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INFORME TÈCNIC:

Assumpte: Compra armilles antibales

INFORME JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
Per tal d’atendre les necessitats d’aquesta Policia, en referència a la dotació de part del
vestuari per al l'any 2021 seguint el Decret d’uniformitat de la Generalitat de Catalunya i el que
recull el Pacte conveni entre l’Ajuntament i els seus treballadors (article 55. Material i Vestuari)
per aquest any.
Vista la necessitat de dotar el Cos de la Policia Local de 3 armilles antibales per la seva
protecció i millora del servei.

“INFORME TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL SOBRE LA DOTACIÓ I UTILITZACIO DE LES
ARMILLES ANTIBALES PELS MEMBRES DELS COSSOS POLICIALS.
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La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals, determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut davant
dels riscos derivats de les condicions de treball.
Entre les normes que desenvolupen els aspectes tècnics de les mesures preventives, es troba la
destinada a garantir la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual (EPI) que els
protegeixin d’aquells riscos per a la salut o la seva seguretat, que no puguin evitar-se o limitarse suficientment mitjançant la utilització de mètodes de protecció col·lectiva o l’adopció de
mesures d’organització del treball.
En el cas de les Policies Locals l’aplicació de la Directiva per tal de garantir la seguretat i la salut
dels treballadors i treballadores dels Cossos de Policia Local, es competència de cada
Ajuntament que haurà de vetllar per a que la seguretat i la salut dels i les policies, en tant
que persones treballadores, quedin assegurades en la mesura que es pugui.
Els Equips de Protecció Individual (EPIS), es regeixen pel Reial Decret 773/1997 que recull les
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual i el considera com qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat per el
treballador/a, perquè la protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seguretat o
la salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest efecte.
Mitjançant el RD 773/1997 es procedeix a la transposició al dret espanyol del contingut de la
Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
D’acord amb la normativa d’aplicació (RD 773/1997) les armilles anti bales, anti tall, anti
punxades, serien incloses com EPIS, ja que compleixen els requisits establers en aquesta
disposició legal, es a dir protegeixen d’un o de diversos riscos que puguin amenaçar la
seguretat i la salut dels policies locals i que hagin pogut ser eliminats.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

INF

CONTRACTACIÓ

2021/000094/1431

Codi Segur de Verificació: 86acf914-e44f-4154-a663-5fb65d45461e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6815546
Data d'impressió: 11/06/2021 09:53:35
Pàgina 2 de 4

SIGNATURES

Ì86acf914-e44f-4154-a663-5fb65d45461eSÎ

DOCUMENT

1.- José María Sevillano Aguayo (AUT) (Tècnic), 07/06/2021 14:51

Armilles Antibales. Especificació tècnica:
Una armilla antibales és una peça protectora que absorbeix l’impacta de bales disparades al
tors.
Els armilles antibales són utilitzats per la policia, guàrdies de seguretat privada i civils, mentre
que les armilles amb components reforçats són portats en combat per soldats de diverses
nacions, així com les unitats especials de policia.
Les armilles antibales usen capes de fibra resistent per capturar i deformar la bala, escampant
la seva força sobre una gran superfície de l’armilla. L’armilla absorbeix l’energia del projectil
deformable, detenint abans que penetri completament l’armilla. Algunes capes poden ser
penetrades però, mentre la bala es deforma, l’energia és absorbida per una superfície cada
vegada més gran. Encara l’armilla pugui evitar la penetració de la bala, tant l’armilla i la
persona que el fa servir absorbeixen l’energia del projectil. Encara sense penetració, les bales
de pistoles modernes contenen suficient energia per causar un trauma a la zona d’impacte.
Les armilles es divideixen en nivells segons el que protegeixen:
Classe I: protegeix fins d'un calibre 38 (revòlver)
Classe II: protegeix d'un 9mm i d'un calibre 357 Màgnum (pistola)
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Classe III: protegeix d'un calibre 45 i segons els fabricants també d’un 44 Màgnum. Això
inclou els calibres de pistola més potents i sobretot, els més habituals (9 mm, 10 mm i
calibre 45).
Classe IV: protegeix dels anteriors calibres armats amb munició perforant i també de la
talla de rifle.
Classe IV-B: En teoria, pot aguantar la munició dels fusells d’assalt més normals.
Classe V: Reforçat en grau màxim, és la protecció dels artificiers.
Els armilles antibales de classe III són els més usats pels cossos policials, de seguretat i militar,
poden ser per a ús exterior (per sobre de l’uniforme) o interior (sota l’uniforme)
És necessari i imprescindible dotar al cos de policia local de procediments operatius que
integrin les mesures preventives que calgui adoptar en cada tasca: informació, formació,
processos, normativa legal, coordinació amb altres cossos policials, equips de protecció
policial (EPP) i equips de protecció individual (EPI).
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Premià de Dalt, en data 30 d’octubre de 2017, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de
licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 30 d’abril de 2020 i publicats
al perfil de contractant de l’entitat, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament
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d’uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, per la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’octubre
de 2020, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc
i que, seguidament, es relacionen:
1. 1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1.
2. 2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3.
3. 3. INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7.
4. 4. MAC UNIFORMES SL – Lots 1 i 2.
5. 5. SAGRES SL – Lots 1, i 2.
6. 6. SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3.
7. 7. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.
8. 8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7.
9. USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3
3.- En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc
d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part del CCDL.
Que l’Associació de Municipis de Catalunya disposa de la Central de Compres per tal que els
diferents ajuntaments facin les comandes d’aquell material que necessiten mitjançant les ofertes
dels diferents proveïdors adherits.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Premià de Dalt d’adquirir uniformitat per a la Policia Local.
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Que realitzada la presentació i comprovació de la qualitat del material demanat per a la Policia
Local, valorant el tipus de teixit ofert, la seva qualitat, la seva confecció i les seves
característiques tècniques.
Que feta la valoració tant econòmica com tècnica, es determina que el pressupost mes adient
és el de la empresa Insigna S.L., que s’ajusta mes a les nostres necessitats d’aquest tipus de
material policial.
Es parer d’aquesta Prefectura realitzar la comanda de la provisió de vestuari per a la Policia
Local a la empresa Insigna S.L., ja que s’ajusta a les demandes sol·licitades sent el preu el mes
avantatjós.
Afegir que en el moment de realitzar aquesta petició i consultada la partida pressupostària
corresponent hi ha saldo suficient per a realitzar-la.
Es fa constar que l’objecte d’aquest contracte no s’està alterant per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació, i que l’empresa consultada disposa de la capacitat d’obrar i
habilitació professional necessària per a l’execució d’aquest contracte.
CONCLUSIONS
En conseqüència, es considera que l'oferta de 3.629,23€ presentada per la empresa Insigna S.L.
amb NIF B97611164 s'ajusta a les necessitats del Departament de la Policia Local vinculada a la
partida pressupostaria 205 130 21130 CONSERVACIÓ UTILLATGE POLICIA.
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Per aquest motiu el tècnic sota signant proposa l'acceptació de l'oferta presentada per la
empresa esmentada, presentada en el marc del conveni subscrit amb I' ACM relatiu a la
provisió de vestuari de policia local.”

LOT 2
Lot 2

EMPRESA
Insigna S.L.

Lot 2

Insigna S.L.

Lot 2

Insigna S.L.

Lot 2

Insigna S.L.

Lot 2

Insigna S.L.

Lot 2

Insigna S.L.

TOTAL
2,040,90€
Iva 21%
428,59€

Total (IVA
Inclós)
2.469,49€

MARCA
CHALECO
ANTIBALA
INSIGNA 4.0
CHALECO
ANTIBALA
INSIGNA 4.0
CHALECO
ANTIBALA
INSIGNA 4.0
FUNDA
CHALECO
INSIGNA
FUNDA
CHALECO
INSIGNA
FUNDA
CHALECO
INSIGNA

TALLA
L

unitats
1

Preu
571,50€

XL

1

571,50€

XXL

1

571,50€

L

1

108,80

XL

1

108,80

XXL

1

108,80€

A Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.
Caporal Cap de la Policia de Premià de Dalt
José M. Sevillano Aguayo

