
Annex núm. 04.g                            Sobre B 

PROPOSICIÓ TÈCNICA – LOT 7 

 

El/la senyor/a .NÚRIA AURELL MASSALLÉ.. com ...APODERADA... (senyaleu les vostres facultats de 

representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...), declara sota la seva responsabilitat, 

com a licitador/a de l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada i 

d’altre personal amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.03) que 

l’empresa ...SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, S.L......, declara que la qualitat tècnica de la proposta que 

presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i 

normativa legal vigent i que presenta els següents elements: 

 

ELEMENT 1 – ARMILLA 

Marca i model: Portwest model Protecció Civil 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Armilla bicolor en color taronja en alta visibilitat i color blau marí. Homologada UNE 

EN ISO 20471:2013. Porta dues bandes reflectores en tot el contorn d ela peça i dues més de verticals. 

A l’esquena porta en material reflectant de color gris un requadre negatiu amb la llegenda  “Protecció 

Civil” escrit en dues línies. Al pit, a la banda esquerra inclourà el distintiu de voluntari de Protecció Civil. 

I a la banda la inscripció de voluntari. 

 

ELEMENT 2 – POLO 

Marca i model: Miltec model PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Polo de PES reciclat 100% transpirable i efecte microbià permanent per la 

incorporació de ions de plata. Teixit amb fibres multilobulars que afavoreix la transpiració i gestió de la 

humitat. 

Bicolor en taronja alta visibilitat i blau marí. Amb xarreteres a les espatlles. A l’esquena porta en material 

reflectant de color gris un requadre negatiu amb la llegenda  “Protecció Civil” escrit en dues línies. Al pit, 

a la banda esquerra inclourà el distintiu de voluntari de Protecció Civil. I a la banda la inscripció de 

voluntari. 

 

ELEMENT 3 – PANTALONS OPERATIUS 

Marca i model: Miltec   model Pantaló operatiu PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Pantaló operatiu bielàstic amb propietats antibacterianes i hidro-repel·lents en la 

seva part exterior. Portarà  a la part davantera dues butxaques tipus francès, a la part del darrera dues 

butxaques ocultes que tancaran mitjançant trau i botó, i al camall dues butxaques més tipus manxa amb 

tapeta i tancament per veta adhesiva tipus Velcro. 

Reforços amb doble teixit i costura doble a la culera i a la part dels genoll, que son les zones amb més 

fricció a l’ us. 



 

 

ELEMENT 4 – ANORAC 

Marca i model: Miltec model  anorac PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Anorac impermeable bicolor en color taronja d’alta visibilitat el canesú i la resta de 

la peça en blau marí. La part inferior davantera estarà separada del canesú mitjançant una banda 

reflectant de 5 cm d’ample en color gris reflectant certificada en la norma UNE-EN ISO 20471:2013. 

Les espatlles portaran xarreteres de color blau nit tancades per botó metàl·lic per posar els galons Les 

mànigues portaran una banda reflectant de color gris reflectant certificada i acabaran amb un puny 

elàstic. La part posterior per sobre el canesú de color  taronja portarà un requadre en negatiu amb la 

inscripció “Protecció Civil” de 27 x 10 cm. Disposat en dues línies, i de color taronja en alta visibilitat. 

 

ELEMENT 5 – FOLRE POLAR 

Marca i model: Miltec model folre PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT:  Folre polar tipus jaqueta bicolor en color taronja d’alta visibilitat el canesú i la resta 

de la peça en blau marí. El canesú cobrirà les espatlles fins l’alçada del tòrax i immediatament portarà 

una banda cosida de material reflectant de color gris certificat en la norma UNE EN ISO 20471:2013 

Les espatlles portaran xarreteres per poder portar de color blau nit. A la part davantera al pit, a la banda 

esquerra portarà l’escut de Voluntari de Protecció Civil del municipi corresponent, de 6 cm de diàmetre. 

A la banda dreta la inscripció “Voluntari”. La part posterior per sobre el canesú de color  taronja portarà 

un requadre en negatiu amb la inscripció “Protecció Civil” de 27 x 10 cm. Disposat en dues línies, i de 

color taronja en alta visibilitat 

 

ELEMENT 6 – GORRA 

Marca i model: Angel Gabardós  model PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Gorra amb visera de color blau marí. Confeccionada amb teixit 48% cotó orgànic i 

52% polièster, característiques hidròfugues, anti-taques i antibacterià. Sistema de tancament posterior 

amb sistema d’ajustament. A la part frontal portarà l’escut de “Protecció Civil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENT 7 – CINTURÓ OPERATIU 

Marca i model:  Ares model Cinturó Operatiu 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT:  

Cinturó de polièster, que corda amb una sivella de tipus baioneta de dos punts. Amplada de 4’5 cm. 

Sivella de seguretat amb 3 punts  de tancament 

Composició : 100% Poliamida  CORDURA 1000D 

 

ELEMENT 8 – BOTES 

Marca i model 1: Panter model Bota 3260 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Bota amb sola de cautxú de nitril per suportar altes temperatures, plantilla 

termoconformada amb tecnologia Optimal Sole .  Pell flor natural de 1ra qualitat hidrofugada. 

Compleix norma UNE EN ISO 20347:2013 i certificat OEKOTEX 

Nivell de protecció 02+F0+Cl+HI+HRO  

Classe: I 

Categoria: II 

(*) Marca i model 2: Robusta model Arbusto 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions enu 

merades al PPT: Bota forestal en pell hidròfuga de mitja canya, coll i taló embuatat. Sola de cautxú de 

nitril antiestàtic (ADE System) amb retardants a la flama i resistència al calor i als hidrocarburs. Poliuretà 

expandit en la entresola per proporcionar lleugeresa. 

Compleix norma UNE EN ISO 20347:2013 i certificat OEKOTEX 

Nivell de protecció 02+ Cl+HI+HRO 

(*) Marca i model 3: Panter model Bota Tacssos 03 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Bota amb sola de poliuretà i TPU Atmosfera de Oxígeno®, plantilla antiperforación 

textil 1100N TriTec®.  Pell flor natural de 1ra qualitat hidrofugada. 

Compleix norma UNE EN ISO 20347:2013 i certificat OEKOTEX 

Nivell de protecció 03+F0+Cl+HI+SRC  

Classe: I 

Categoria: II 

 



ELEMENT 9– CAMISA DE REPRESENTACIÓ 

Marca i model: Miltec model camisa PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Camisa confeccionada amb teixit de polièster i cotó de color blau cel. Coll tipus 

corbater tancarà mitjançant trau i botó, l’ interior portarà un reforç per evitar recargolaments. 

Dues butxaques de 13’5 x 9 cm amb tapetes a cada costat del pit. A les espatlles portaran una peça en 

forma cònica de color taronja i per sobre xarreteres en color blau cel. A l’esquena portarà un canesú en 

doble teixit i una pinça vertical. Al pit a la banda dreta per sobre la butxaca portarà cosit  de “Protecció 

Civil” de 6 cm de diàmetre, i a la banda dreta la inscripció “Voluntari”. 

 

ELEMENT 10– PANTALONS DE REPRESENTACIÓ 

Marca i model: Miltec model pantaló PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT:  Pantaló de representació, o gala de color blau nit. Confeccionat amb pinces a la 

part davantera. Dues butxaques davanteres tipus francès amb el tall oblic cap al costat formant una 

solapa. I butxaca posterior de tall horitzontal que tancarà mitjançant trau i botó. 

La cinturilla portarà 5 travetes cosides per tots dos costats i el tancament serà per trau i boto, i amb 

cremallera sota solapa a la part de davant. Els botons seran de pasta de 4 forats en color blau nit. 

 

 

ELEMENT 11– CORBATA DE REPRESENTACIÓ 

Marca i model: Miltec model corbata gala 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: 

Corbata de color blau nit, confeccionada amb polièster (ras). Incorpora el nus ja fet i una beta elàstica 

amb un enganxament per clip metàl·lic al coll. 

 

 

ELEMENT 12– CINTURÓ DE REPRESENTACIÓ 

Marca i model: Possum  model  11203 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: 

Cinturó de pell de 3 cm d’amplada i tancament de sivella metàl·lica 

 

 



ELEMENT 13– SABATES DE REPRESENTACIÓ 

Marca i model 1: Panter model Zapato Negro de Gala 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: 

Material de pell vacuna corregida semi brillant de color negre. Certificat OekoTex. Tancament amb 

cordons i llengüeta. 

Plantilla de pell vacuna embuatada. 

(*) Marca i model 2: Panter model Zapato Urbano 81500 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: 

Pell flor natural. Amb sola de poliuretà i plantilla antiestàtica, antibacteriana i antifongs. 

Compleix norma UNE EN ISO 20347:2013 i certificat OEKOTEX 

Nivell de protecció 02+F0+Cl+HI 

(*) Marca i model 3: Robusta model STOOD  

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: 

Sabata baixa en pell coll i taló embuatats. Sola de cautxú-nitril i cuir per curtit vegetal. 

Resistència a la absorció i penetració d’aigua i resistència al aigua completament. EN ISO 20347:2013 O2 

Pell flor vacuna hidrofugada 

 

ELEMENT 14– POLO MÀNIGA LLARGA 

Marca i model: Miltec model polo específic PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: Polo confeccionat amb teixit de 100% cotó de color blau marí amb una franja al pit 

de 4 cm d’amplada de color taronja. Coll de tipus polo cordat amb botons de color blau marí ignífugs 

mitjançant trau. 

Les espatlles portaran una peça de teixit en color blau marí (xarreteres) per poder portar els galons i que 

anirà tancada. per botó ignífug. En cas de voler el galó al pit, aquest es situarà a la banda dreta, a un 

centímetre de la inscripció “Voluntari” 

A la part davantera al pit, a la banda esquerra portarà l’escut de Voluntari de Protecció Civil del municipi 

corresponent, de 6 cm de diàmetre. A la banda dreta la inscripció “Voluntari”. 

 

 

 



ELEMENT 15– GRANOTA DE TREBALL 

Marca i model: Miltec model Granota PC 

Breu descripció de les característiques tècniques referides al compliment de les prescripcions 

enumerades al PPT: 

Granota bicolor formada per un davanter amb canesú color taronja en alta visibilitat la part del pit i 

esquena, i la resta blau marí. Portarà dues bandes reflectants certificades segons la norma UNE EN ISO 

20471:2013, just sota el canesú i separades 10 cm entre sí, al voltant de tot el pit i esquena. 

A la part davantera al pit, a la banda esquerra portarà l’escut de Voluntari de Protecció Civil del municipi 

corresponent. A la banda dreta la inscripció “Voluntari”. La part posterior per sobre el canesú de color  

taronja portarà un requadre en negatiu amb la inscripció “Protecció Civil” Les espatlles portaran una peça 

de teixit en color blau marí (xarreteres). 

Les mànigues de color bau marí incorporaran dues bandes reflectants de les mateixes característiques 

que les del contorn del pit. El tancament de la part superior serà mitjançant cremallera central amb 

tapeta. 

La part del pantaló de color blau marí portarà dues butxaques i en la seva part baixa de cada camal 

portarà dues bandes gris reflectant i certificades en la norma UNE EN ISO 20471:2013.  

 

Destacar que la presentació d’aquells models de sabates o botes marcats amb el símbol (*) són de 

presentació potestativa d’acord amb les previsions de les clàusules 17a i 18a del PCAP. 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

        

Signatura del/de la declarant 

 

 

 

Segell de l’empresa licitadora 
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