradació: 5
descarrega: 4-5
degradació: 5
descarrega: 4-5
degradació: 4-5
descarrega: 4-5
grau 5 amb mes de
100000 cicles
grau 5

Teixit Exterior Principal:

Anàlisi qualitatiu y
quantitatiu de fibres

Elastans: 10.2%
Poliamida: 89.8%

Masa laminar

222 g/m2

Resistència a la
tracció i allargament
al trencament

Resistència al
esquinçat
Resistència a la
abrasió
Determinació de las
variacions
dimensionals dels
teixits
Sotmesos al rentat y
secat domèstics

5.11.5

une-en iso 105c06:2010
une-en iso 105e04:2013
une-en iso 105x12:2003
une-en iso 129472:1999/ac:2006
une-en iso 129452:2001

RESISTENCIA A LA
TRACCION
Urdimbre: 770N
Trama: 1400 N
ALARGAMIENTO A
LA ROTURA
Urdimbre: 127%
Trama: 111%

UNE EN ISO
1833:2011
UNE-EN 12127:1998;
pto. 8.3

UNE-EN ISO 139341:2013

Urdimbre: 28N
Trama: 49N
ISO 5 con más de
100.000 ciclos

UNE-EN ISO 139372:2001
UNE-EN ISO 129472:1999/AC:2006

Urdimbre: -1.5%
Trama: +0,5

UNE-EN ISO
5077:2008 +
ERRATUM:2008

Teixit folre desmuntable:
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Teixit blau del folre desmuntable
Anàlisi qualitatiu i
quantitatiu de fibres

100% Polièster

UNE EN ISO
1833:2011

Masa laminar

55,1 g/m2.

UNE-EN 12127:1998;
pto. 8.3

Farcit del folre desmuntable
Anàlisi qualitatiu i
quantitatiu de fibres

100% Polièster

UNE EN ISO
1833:2011

Masa laminar.

132 g/m2.

UNE-EN 12127:1998;
pto. 8.3

Teixit gris del folre desmuntable
Anàlisi qualitatiu i
quantitatiu de fibres

100% Poliamida

Masa laminar.

46 g/m2.

Activitat antibacteriana
després de 5 rentats

Staphylococcus aureus:
99,99%
Klebsiel·la Pneumoniae:
98.92

ASTM E2149-13

Resistència a la formació
de pilling

3.000 cicles Gruo 5

UNE-EN ISO 129452:2001

Solidesa del color a la
transpiració
Solidesa de las tintures al
rentat
Resistència al esquinçat

Degradació: 5
Descarrega
Llana: 4-5 Poliamida: 45
Degradació: 5
Descarrega
Llana: 5 Poliamida: 4-5
Urdimbre: 6.1 N
Trama: 7.4 N

UNE EN ISO
1833:2011
UNE-EN 12127:1998;
pto. 8.3

UNE-EN ISO 105E04:2013
UNE-EN ISO 105C06:2010
UNE-EN ISO 139372:2001

Conjunt tres teixits
Resistència tèrmica.

Rct >. 0,25 m2K/W

UNE ISO 11092:2014
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Capacitat de absorció

155,73%

UNE-EN ISO 90736:2003

5.12

IMPERMEABLE (jaqueta i pantalons)
5.12.1 Descripció: Impermeable blau amb espatlles en color groc d'alta visibilitat,
realitzat en membrana impermeable i tallavents de ptfe. Portarà vius de color plata
reflectant en mànigues i en plata reflectant a coll i a la separació del canesú. Portarà dues
butxaques davanteres ocultes entre costures, i quatre a les mànigues, també ocultes,
butxaques interns i caputxa desmuntable. Les mànigues estaran conformades per quatre
peces i remataran en el puny que tanca amb manxa i traveta amb velcro i forma. A la
separació del puny amb l'avantbraç portarà un viu en color plata reflectant. Portarà dues
butxaques ocultes en cada màniga, la cremallera quedarà oculta entre les costures: la
butxaca de l'avantbraç tancarà amb cremallera hidrofugada de 140 mm. I la butxaca
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superior tancarà amb cremallera hidrofugada de 160 mm. Totes dues butxaques portaran
trau de desguàs. Per sota de la sisa portarà una obertura tancada amb cremallera de 160
mm. Que facilitarà la ventilació. Els davanters estaran formats per deu peces, les dues
superiors formen el canesú en color Groc Fluor. L'impermeable tancarà mitjançant
cremallera i portarà un tapaboques a la banda dreta, aquesta cremallera estarà coberta
per doble tapeta amb canal de desguàs i sis fermalls i que els caps quedin ocults per la
tapeta. A la part davantera, entre les costures verticals, incorporarà dues butxaques que
tancaran amb cremallera hidrofugada. Sobre les dues peces grogues que formen el
canesú portarà dues travetes portamicro, i a la part superior, sobre les espatlles, canonets
portagalons. L'esquena estarà realitzada en quatre peces, les dues superiors de color
groc i forma trapezoïdal, que quedaran delimitades per un viu de color plata reflectant que
haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60ºC de temperatura complint
amb la normativa EN ISO 20471: 2013 (el licitador haurà de presentar el certificat). Les
dues inferiors són de color blau a to amb la resta de la peça. La peça inferior adoptarà
forma de "cua d'Ànec". El coll portarà acoblat a la part posterior un ramal sense cursor de
380 mm per a la col·locació de la caputxa, aquest ramal quedarà ocult per una pestanya.
Aproximadament en la meitat vertical del coll de portar un viu de color plata reflectant que
haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60ºC de temperatura complint
amb la normativa EN ISO 20471: 2013 (el licitador haurà de presentar el certificat). Al llarg
de tota la part inferior de la peça discorrerà un túnel, amb cordó elàstic al seu interior que
sortirà a l'exterior per dos cercles dream a l'altura del costat i tensor. A la part interna dels
davanters portarà dos butxaques: Butxaca interior dret: de xarxa i rematat en tot el contorn
amb cinta de biaix, amb dos plecs, obriran cap al costat. Tancaran amb cremallera sense
límits amb tirador grip. Butxaca esquerre interior per mòbil: Amb làmina de plàstic cosit a
una peça de teixit exterior i que tancarà amb cremallera sense límits. Tancarà cap al
centre del davanter amb tirador. La caputxa estarà formada per quatre peces i portarà
finestres plàstiques en els laterals que permetin una visió lateral a l'usuari. Per poder
ajustar-la al capdavant portarà dos túnels ajustables al seu interior. Per garantir la
impermeabilitat de la peça es termosellarán totes les costures que siguin de penetració
d'aigua a l'interior: Totes les costures hauran mesurar com a màxim 6 mm. d'ample i
hauran d'anar completament termo segellades amb cinta de termo segellar. No ha d'haver
cap cremada sobre el teixit o la cinta de termo segellar. No ha d'haver cap torcement o
arruga sobre el laminat o la cinta de termo segellar La cinta de termo segellar s'aplicarà
únicament sobre la membrana del laminat. La cinta de termo segellar no s'ha d'aplicar
sobre el teixit exterior o sobre les cintes de les cremalleres. Tots els fils hauran de ser
retallats. No ha de quedar cap fil sobresortint de la costura de la cinta de termo segellar.
La Costura termo segellar suportarà una pressió de 0'2 Bar durant 2 minuts. El licitador
haurà d'acreditar aquesta dada mitjançant certificat de laboratori independent. La
caçadora portarà al pit la paraula POLICIA; a l'esquena, de manera centrada, POLICIA,
immediatament per sota "policia local" i per sota quatre quadres. Aquests textos, així com
els quadres, seran en material plata reflectant, d'aplicació termo adhesiva i haurà d'estar
certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60ºC de temperatura complint amb la
normativa EN ISO 20471: 2013 (el licitador haurà de presentar el certificat). A més, per
sota del mòdul de pit portarà un velcro per fixar el número d'identificació professional de
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l'agent, al pit esquerre l'escut de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs i en la màniga
esquerra la bandera de Catalunya.
Els pantalons seran de les mateixes característiques i materials que la jaqueta amb
bandes reflectores

5.12.2 Característiques tècniques dels materials:Serà imprescindible justificar
les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assaigs realitzats per
laboratoris i certificat independents.

anàlisi qualitatiu i
quantitatiu
de
fibres
identificació
de
polímers
per
espectroscòpia
infraroja por
transformada de
fourier

t. exterior: 100% polièster
t.
interior:
100%
poliamida
estructura bicomponent
formada
por
ptfe
(politetrafluoroetilens) +
poliuretans.

lligament

tafetà: 1e1

masa laminar

135 g/m2

resistència a
tracció
allargament
trencament

la
y
al

resistència
esquinçat

al

resistència a
abrasió
resistència
tèrmica
resistència
vapor d’aigua

la

al

força màxima
longitudinal: 832n
transversal: 560 n
allargament a la força
màxima
longitudinal: 37%
transversal: 26%
longitudinal: 55n
transversal: 51n

UNE 40084:1975; UNE
40017:1982 y UNE
40161:1980
ISO 3801:1977, mètode
5

UNE-EN ISO 1421:1999

UNE-EN
1:2004

ISO

4674-

ISO 4-5 a 50000 cicles

UNE-EN ISO 129472:1999/ac:2006

rct 0,0081 m2k/w

UNE-EN 31092:1996

ret 4,33 (m2pa/w)

UNE-EN 31092:1996
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resistència a la
penetració
de
l’aigua.
Assaig
sota pressió
hidrostàtica
determinació de la
resistència dels
teixits al mullat
superficial (assaig
de ruixat)
assaig
de
repelència al oli
solidesa de les
tintures a la llum
solidesa de les
tintures al rentat

solidesa de las
tintures a l’aigua

solidesa del color
a la transpiració
solidesa de
tintures
fregament

las
al

>1000 cm/h2o

UNE-EN 20811:1993

ISO 5

UNE-EN 24920:1993

grau 6
grau 4-5
degradació: 5
descarrega
poliamida:2
poliester: 4-5
degradació: 5
descarrega
poliamida:3-4
poliester: 4
degradació: 5
descarrega
poliamida:3-4
poliester: 4
descarrega en sec: 4
descarrega en mullat: 4-5

UNE-EN
ISO
14419:2010
UNE-EN
ISO
105b02:2001 + a1:2002.
método 2
UNE-EN
c06:2010

ISO

105-

UNE-EN
e01:2010

ISO

105-

UNE-EN
ISO
105e04:2009+erratum:2009
UNE-EN
x12:2003
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5.13 FUNDA ARMILLA ANTIBALES

5.13.1 Descripció: Funda per panells balístics de color blau fosc del mateix color que els
polos d’uniformitat a la part inferior i de color groc HV a la part superior, separats entre si
per un viu reflectant en material plata reflectant, d'aplicació termo adhesiva i haurà d'estar
certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60ºC de temperatura complint amb la
normativa EN ISO 20471: 2013 (el licitador haurà de presentar el certificat). Portarà
butxaques al davant inferior i simularà ser una armilla amb obertura central.
Portarà al pit la paraula POLICIA; a l'esquena, de manera centrada, POLICIA,
immediatament per sota "Sant Adrià de Besòs" i per sota quatre quadres. Aquests textos,
així com els quadres, seran en material plata reflectant, d'aplicació termo adhesiva i haurà
d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60ºC de temperatura complint amb la
normativa EN ISO 20471: 2013 (el licitador haurà de presentar el certificat). A més, per
sota del mòdul de pit portarà un velcro per fixar el número d'identificació professional de
l'agent, al pit esquerre l'escut de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs
Davanter: Portarà una peça davantera de teixit elàstic a la part exterior inferior i folre
interior 3D a la part interior.
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En les espatlles portarà una peça de velcro mascle de 10 x 85 mm. aprox. sobre la qual
muntarà la part trasera, a més sobre aquesta peça muntarà una traveta de tancament que
provindrà del davanter i s'ajustarà mitjançant velcro.
A la part de el teixit blau fosc a l'altura de la panxa portarà dos travetes per on passarà un
elàstic per ajust amb la peça de l'esquena.
En el baix del davanter portarà un tancament de velcro que permetrà la col·locació dels
panells balístics.
Sobre la peça on s'introdueixen els panells balístics portarà dos davanters que simularan
ser una armilla tancat amb cremallera i velcro des del baix fins l'escot. En la seva part
exterior superior portarà un canesú en color groc HV i la part inferior de teixit elàstic, la
part dreta quedarà cosida amb la peça davantera, des de la part de l'aixella fins al coll de
forma permanent. A l'exterior de la part dreta portarà una butxaca tipus plastró amb teixit
plisat, tancat amb velcro i tapeta dividida en dos. A l'interior de la butxaca portarà cosida
dues peces de velcro femella i mascle un a cada part de la butxaca. També portarà una
goma elàstica a la boca de la butxaca, sota de la tapeta que va d'un costat a un altre de
la butxaca. A la part superior portarà peça de velcro mascle que unirà amb la peça de
velcro femella de la peça posterior a l'altura de el pit portarà una peça de velcro femella
de 50 mm x 150mm aprox. sobre la qual aniran cosides dues peces de velcro mascle de
150 x 20 mm paral·leles entre si. Sobre la peça superior es cosirà traveta portamicro de
40 per 20 mm. A la part esquerra, portarà el mateix butxaca que a la part dreta, la mateixa
peça d'ajust amb la peça rasera i les mateixes peces de velcro amb la mateixa traveta
portamicro. A la part dreta portarà una butxaca napoleó tancat mitjançant cremallera.
Esquena: Portarà una peça del darrere en part superior de color groc HV que formarà el
canesú. Mentre que la part inferior serà de teixit elàstic.
Dels laterals partiran dos peces d'ajust de goma elàstica i aniran cosides sobre els dos
laterals de la part del darrere un tram de 120 mm. sobre el qual es col·locarà un peça de
velcro femella. A l'altre extrem d'aquesta peça (Costat Esquerre) portarà una peça de
velcro femella que s'ajustarà contra la traveta elàstica de la part dreta, que portarà una
peça cosida de les mateixes dimensions però de velcro mascle.
A el mateix temps, de la costura d'unió de la cinta elàstica sobre la peça posterior, sortirà
una peça elàstica d’aproximadament 60 mm. que anirà cosida a la peça del darrere en un
extrem i en la peça que simularà una armilla en l'altre extrem. Es perllongarà a la part
superior amb forma d'ajust en teixit groc HV en el seu exterior, perllongant el canesú i de
teixit bielàstic a l'interior que unirà la part posterior amb la davantera mitjançant peça de
velcro femella de 150 x 100 mm. aprox. Portarà travetes per a les espatlleres. La part
interior serà de teixit 3D i portarà una butxaca a la part inferior per a la col·locació de el
panell balístic del darrere.

5.13.2 Característiques tècniques dels materials: Serà imprescindible justificar les
característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assaigs realitzats per
laboratoris i certificat independents.
5.13.3 Teixit:
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Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de
fibres

Co 47,2%
Pa 50,6%,
Ea 2,2%

UNE-EN Iso 1833:2011

Massa laminar

254 g / m2

UNE-EN
pto.8.3

Resistència a la tracció

Ordit: 1100N + 3,0%
Trama: 1500N + 1,0%

UNE-EN
ISO
13.9341:1999+ ERRATUM 2000

Allargament al trencament

Ordit: 10%
Trama: 60,5%

UNE-EN ISO 13.934-1:
1999 + ERRATUM 2000

Resistència a la formació de
píling

ISO 4-5 a 3000 cicles

Solidesa de les tintures al rentat

Degradació: 5
Descàrrega Cotó:4
Poliamida: 4-5

12127:

1998

UNE-EN
2001
UNE-EN
2010

ISO

12.945-2:

ISO

105-C06:

Solidesa de les tintures a la
fricció
Solidesa de les tintures a la
planxa

ISO 4-5

UNE-EN
2003

ISO

105-X12:

ISO 5

UNE-EN
1997

ISO

105-X11:

Assaig de repelència a l'oli

ISO 6

UNE-EN ISO 14419: 2000

ISO 5

UNE-EN 24920: 1993

Determinació de la resistència
dels teixit al mullat superficial
(assaig de ruixat)
Determinació de les variacions
dimensionals dels teixits
sotmesos al rentat i assecat
domèstics

Ordit: -0,5%
Trama: -2.5%

UNE-EN ISO 5077: 2008 +
ERRATUM: 2008
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5.14
Galons de Grau Galons per ficar a les travetes porta divises, fabricat amb
feltre de color negre i daurat, amb els mateixos materials que l’escut de pit, amb mides
del marc de 95 X 55 cm.

CAPORAL

SERGENT

SOTSINSPECTOR

INSPECTOR

5.15
Guants hivern: Confeccionats íntegrament en Polartec Windbloc que
bloquegi completament el vent, transpirable i que repel·leixi la pluja i la neu, amb
membrana tallavents, ajustaments elàstic al canell, reforçament de grip en el palmell i en
dit índex
5.16
Armilla protecció motoristes: Armilla amb proteccions de gel, fabricada amb
teixit de reixeta amb butxaques que tancaran mitjançant velcro a coll colzes i esquena.
Peça de reixeta que tancarà amb cremallera de 53 cm. amb tirador de llengüeta.
Aquesta cremallera queda oculta per una goma de 20 mm. que protegirà el davanter i l'escot.
Portarà butxaques per a proteccions, també en teixit de reixeta, en colzes espatlles
i esquena i que tancaran mitjançant velcro.
El baix remata amb una goma antilliscant de 30 mm d'ample per 94 mm. de llarg.
El puny es confeccionarà amb teixit elàstic amb forma, per poder passar el dit a
través del puny i que quedi fixe.
Totes les costures aniran a overloc.
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6 CALCAT
6.1 Bota tècnica mixta pell-cordura amb membrana impermeable i transpirable sola
tipus Vibram o equivalent, sistema de tancament per cordons, amb una alçada mínima a
la part més alta de la bota de 25cm.
6.1.1
Característiques tècniques i normativa: Material: Pell flor hidrofugada de
2 - 2.2 mm. d'espessor i cordura teflonada (anti-taques i anti- humitat ). Fil guarnició
exterior i interior hidròfug. Empenya i coll de napa pell flor hidrofugada. Pis pegat doble
densitat EURO P.O. Disseny auto netejant de component professional. Alt perfil per a
millor protecció. Vies de drenatge. Disseny ergonòmic de balanceig, que faciliti la sortida
del peu en caminar. Folre interior amb membrana impermeable i transpirable. Costura
termo segellada. A la zona interior de màxima fricció, reforços especials termo conformats
directament sobre membrana. Ganxos especials antioxidants. Cordills hidròfugues de
màxima resistència. Plantilla interior embuatada extraïble de P.O termo conformada.
Plantilla anti perforació tèxtil, resistent fins 1000N, produïda amb un teixit multicapes
flexible resistent a flames i altes temperatures, protegint enfront de riscos tèrmics, que
sigui transpirable, construïda per evitar els riscos derivats de la presència de elements
que puguin travessar una sola convencional. Bota certificada per a ús professional segons
la norma EN ISO 20347. Serà imprescindible justificar les característiques tècniques
exigides inclosa la plantilla anti perforació mitjançant la presentació d'assaigs realitzats
per laboratoris i certificat independents.
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6.2 Botí tècnic, amb protecció del turmell, mixta, pell-cordura amb membrana
impermeable i transpirable sola tipus Vibram o equivalent, sistema de tancament per
cordons.
6.2.1
Característiques tècniques i normativa Material: Pell flor hidrofugada de 2
- 2.2 mm. d'espessor i cordura teflonada (anti taques i anti humitat) Fil guarnició exterior i
interior hidròfug. Empenya i coll de napa pell flor hidrofugada. Pis pegat doble densitat
EURO P.O. Disseny auto netejant de component professional. Alt perfil per a millor
protecció. Vies de drenatge. Disseny ergonòmic de balanceig, que faciliti la sortida del
peu en caminar. Folre interior amb regulador tèrmic i membrana impermeable Costura
termosellada. A la zona interior de màxima fricció, reforços especials termo conformats
directament sobre membrana. Ganxos especials antioxidants. Cordills hidròfugues de
màxima resistència. Plantilla interior embuatada extraïble de P.O termo conformada.
Plantilla anti perforació tèxtil, resistent fins 1100N, produïda amb un teixit multicapes
flexible resistent a flames i altes temperatures, protegint enfront de riscos tèrmics, que
sigui transpirable, construïda per evitar els riscos derivats de la presència de elements
que puguin travessar una sola convencional. Botí certificat per a ús professional segons
la norma EN ISO 20347 Serà imprescindible justificar les característiques tècniques
exigides inclosa la plantilla anti perforació mitjançant la presentació d'assaigs realitzats
per laboratoris i certificat independents.
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7. ACCESORIS UNIFORMITAT (Hauran de ser exactament iguals pel que fa al
color, materials, tipus de teixit, disseny i confecció als ja existents com a
dotació en la Policia Local de Sant Adrià de Besòs)
7.1 Cinturó exterior semi rígid exterior de 50 mm d'amplada amb un mínim de 4 cosits
longitudinals de reforç. Fet amb niló d'alta resistència amb reforços de polímers.
Tancament de seguretat mitjançant un punt de seguretat en la sivella i tancament del
cinturó amb tres punts d'ancoratge, garantint que romandrà tancat en qualsevol
situació, que permeti combinar-lo amb altres cinturons interiors de manera que
s'instal·lin al cinturó exterior tots els equips i complements necessaris per a la tasca
del policia, com ara les fundes de manilles, porta carregadors, guants, defenses, ràdio,
etc i de forma que l'usuari. Dues bandes del mateix material que la sivella per fixar la
part plegada del cinturo cap a l’interior. Que es pugui treure el cinturó exterior molt
ràpidament, sense haver de desmuntar els complements un a un. Tenir cinta de
connexió al llarg de tot el cinturó tipus velcro de vellut, que permeti repartir el pes i
mitigar l'efecte de punt de pressió dels elements més pesats. Tenir una rigidesa
extrema per evitar que es deformi amb el pes dels accessoris i el pas del temps. que
suporti el pes acumulat de la pistola i accessoris sense deformacions. Color negre.
Costures cosides amb fil de niló ceràmic.
Cinturó totalment resistent als raigs
ultraviolats, a més de ser totalment anti absorbent de l’aigua. Composició del cinturó:
poliamida d’alta resistència inclosos els fils de cosir. Composició de la sivella: resina
acetàlica Disposarà de les talles següents:

talla
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL

cintura
72,5 – 90,5 cm
82,5 – 100,5 cm
92,5 – 110,5 cm
102,5 – 120,5 cm
112,5 – 130,5 cm
122,5 – 140,5 cm
132,5 – 150,5 cm
142,5 – 160,5 cm
152,5 – 170,5 cm

cintura mitjana
85 cm
95cm
105cm
115cm
125cm
135cm
145cm
155cm
165cm

longitud total
106,5cm
116,5cm
126,5cm
136,5cm
146,5cm
156,5cm
166,5cm
176,5cm
186,5cm
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7.2 Cinturó interior Fabricat amb material flexible i amplada de 40mm amb un mínim
de 3 cosits longitudinals de reforç, que se adapti als pantalons de dotació, amb 4
passadors inclosos i especialment dissenyat per combinar amb la connexió tipus velcro
del cinturó exterior de 50 mm. La longitud serà la adequada a la talla del cinturó exterior
Composició del cinturó: poliamida d’alta resistència inclosos els fils de cosir. Passadors
(4) fabricat amb polietilè i amb dos clips de subjecció. Color negre. Costures cosides amb
fil de niló ceràmic. Cinturó totalment resistent als raigs ultraviolats, a més de ser totalment
anti absorbent de l’aigua. Passadors (4) fabricats amb polietilè i amb dos clips de
subjecció

7.3 Porta guants anti tall: Corretja fabricada amb poliamida d’alta resistència inclosos
els fils de cosir, ajustament per diferents tipus de guants, quedarà fixada al cinturó
exterior. Color negre. Costures cosides amb fil de niló ceràmic. Totalment resistent als
raigs ultraviolats, a més de ser totalment anti absorbent de l’aigua. Costures sense
esfilagarsats i tancament tipus velcro d'alta adherència

7.4 Porta carregador: Dissenyat per portar un carregador de la pistola Walther P99,
sistema de tancament amb solapa per protegir el carregador i botó de pressió, fabricat
amb cordura i reforç de polietilè a la part frontal de la sola i tota la part del darrere. Sistema
de fixació al cinturó exterior de presilla amb dobles botons a pressió folrat amb una banda
auto adherent que permet una màxima estabilitat al cinturó. Color negre. Fabricat
poliamida i polietilè d’alta resistència inclosos els fils de cosir. Costures cosides amb fil
de niló ceràmic. Resistent als raigs ultraviolats, a més de ser totalment anti absorbent de
l’aigua.
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7.5 Funda de manilles: Dissenyada per portar manilles de varies mides, sistema de
tancament amb solapa per protegir les manilles i botó de pressió, fabricat amb cordura i
reforç de polietilè a la part frontal de la sola i tota la part del darrere. Sistema de fixació
al cinturó exterior de presilla amb dobles botons a pressió, folrat amb una banda auto
adherent que permet una màxima estabilitat al cinturó. Color negre. Fabricat poliamida i
polietilè d’alta resistència inclosos els fils de cosir. Costures cosides amb fil de niló
ceràmic. Resistent als raigs ultraviolats, a més de ser totalment anti absorbent de l’aigua.

7.6 Porta defensa extensible: Disseny ambidextre amb corretja de subjecció frontal
amb 8 posicions de bloqueig per adaptar-se a totes les defenses telescòpiques, que
permeti una inserció ràpida de la defensa extensible sense visió de la funda, les bagues
bidireccionals han de permetre portar l’equip de forma vertical o horitzontal i que garanteixi
una seguretat màxima. Obertura a baix que permeti a posar la defensa desplegada. Color
negre. Pivotant a 360° amb sistema de bloqueig. Fabricat poliamida i polietilè d’alta
resistència inclosos els fils de cosir. Costures cosides amb fil de niló ceràmic. Resistent
als raigs ultraviolats, a més de ser totalment anti absorbent de l’aigua.
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7.7 Llanterna recarregable amb funda: Pes max. 75 grams longitud 117mm. Abast del
focus de llum aprox. 240 metres lúmens aprox. 240. Durada fins 12h. Sistema de càrrega
amb cable de carga magnètic a USB (sense connexions tipus Jack). Bateria Li-ion 14500
- 700 mAh 3,7V. 3 funcions de llum en 1 sol polsador (alta intensitat, mitjana intensitat i
centellejar) Modificació ràpida del feix de llum amb una sola mà per llarga i curta distància
bloqueig segur d'una posició d'enfocament protecció IPX4 Carcassa de metall.

7.8 Funda Anti furt Nivell de seguretat 3+
Característiques Tècniques: funda anti furt d'extracció ràpida, fabricada en polímer de
4 mil·límetres de gruix resisteix fins als 220 graus centígrads de temperatura, insensible
a l'aigua, a l'oli, a la pols i a la humitat salina i que no disposi d'una pell interna o similar.
Que es pugui desenfundar l'arma en condicions de total foscor, portant posats els guants
de protecció anti tall i que no disposi de petites palanques que resultin difícils d'activar.
Que a l'enfundar l'arma es bloquegi instantàniament, evitant que pugui ser sostreta o
extraviada durant un possible enfrontament amb un agressor. Que No necessiti modificar
l'ajust de fàbrica. Que l'alça quedi protegida per la funda. Que no sobresurti més enllà del
que sigui mínimament necessari. Que l'ancoratge al cinturó romangui sempre en el mateix
punt. Que sigui compatible amb l'ús d'armilles antibales interiors i exteriors i que disposi
d'una peça protectora que eviti que la pressió de l'armilla pugui dificultar l'extracció de
l'arma. Que Disposi de diversos tipus d'arnesos.
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Tots els accessoris i complements han de mantenir el mateix tipus de
disseny, confecció i tipus de materials, amb una imatge uniforme, amb els mateixos
colors, entramat de la cordura, betes, fils, cosits, polímer, tipus de tancament i
botons de pressió.
7.9 Guants anti tall: tàctics, de color negre amb protecció a tota la ma, antilliscant i
que permeti en control de les armes.
7.10 Manilles: de frontissa alleugerides, amb un pes aprox. de 220gr i amb 2 claus
7.11 Defensa extensible: formada per tres seccions tubulars amb desplegament per
inèrcia i bloqueig per fricció amb un pes aproximat de 255 grams, el mànec serà d'escuma
d'alta adherència de polivinil antilliscant d'alta resistència, d'aspecte de foam, que no
tingui, angles tallants ni reblons. El llarg estesa serà 51 cm. i el llarg tancada 21 cm.
Fabricada en acer i alumini d'alta resistència amb un tractament anticorrosiu i amb
garantia de 20 anys. Ha de ser exactament igual pel que fa a les característiques i disseny
a les ja existents de dotació.
7.12
7.13
7.14

7.15
7.16
7.17

Esprai de defensa: d’us policial de 50 ml de capacitat amb funda de lona de color
negre amb tancament de velcro, amb mesures per a adaptar al cinturó d'ús policial.
Xiulets: de plàstic sense bola i amb cordó de color negre.
Casc motorista: integral / abatible, de color blanc, disseny compacte, doble
homologació P / J, pantalla ultra àmplia, pantalla para-sol (regulable en múltiples
posicions), sistema de ventilació superior, sistema d'obertura de la mentonera amb
mecanisme de doble acció, sistema de retenció amb regulació micromètrica de
doble palanca, pre ajustament per al sistema de comunicació N-Com, talles de la
XXS a la XXL, banda reflectant, llegenda posterior POLICIA, escut corporatiu a la
part frontal superior

Guants de motorista estiu: Protecció a la palma i artells, fabricats amb teixit calat
i laminat.
Guants de motorista hivern: Protecció a la palma i artells amb membrana de
goretex i tallavents.
Funda emissora portàtil: Funda de color negre per el transmissor portàtil de la
marca SEPURA model SC2020 amb el accessori per el cinturó d’us policial.
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7.18

Micro auricular emissora portàtil: micro auricular per el transmissor portàtil de
la marca SEPURA model SC2020.

7.19

Cartera porta credencial: De pell, mida targeta de crèdit, amb performa per
incrustar la placa identificativa.
Armilla reflectant: Confeccionada en teixit repel·lent a l'aigua de color groc i blau
amb material reflectant a imatge corporativa. S'ajustarà a el disseny de les ja
existents de dotació

7.20
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8 Armilles antibales: Les armilles disposaran de tres elements: paquet balístic,
funda exterior i bossa de transport i han de ser exactament iguals a les ja existents
de dotació a la policia local marca, model, color, identificacions, etc.
8.1 Paquet balístic
8.1.1
El paquet balístic consta de dos panells, el de la part davantera i la part
posterior. Estarà format per un nombre de làmines i/o teixits d'aramides, polietilè o altres
materials d'iguals o superiors propietats balístiques. Aquestes fibres hauran de mantenir
les seves propietats, com a mínim, entre els 70ºC i els -20ºC. Els panells protectors
estaran fets de material balístic, antiganivet i antipunxó, d'una sola peça, sense talls i
hauran de protegir amb el mateix resultat qualsevol part de la superfície del panell. La
superfície de protecció cobrirà el pit, l'abdomen (per sobre del melic), l' esquena i els
costats del tronc. La relació del tallatge de les armilles amb la superfície mínima de
protecció i el pes màxim total de les armilles haurà de ser la següent per les armilles
masculines, les femenines podran tenir una superfície mínima de protecció balística de
0,06 m2 menor respecte a les masculines. El paquet balístic haurà de tenir una funda
protectora i contenidora segellada mitjançant ultrasons a fi de protegir de la humitat i els
raigs violetes el seu interior. Aquesta funda podrà ser submergida en aigua sense
afectació ni filtració a l' interior de la mateixa. Els requisits mínims que ha de complir
aquesta funda són: Teixit 100% PA (Poliamida). Impermeabilitat: 200 cm mínim.
Resistència mínima a la tracció segons norma UNE EN ISO 13934/1:99. En ordidora:
mínim 475 N/5 cm +/- 5%. En trama 475 N/5 cm +/- 5%
8.1.2
Nivell balístic de protecció: l'armilla haurà de ser capaç d'aturar sense penetrar
en la totalitat el panell balístic i produir un trauma igual o inferior als següents: Calibre
9x19mm FMJ RN V= 434 m/s +/- 2% , trauma màxim de 28mm. Calibre 44 mag SJHP V=
437 m/s +/- 2%, trauma màxim de 41mm
8.1.3
Nivell de protecció per arma blanca: l'armilla haurà de ser capaç d’aturar
agressions amb arma blanca en els següents paràmetres, com a mínim: Ganivet: tipus
P1B amb força de 15J, penetració màxima permesa 14mm Punxó: tipus SP/B amb força
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de 24J, penetració màxima permesa 20mm. Es valoraran els menors índexs de penetració
ocasionats per aquestes proves sota els paràmetres de la normativa HOSDB o prova de
laboratori anàloga.
8.1.4
Etiquetatge: cada armilla haurà de tenir una etiqueta on consti la següent
informació:
• Nivell de protecció balística i arma blanca.
• Número de sèrie i lot de fabricació.
• Data de fabricació.
• Mètode de neteja.
• Consells de manteniment.
• El costat que ha d’estar en contacte amb el cos (per facilitar la seva correcta
col·locació).
8.1.5

Talles

Talla
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

Superfície mínima
total en m2
0,23
0,26
0,29
0,33
0,38
0,44
0,59

Pes total en kg amb
funda interior inferior a:
1,7
1,8
2,0
2,3
2,6
3
3,4

8.1.6
Funda de transport
Requisits que ha de complir:
• Material resistent.
• Amb cremallera per accedir al seu interior.
• Color fosc (blau marí o negre).
• Amb una finestra que permeti allotjar la identificació de l'agent a qui va destinada.

8.1.7
Funda interior/exterior Requisits que ha de complir: Color negre. Ha d'ajustarse i ser de la mateixa talla que el paquet balístic que anirà en el seu interior. Les
cremalleres que donen accés al paquet balístic seran exteriors per evitar lesions als
usuaris. Haurà de tenir vetes adherents per ajustar l’armilla a les espatlles i cintura
(“velcro” o similars), El folre interior serà d'un material tècnic que permeti el 100% de
transpiració amb el teixit “coolmax” o similar i podrà rentar-se amb una rentadora
convencional domèstica. A la part davantera de la funda hi haurà l’escut de la policia local
al mateix lloc que el polo de la informitat per l’escut i la llegenda POLICIA i una veta
adherent (tipus “velcro” o similars) al cantó dret de mides 5x2cm per tal de col·locar el
número d'identificació personal. Les vetes adherents han de ser del mateix color que la
zona on estiguin cosides. A l’esquena al mateix lloc que el polo de la uniformitat i amb el

Plaça Francesc Micheli s/n – 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 00 92 Fax. 93 462 10 65 - policia@sant-adria.net

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Àrea d’Espai Públic i Seguretat
Departament Policia Local

mateix tipus de lletra i material de transferència reflectant la llegenda POLICIA SANT
ADRIÀ DE BESÒS i quedaran justificades d’acord amb la mida de la talla de l’armilla.
Vetes adherents als extrems: Als extrems inferiors de la funda hi haurà dues tires
regulables amb vetes adherents (tipus “velcro” o similar) per ajustar-se a la part de
l’abdomen. Aquestes vetes disposaran d'una peça per facilitar la seva obertura. Les tires
han d’anar enganxades a una zona de velcro de mesures mínimes de 30x15cm. Vetes
adherents a les espatlles: A les espatlles també hi haurà dues vetes adherents (tipus
“velcro” o similar) que s'ajustaran a la part posterior, també disposarà d’una peça tèxtil
que faciliti la seva obertura, portarà dos accessoris reforçats amb el meix sistema
d’ancoratge que els transmissors portàtils de dotació a la policia local a cada banda del
pit Cap element de la funda pot afectar la seguretat de l’usuari, les cremalleres per tancar
el paquet balístic estaran situades a la part exterior de la funda.
Transpirabilitat: la part interna de la funda exterior que té contacte amb el cos estarà
fabricada de materials 100% transpirables que facilitin l' evacuació de la calor i l' humitat
del cos produïdes per altes temperatures.
Resistència del color: Rentat (40ºC) Normativa: EN 20 105-C06. Degradació Normativa:
ISO105-B02.
Resistència del material: Trencament (N/5cm) Normativa: EN ISO 13934-1:1999.
Esquinçament (N) Normativa: EN ISO 13937-2. Obertura de costures (N) Normativa: EN
65 00 37. Abrasió (r) Normativa: EN-ISO 12947-1:1998.
Resistència a l'aigua: Pressió hidrostàtica (mm) Normativa: EN 20811. Permeabilitat al
vapor d'aigua (g/m2/24h) Normativa: CGSB 77 mètode 49 RET (Pam2/W).
8.1.8
Ergonomia: Les armilles han de reunir unes certes característiques en quant
a qualitat de confort i ergonomia, especialment en el seu pes, el seu gruix i la flexibilitat i
adaptació al cos. Les armilles han de ser compatibles amb les activitats pròpies de la
funció policial ordinària: conducció de vehicles, i accés a les armes defensives i elements
del cinturó policial. Hauran de garantir el nivell de protecció definit en aquest plec tècnic
a tota la seva superfície sense que causi molèsties al coll i/o aixelles.
8.1.9
Condicions generals: La garantia de les propietats del paquet balístic davanter
i posterior ha de ser de 10 anys. La garantia de les fundes i ha de ser de mínim 2 anys.
Assegurança de responsabilitat civil: el fabricant ha d’oferir una assegurança de
responsabilitat civil de com a mínim 10.000.000€ de cobertura a tot el món. Protecció:
l'armilla no pot comptar amb una superfície mínima a protegir inferior al que estableix en
aquest plec tècnic i garantir una protecció de 360º mitjançant el solapament dels plecs de
la part posterior tant per sota com per sobre de la part anterior. Tallatge: l’adjudicatari
haurà de disposar com a mínim de 5 talles de diferents mides en versió masculina i 5
talles en versió femenina. Qualitat dels teixits: els materials tèxtils seran d'alta qualitat.
8.1.10
Certificacions: Les empreses hauran d'aportar les següents certificacions o
proves de laboratori anàlogues: Protecció balística: Certificació NIJ 0101.04 amb un nivell
mínim de protecció IIIA. Protecció per ganivets i punxó: Certificació HOSDB Body Armour
Standard for Police de protecció davant ganivet (fulla P1B) i protecció contra punxó
(SP/B).
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Sant Adrià de Besòs, 28 de maig de 2021

L’Inspector Cap de la Policia Local
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