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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE LA
NOVA UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

1. Objecte
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de la roba de Uniformitat Bàsica
Operativa per als agents de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, per implantar el canvi
d’uniformitat establerta per la Resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, per la qual es dóna
publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les Policies Locals de Catalunya.
L’objecte del contracte inclou també el servei de proves, arranjaments i transports
necessaris durant l’execució del contracte
Les peces de roba portaran anagrama o logotip corporatiu i s’entendran incloses en l’oferta
econòmica sense que puguin suposar cap increment del preu de l’article. Les serigrafies
s’adaptaran a la previsió establerta a la Resolució INT/1431/2017, de 15 de juny i a les
indicacions i fotografies de l’annex I del Plec tècnic.
L’Ajuntament adquirirà les quantitats que precisi en diferents encàrrecs electrònics de
subministrament, ja sigui per correu electrònic o bé a través d’una plataforma, segons es
succeeixin les seves necessitats.

2. Articles
La descripció detallada de cadascun dels articles a subministrar està definida en l’annex I.

-

Annex I - relació de la uniformat Policia Local
Polo nou m/c
Polo nou m/ll
Funda armilla antibales
Samarreta tèrmica
Pantalons estiu
Pantalons hivern
Pantalons estiu moto
Pantalons estiu hivern
Folre pantalons
Sabates
Bambes
Botes mitja canya
guants antitall
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guants moto estiu
guants moto hivern
o
En tots els casos en què es pugui interpretar que es fa referència a una marca i/o model
determinat, cal entendre que els licitadors poden oferir models i/o productes equivalents o
superiors.

3. Obligacions del contractista

3.1 Mostres de talles i/o presa de mides
En el termini d’una setmana des de la formalització del contracte, l’adjudicatari lliurarà a les
dependències de la Policia Local mostres dels articles, una peça de cada talla, per tal que
se les puguin provar els agents i fer la comanda. Alternativament, l’adjudicatari anirà a les
dependències de la Policia Local a prendre mides a tots els treballadors. En aquest segon
cas, l’adjudicatari, abans de 15 dies a partir de la formalització del contracte, haurà de tenir
el personal i disponibilitat horària suficient per elaborar el llistat de les talles
individualitzades. Una vegada preses les mides als agents, el llistat s’ha d’enllestir en un
termini màxim de 10 dies.
En el cas de talles especials, l’adjudicatari sempre ha de desplaçar una persona per prendre
les mides al lloc específic de treball.
En el cas de personal reincorporat, nova incorporació, una variació de mides o necessitats
sobrevingudes (per exemple, que es malmeti o es trenqui l’uniforme durant el servei),
s’establirà un procediment similar d’acord amb la Policia Local de Vilanova i la Geltrú.
3.2.

Comandes i terminis de lliurament

El lliurament del material es realitzarà sota comanda prèvia del personal municipal
responsable.
En principi, es realitzarà una sola comanda de vestuari a l’any. En aquesta comanda es
detallarà per a cada treballador, el tipus, quantitat i talla dels articles (segons el mostrari
presentat pel licitador o les mesures que s’hagin pres).
El termini de lliurament serà de dos mesos a partir de la realització de la comanda.
Quan s’incorporin agents interins de Policia, el termini de lliurament de la uniformitat, serà
de quinze dies quan es tracti de la uniformitat bàsica de l’inici del contracte.
L'Ajuntament adquirirà les quantitats que precisi en diferents encàrrecs electrònics de
subministrament, ja sigui per correu electrònic o bé a través d’una plataforma, segons es
succeeixin les seves necessitats.
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3.3.

Lloc de lliurament

L’adjudicatari haurà de fer el lliurament dels articles a les dependències de la Policia Local
de Vilanova i la Geltrú:
Carrer Pare Garí, 72
08800 Vilanova i la Geltrú
3.4.

Condicions del lliurament

Els articles es lliuraran embalats individualment i aniran etiquetats amb el número de TIP de
cada treballador i la relació del material que s’entrega.
La roba haurà d’estar en perfecte estat i en les condicions adients per al seu ús immediat.
L’adjudicatari s’obliga a restituir-los o canviar-los en el cas de que siguin defectuosos, no
responguin a les qualitats tipificades o hi hagi errades en les talles servides. En cas que es
produeixi alguns dels errors mencionats, l’adjudicatari esta obligat a recollir la comanda
errònia en un termini no superior a 5 dies des de que és avisat de l’error i procedirà a la
restitució. Aquesta es durà a terme el més aviat possible i mai serà superior a un mes. La
restitució no suposarà cap cost addicional.

En el cas de que es detectin defectes en els articles subministrats, el contractista substituirà
els esmentats articles per altres de la mateixa referència, en un termini no superior a una
setmana. Tots els articles a subministrar hauran de disposar de la garantia del fabricant. Els
arranjaments dins del termini de vigència del contracte, no tindran cap cost afegit per a
l’Ajuntament.
En cas que alguna de les persones destinatàries del vestuari presenti intolerància o al·lèrgia
a algun component del teixit emprat, l’empresa adjudicatària haurà de substituir el teixit per
un altre que no provoqui aquests inconvenients.
Les despeses de transportista aniran en tot els casos a càrrec de l’adjudicatari.
3.5. Condició especial d’execució
L’Ajuntament tindrà sempre un interlocutor de l’empresa adjudicatària, un referent a qui fer
qualsevol consulta sobre el material a subministrar. Les consultes es podran fer
presencialment, telemàticament o per telèfon i seran resoltes en el menor temps possible.
Els subministraments seran validats per l’Ajuntament. Sense la prèvia validació no
s’entendran els béns lliurats i per tant, els proveïdors no podran emetre la corresponent
factura.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir durant tota l’execució del contracte els
requeriments i les condicions de qualitat que es recullen en aquest plec. Si durant la seva
execució, el material objecte del contracte experimenta una rebaixa en les seves
característiques i condicions de qualitat respecte a les que es van valorar en la valoració de
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les diferents propostes, l’Ajuntament imposarà les penalitats corresponents de la manera
prevista en els plecs de clàusules administratives particulars, o si s’escau, la resolució del
contracte.
Hauran de complir el que disposa el Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a
l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils. En cap cas, les peces de roba portaran
exteriorment marques o etiquetes ostensives amb cap element de la imatge corporativa del
licitador o del fabricant.
L’empresa licitadora restarà obligada a presentar la documentació que se li requereixi per a
fer un seguiment del compliment d’aquesta condició.

ANNEX I
L'empresa adjudicatària està obligada al subministrament de tots els productes del llistat de
l'annex I.
Els proveïdors hauran de garantir que els productes compleixin les condicions següents:
-Els productes seran de 1a qualitat i de fabricant qualificat.
-Els productes seran nous i amb marcat CE i compliran la normativa aplicable UNE, EN,
AENOR que correspongui. No s’admetran materials sense certificat actualitzat que s’haurà
de lliurar sempre que es sol·liciti.
-L’emmagatzematge i la manipulació es farà seguint les recomanacions del fabricant.
-Tot el material tindrà una garantia segons fabricant que cobrirà qualsevol defecte o avaria.
-Tots els articles hauran de portar de forma visible, la marca o nom de l’empresa fabricant,
tant a l’embalatge com a la carcassa i hauran de subministrar-se degudament precintats.
En l’annex I d’aquest Plec es detallen les característiques tècniques dels teixits i materials i
la descripció de les peces objecte d’aquest contracte. En cas d’error o omissió, prevaldrà la
mostra posada a disposició de la prefectura de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú.

1.1 Polo màniga curta estiu policia

COMPOSICIÓ TÈXTIL:
- Confeccionat en 100% polièster amb coolmax extrem fresh o similar, lleuger, transpirable i
termoregulador.
- La cara interna presenta un acabat que afavoreix la ràpida absorció i posterior dissipació
de la humitat.
- El material disposarà d’un tractament antiolor i que garanteixi una eficaç activitat
antibacteriana.
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DESCRIPCIÓ:
- Polo bicolor de màniga curta amb forma de camisa en color blau i tonalitat “nit", amb
espatlles en color groc d’alta visibilitat. Els botons seran de color blanc.
- La peça de roba està format per diverses peces: davanter, esquena, coll i mànigues, que
es detallen a continuació:
Davanter:
- Estarà format per dues peces (esquerre i dret) unides per una botonera simulant una
camisa, amb botons de color blanc. Els dos primes botons superiors permeten l’obertura i la
resta serà tancada amb els botons sobreposats.
- Les espatlles seran de color groc HV i se separen de les peces blau nit amb un viu
reflector de color blanc reflectant.
- Portarà dues butxaques, una a cada peça davantera. La butxaca serà tipus pegada que
tancaran amb tapeta. La tapeta, que portarà una cinta reflectora negre de 2 cm d’ample, es
tancarà amb un botó de color blanc.
- La part interior del canesú serà de color blau nit.
- Sobre cada espatlla portarà una xarretera de color blau nit acabada en punxa, que serà
fixa a la part exterior de les espatlles i portarà un botó practicable de color blanc a la part
més propera al coll.
- Per sota de les espatlleres portarà una traveta a cada banda, amb la finalitat de penjar
elements tècnics.
- Al pit esquerre, per damunt de la butxaca portarà termofixat o cosit un “velcro” adherent
femella amb forma ovala per fitxar l’escut de la Policia local de Vilanova i la Geltrú.
- A la part dreta alçada del pit, durà termofixat un mòdul de color BLANC reflectant de
108X20 mm, amb la inscripció “POLICIA”.

POLICIA
Esquena:
- L'esquena és de color blau nit, es separa de les peces grogues de les espatlles mitjançant
un viu reflector color blanc.
- A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc
reflectora, amb la inscripció “POLICIA / Vilanova i la Geltrú” amb quatre quadres també de
color blanc reflectant sota la segona línia i ajustat a l’esquerra, tal com es veu en la següent
figura. La mesura total és de 240x110 mm.
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POLICIA
Vilanova i la Geltrú

Coll:
- És de tipus camiser, de color blau nit. el contorn interior del coll es mostra, igual que la
resta del polo, en color blau nit.
- La punta del coll serà amb forma triangular. Portarà, a la part interna (ocult) una trau per
botonar el botó que anirà cosit a la part davantera del polo.
- A la part inferior del costat dret del coll durà termofixat quatre quadros en color blanc
reflector, seguint el contorn del mateix.
Mànigues:
- Màniga curta amb un rivet blanc, que se situa per damunt de la vora.
- A la màniga dreta portarà oculta una butxaca doble porta bolígraf.
- A la màniga esquerra portarà termofixada la bandera de Catalunya amb unes dimensions
de 50 x 25 mm.
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1.2 Polo màniga llarga hivern policia
COMPOSICIÓ TÈXTIL:
- Confeccionat en 100% polièster amb THERMOCOOL INTERLOCK o similar, lleuger,
transpirable i termoregulador.
- La cara interna presenta un acabat que afavoreix la ràpida absorció i posterior dissipació
de la humitat.
- El material disposarà d’un tractament antiolor i que garanteixi una eficaç activitat
antibacteriana
DESCRIPCIÓ:
Polo bicolor de màniga llarga amb forma de camisa en color blau i tonalitat “nit", amb
espatlles en color groc d’alta visibilitat. Els botons seran de color blanc. La peça de roba
està format per diverses peces: davanter, esquena, coll i mànigues que es detallen a
continuació:
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Davanter:
- Estarà format per dues peces (esquerre i dret) unides per una botonera simulant una
camisa, amb botons de color blanc. Els dos primes botons superiors permeten l’obertura i la
resta serà tancada amb els botons sobreposats.
- Les espatlles seran de color groc HV i se separen de les peces blau nit amb un viu
reflector de color blanc reflectant.
- Portarà dues butxaques, una a cada peça davantera. La butxaca serà tipus pegada que
tancaran amb tapeta. La tapeta, que portarà una cinta reflectora negre de 2 cm d’ample, es
tancarà amb un botó de color blanc.
- La part interior del canesú serà del mateix color que la resta de la camisa, blau nit.
- Sobre cada espatlla portarà una xarretera de color blau nit acabada en punxa, que serà
fixa a la part exterior de les espatlles i portarà un botó practicable de color blanc a la part
més propera al coll.
- Per sota de les espatlleres portarà una traveta a cada banda, amb la finalitat de penjar
elements tècnics.
- Al pit esquerre, per damunt de la butxaca portarà termofixat o cosit un “velcro” adherent
femella amb forma ovala per fitxar l’escut de la Policia local de Vilanova i la Geltrú.
- A la part dreta alçada del pit, durà termofixat un mòdul de color blanc reflectant de 108X20
mm, amb la inscripció “POLICIA”

POLICIA
Esquena:
- L'esquena és de color blau nit, es separa de les peces grogues de les espatlles mitjançant
un viu reflector color blanc.
- A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc
reflectora, amb la inscripció “POLICIA / Vilanova i la Geltrú”, amb quatre quadres també de
color blanc reflectant sota la segona línia i ajustat a l’esquerra, tal com es veu en la següent
figura. La mesura total és de 240x110 mm.

POLICIA
Vilanova i la Geltrú
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Coll:
- És de tipus camiser, de color blau nit. El contorn interior del coll es mostra en el mateix
color del polo, blau nit.
- La punta del coll serà amb forma triangular. Portarà, a la part interna (ocult) una trau per
botonar el botó que anirà cosit a la part davantera del polo
- A la part inferior del costat dret del coll durà termofixat quatre quadros en color blanc
reflectora, seguint el contorn del mateix.
Mànigues:
- Màniga llarga amb punys tipus camiser. La unió del puny amb la màniga portarà un viu
color blanc reflectant. El puny es tancaran mitjançant un botó blanc seguit d'un altre botó
que permeti ajustar-lo.
- La màniga porta un rivet blanc, que se situa per damunt del puny de la camisa.
- A la màniga dreta portarà oculta una butxaca doble porta bolígraf.
- A la màniga esquerra portarà termofixada la bandera de Catalunya amb unes dimensions
de 50 x 25 mm.
- La màniga esquerra portarà oculta una butxaca doble porta bolígraf.
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1.3 Samarreta tèrmica interior
Samarreta tèrmica de màniga llarga confeccionada en teixit tèrmic i transpirable. Amb coll
mig alt, amb les costures planes per evitar molèsties a la pell. El material disposarà d’un
tractament antiolor i que garanteixi una eficaç activitat antibacteriana.

1.4. Funda armilla
DESCRIPCIÓ:
Armilla porta paquet balístic amb el cos de color blau "nit" i les espatlles en color groc d'alta
visibilitat, els dos colors aniran separats per un viu de color blanc de material reflectant.
COMPOSICIÓ TÈXTIL:
- Tipus armilla de cordura formada per davanter i esquena, enganxades per vetes adherents
de ganxets i fibres plàstiques per la part de les espatlles i dels laterals de les dues peces.
- L'obertura per introduir el panell balístic davanter està situada a la part interior amb vetes
adherents de ganxets i fibres plàstiques i la del darrere a la part exterior mitjançant
cremallera.
- La regulació lateral s'efectua amb vetes adherents de ganxets i fibres plàstiques que
queden ocultes en l'esquena.
Davanter:
- Format per dues peces, unides a la part central per una cremallera principal en posició
vertical, coberta per una tapeta de dalt a baix amb vetes adherents de ganxets i fibres
plàstiques.
- A banda i banda just per sota de les espatlles portarà una traveta o un sistema
suficientment robusts per fixar una emissora o altres elements tècnics.
- Al pit esquerre, per damunt de la butxaca portarà termofixat o cosit un “velcro” adherent
femella amb forma ovala per fitxar l’escut de la Policia local de Vilanova i la Geltrú.
- A la part dreta, a l’alçada del pit, portarà termofixat un mòdul de color blanc reflectant, amb
la inscripció:

POLICIA
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Espatlles:
- Les espatlles seran de color groc HV i se separen de les peces blau nit (davanter i
esquena) amb un viu color blanc reflectant.
- Sobre les espatlles portarà una traveta porta divises a cada banda de color blau nit.
Esquena:
- L'esquena es de color blau tonalitat nit, separada de les espatlleres grogues HV mitjançant
un viu color blanc reflectant.
- A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc
reflectant, amb la inscripció “POLICIA / Vilanova i la Geltrú”, amb quatre quadres també de
color blanc reflectant sota la segona línia i ajustat a l’esquerra, tal com es veu en la següent
figura. La mesura total és de 240x110 mm.

POLICIA
Vilanova i la Geltrú

Butxaques:
- Quatre butxaques davanteres:
Dues butxaques idèntiques i simètriques sobreposades que aniran localitzades a la banda
dreta a la part inferior i una única tapa que tancarà amb veta adherent.
Dues butxaques idèntiques i simètriques sobreposades que aniran localitzades a la banda
esquerra a la part inferior i una única tapa que ta amb veta adherent.
- Les dimensions seran de 16 cm. d'ample per 15 cm. d'altura. Les mesures podran variar
en un 10%.
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1.5 Pantaló d’estiu policia
Pantaló de color blau marí fosc, confeccionat amb teixit tipus elàstic d’estiu amb propietats
impermeabilitzants, antitaques i antibacterianes en el seu exterior, aportant un mínim de
manteniment i una màxima transpirabilitat.
Tancament pel davant de cremallera i botó . Portaran dues butxaques als costats tipus
francesa i dues al darrera tancades amb cremallera.
Les butxaques laterals a mitja cama seran externes i amb u na cremallera tancant cap al
davant. El seu tamany serà per encabir un talonari de denuncies i també portaran una
obertura per poder posar els bolígrafs.
Travetes que tanquen mitjançant trau i botó, així com pinces en la part davantera. Tots els
botons són de pasta i de color blau marí fosc.
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Cinturilla interior elàstica, amb dues bandes antilliscament
Els baixos seran per poder ser utilitzats com a baixos de pantalon recte o com a pantalons
per portar dintre de la bota gràcies a una cinta cenyidora al baix o sistema similar.
1.6 Pantaló hivern policia
Pantaló de color blau marí fosc, confeccionat amb teixit tipus elàstic d’hivern amb propietats
impermeabilitzants, antitaques i antibacterianes en el seu exterior, aportant un mínim de
manteniment i una màxima transpirabilitat.
Tancament pel davant de cremallera i botó . Portaran dues butxaques als costats tipus
francesa i dues al darrera tancades amb cremallera.
Les butxaques laterals a mitja cama seran externes i amb una cremallera tancant cap el
davant. El seu tamany serà per encabir un talonari de denuncies i també portaran una
obertura per poder posar els bolígrafs.
Travetes que tanquen mitjançant trau i botó, així com pinces en la part davantera. Tots els
botons són de pasta i de color blau marí fosc.
Cinturilla interior elàstica, amb dues bandes antilliscament. Incorporarà una cremallera per
adaptar el folre interior.
Els baixos seran per poder ser utilitzats com a baixos de pantaló recte o com a pantalons
per portar dintre de la bota gràcies a una cinta cenyidora al baix o sistema similar. Portaran
també, dues tires de cinta a l’interior amb un fermall femella ambos costats per la subjecció
del folre.
1.7 Pantaló d’estiu moto policia
Seguirà la mateixa línia que el pantaló d’estiu policia amb les adaptacions necessàries per
col·locar les proteccions. Portarà proteccions al maluc i als genolls. Aquestes es podran
treure i posar sense masses complicacions.
Les proteccions tindran un alt poder d’amortiguació, flexibilitat, lleugeresa i amb un bon
nivell de confort. Estaran certificats segons la Norma EN 1621-1:1997
A la part més distal del pantaló hi haurà dues bandes reflectants gris homologat.
1.8 Pantaló d’hivern moto policia
Seguirà la mateixa línia que el pantalons d’hivern policia amb les adaptacions necessàries
per col·locar les proteccions. Portarà proteccions al maluc i als genolls. Aquestes es podran
treure i posar sense masses complicacions.

Document electrònic
Codi de verificació: 12434306534411720522

Regidoria de Seguretat i
Protecció Ciutadana

Les proteccions tindran un alt poder d’amortiguació, flexibilitat, lleugeresa i amb un bon
nivell de confort. Estaran certificats segons la Norma EN 1621-1:1997
.
A la part més distal hi haurà dues bandes antireflectants gris homologats.
1.9 Folre interior pantaló hivern
Folre interior de pantaló confeccionat amb teixit transpirable, i que protegeixi tant de la pluja
com del vent. La part que està en contacte a la pell serà de teixit confortable i que permeti
conservar el calor corporal.
Anirà enganxat al pantaló per una cremallera a la cintura i per unes cintes i fermalls als
baixos per evitar que es desplaci cap amunt.
1.10 Sabates policia
Calçat de color negre, lleuger, combinat en pell i niló.
Resistent al lliscament.
Amb folre que absorbeixi la humitat.
Màxima comoditat i absorció de cops.
Amb sola antilliscants a l’oli, aigua i benzina.
Resistents al calor i al fred.
Sense cap element metàl·lic.
Actualment la plantilla de la Policia Local porta :Magnum Viper Pro 3.0
1.11 Bambes policia
Calçat de material flexible, durador i lleuger al mateix temps.
Que siguin transpirables i d’assecat ràpid amb resistència a les abrasions i al desgast. Amb
plantilla interior amb disseny ergonòmic i absorció de impactes en el taló que permeti una
màxima comoditat.
Amb sola antilliscants a l’oli, aigua i benzina.
Resistents al calor i al fred.
Amb màxima resistència al lliscament i sense cap element metàl·lic.
Color negre.
Actualment la plantilla de la Policia Local porta: Magnum model M.U.S.T.
1.12 Botes de mitja canya policia
Bota de mitja canya de color negre combinada amb pell i niló, confortable i lleugeres.
Amb sola antilliscant i resistent a l’aigua i a l’oli.
Membrana impermeable i transpirable.
Resistents al calor i al fred.
Sense elements metàl·lics
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Actualment la plantilla de la Policia Local porta: Model Viper Pro 8” EN de la marca Magnum
o similar.
1.13 Guants antitall policia
Guants antitall i antipunxada de nivell 5.
Actualment la plantilla de la Policia Local porta : POL-24-V2 de la marca Dragon Gloves.
1.14 Guants moto estiu policia
Amb dits, ventilats, amb el palmell de pell i proteccions als artells
Actualment la plantilla de la Policia Local porta Model Bike-56 motorista de la marca Dragon
Gloves.
1.15 Guants moto hivern policia
Amb dits i amb el palmell de pell i proteccions als artells.
Actualment la plantilla de la Policia Local porta Model Bike-54 motorista de la marca Dragon
Gloves
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