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I. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest document, s’enumeren les característiques fonamentals que han de definir 
cadascuna de les peces de roba que integren les diverses propostes de vestuari per als 
distints col�lectius de personal de l’ajuntament de Felanitx. 
 
Per altra banda, s'estableixen dos nivells de qualitat: 
 
1. Qualitat estètica 
 
Es valorarà els diferents nivells de qualitat, segons l'aspecte del producte, disseny, així 
com la tipologia de teixits i materials emprats, color, reflectància i qualsevol altre 
aspecte que serveixi per analitzar la qualitat dels elements oferts. 
 
2. Qualitat constructiva 
 
Com a variant de l'anterior, es tindrà en consideració sobretot la robustesa de les 
peces. Es valorarà la qualitat atenent a raons de composició, textura, garanties de 
rentat, fixació del color, acabat i qualsevol altre aspecte que serveixi per analitzar la 
qualitat dels elements oferts. 
 
II. GENERALITATS 
 
L’adjudicació de cada lot implica la possibilitat que l’ajuntament encarregui, si escau, 
qualsevol peça de la gama del lot que s’adjudiqui, encara que no s’hagi especificat en 
aquest plec, ni a l’oferta econòmica. 
 
Per aquest motiu, l’adjudicatari ha d’oferir per cada comanda feta per l’Ajuntament de 
Felanitx al llarg del període de vigència d’aquest contracte el mateix descompte sobre 
el PVP que ha aplicat als productes indicats a l’oferta econòmica de cada lot. (Vegeu 
l’annex 2 del Plec de clàusules administratives particulars) 
 
Les característiques que es detallen en aquest Plec de prescripcions tècniques han de 
ser considerades com a exigències mínimes per a tots els licitadors. No obstant això, 
els licitadors podran presentar una opció que no s’ajusti estrictament al que estableix 
aquest plec, però que funcionalment cobreixi les necessitats exposades per aquest 
ajuntament al Plec de prescripcions tècniques i respecti les exigències mínimes. En 
aquest cas, la Mesa de contractació podrà acceptar l’oferta d’aquesta opció i procedirà 
a valorar-la. 
 
III. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte d’aquest contracte és l’adquisició del vestuari i complements necessaris per al 
desenvolupament de les funcions pròpies de la policia local, brigada municipal, 
personal del cementiri municipal, treballadores socials i personal de protecció civil de 
l’ajuntament de Felanitx. 
 
Pel que fa a la policia local, s’haurà de complir la normativa vigent, concretament 
l’establert al Decret 28/2015, de 30 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, BOIB Núm. 67 de 2 de maig de 
2015, que estableix: 
 



Els ajuntaments, en l’exercici de les seves competències, han de respectar les normes 
que aquest reglament estableix sobre els signes externs d’identificació de les policies 
locals i no utilitzar en cap cas peces, elements d’uniformitat, insígnies identificatives i 
distintius que no estiguin prevists, amb les excepcions que la conselleria competent en 
matèria de coordinació de les policies locals autoritzi. 
 

Els membres de les policies locals, durant la prestació del servei, han de vestir 
l’uniforme reglamentari, excepte en els casos que determini la batllia segons depenent 
del lloc de treball o de les necessitats del servei i d’acord amb el previst a la legislació 
vigent. No està permès  l’ús de peces, equip, complements i altres mitjans tècnics que 
no s’ajustin a l’estrictament reglamentat per a cada ocasió, ni poden ser objecte de 
reformes o alteracions. Les associacions de municipis, previ informe i autorització de la 
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia, competent en matèria de 
coordinació de les policies locals, poden utilitzar elements d’identificació externa propis 
que, en tot cas, mantinguin els criteris generals que s’estableixin per als de les policies 
locals. 
 
En cap cas se pot fer ús de peces d’uniformitat fora de l’horari de servei, excepte per 
assistir a activitats formatives de l’EBAP o amb l’autorització del batlle. La uniformitat 
s’ha d’ajustar als mínims establerts en aquest reglament, que poden variar mitjançant 
una ordre del conseller d’Administracions Públiques, competent en matèria de 
coordinació de policies locals, que homologui els signes d’identificació i d’aparença 
externa de les policies locals de les Illes Balears. 
 
Pel que respecte al personal de Protecció Civil, s’haurà de complir la normativa vigent, 
concretament l’establert al Decret 44/2003, de 2 de maig, per el qual s’aprova el 
Reglament de voluntaris de protecció civil de les Illes Balears, BOIB Núm. 143 de 14 
d’octubre de 2004, que estableix: 
 
La Conselleria d’Interior ha d’arbitrar els mitjans necessaris perquè les agrupacions de 
voluntaris de protecció civil disposin del material específic que garanteixi la ràpida 
intervenció davant qualsevol situació d’emergència, especialment en el camp del 
transport, la uniformitat i les radiocomunicacions, com també d’una seu digna i 
adequada a les seves necessitats. En l’esmentat Reglament de voluntaris, 
concretament en l’article 21.1, s’estableix que en totes les actuacions previstes de 
caràcter operatiu el voluntariat ha d’anar degudament uniformat, i en el punt 2 del 
mateix article s’afirma que la uniformitat dels membres de les agrupacions que formen 
els voluntaris de protecció civil de les Illes Balears serà la descrita en l’ordre que es 
dicti en desplegament d’aquest Reglament. Posteriorment, l’article 22 del Reglament 
esmentat estableix l’obligació conjunta de la Conselleria d’Interior, el consell insular o 
l’ajuntament corresponent de proporcionar un carnet acreditatiu a cada un dels 
voluntaris de protecció civil, segons el model establert en l’ordre que es dicti a aquest 
efecte. 
 
Pel que respecta a la uniformitat de la resta de treballadors, personal de la brigada 
municipal, personal del cementiri municipal i treballadores socials, aquesta no està 
subjecte a cap regulació en concret. 
 
IV. FORMA DE COMUNICACIÓ. 
 
A efectes de comunicació amb l’adjudicatari, aquest haurà de facilitar una direcció de 
correu electrònic. S’admetrà, per tant, la comunicació via electrònica per a tots els 



efectes durant la tramitació del contracte i un cop adjudicat el mateix. L’adjudicatari 
haurà de posar a disposició  de l’Ajuntament per a la seva atenció un número de 
telèfon per a la sol�licitud de serveis. Aquest número no podrà ser de tarifació especial 
(901,902,806..). De la mateixa manera, haurà de nomenar un únic interlocutor com a 
responsable de l’execució del contracte. 
 
V. REALITZACIÓ DE LES COMANDES. 
 
El lliurament del vestuari per al personal de l’Ajuntament de Felanitx es durà a terme 
normalment dos cops l’any, estiu i hivern, a les dependències de la brigada municipal i 
haurà de ser verificada pel responsable del magatzem. 
Normalment es fan dues comandes de roba l’any, una per la uniformitat d’hivern i 
l’altra per la uniformitat d’estiu. Aquesta renovació es du a terme principalment amb 
les peces de roba que pateixen mes desgast i no així amb les més resistents com 
puguin esser els anoracs.  
En aquest sentit, ha de quedar clar que dites renovacions només són previsions i que 
podran ser modificades per incorporació de nou personal, baixes de personal, per 
modificació de la dotació de vestuari o per la renúncia del destinatari del vestuari. 
 

A títol informatiu, les plantilles del personal que necessitarà uniformitat estan 
compostes pel següent nombre de persones: 
 
Policia Local: 45 persones 
Brigada municipal: 25 persones 
Treballadores familiars: 11 persones 
Cementiri municipal: 3 treballadors 
 

Al llarg de l’any, es podran realitzar comandes degut a noves incorporacions o 
necessitats urgents. 
 
Per a les comandes anuals del vestuari, l’Ajuntament lliurarà a l’adjudicatari una relació 
amb els empleats municipals amb dret a rebre vestuari, amb indicació dels elements i 
quantitats per a cada un d’ells. Aquesta relació contindrà les talles de les peces de roba 
corresponents a cada empleat municipal. 
 
VI. TALLES DELS ARTICLES 
 
L’adjudicatari rebrà un llistat de tot el personal al qual s’ha de subministrar vestuari i 
calçat, les referències concretes del material a subministrar i la talla que consta a 
l’ajuntament per a cada persona. A l’inici del contracte el personal municipal procedirà 
a determinar les talles de totes les peces de roba i calçat objecte d’aquest contracte, 
per a confirmar les talles que existeixen a la relació. Durant l’execució del contracte, no 
serà necessari realitzar aquest procés de forma global per a tot el personal, sinó que 
únicament es durà a terme per a les persones que ho sol�licitin, per haver sofert 
modificacions en la seva talla o bé per incorporacions de personal o per canvis en la 
dotació per a una persona en concret.  
L’adjudicatari estarà obligat a realitzar tots els canvis de talla que siguin necessaris 
sempre que la peça de roba es trobi en perfectes condicions i no li hagin fet 
arranjaments.  Un cop realitzada la presa de talles, així com el lliurament i els 
pertinents canvis de talles, l’adjudicatari retornarà a l’Ajuntament de Felanitx un fitxer 
amb el mateix format del que va rebre, indicant tots els canvis de talles que s’hagin 
pogut realitzar, amb l’objecte d’incorporar aquestes modificacions en l’aplicació 



municipal de vestuari, podent d’aquesta manera realitzar les futures comandes tenint 
en compte dites modificacions. 
 
VII. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT I LA DISTRIBUCIÓ. 
 
Abans de la distribució dels articles al personal, l’ajuntament es reserva el dret a 
comprovar, mitjançant les anàlisis que trobi oportunes, que la qualitat i disseny dels 
elements subministrats es correspon amb els oferts, sent de compte de l’adjudicatari 
els costs que es podessin produir en cas de que del resultat de les comprovacions es 
desprengui l’incompliment dels requisits mínims exigits o, en el seu cas, dels oferts. 
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar el material en perfectes condicions de 
conservació. L’emmagatzematge i transport del material objecte de contractació, 
s’haurà de realitzar en les degudes condicions per a que no s’alteri la seva qualitat per 
causes d’humitat o altres circumstàncies. Les peces de roba que hagin de dur el logotip 
de l’Ajuntament, seran marcades segons el disseny subministrat per l’Ajuntament.  
Per al lliurament del vestuari als empleats municipals, l’empresa adjudicatària haurà de 
lliurar el material en paquets individualitzats per a cada treballador, degudament 
identificats en el magatzem de la brigada municipal. Cada paquet haurà d’anar 
acompanyat de l’albarà corresponent que es lliurarà a la secció de compres de 
l’Ajuntament i aquest s’haurà d’adjuntar a la factura un cop signat pel cap de compres 
de l’ajuntament. A l’albarà s’haurà de relacionar el contingut del paquet lliurat i 
s’hauran d’indicar els codis dels articles que hauran de coincidir amb els especificats a 
l’oferta de l’adjudicatari. Quan es dugui a terme una comanda de material, aquesta 
s’haurà de lliurar al responsable de compres de l’ajuntament en el termini màxim d’un 
mes. 
 
VIII. MOSTRES 
 

Juntament amb les proposicions hauran de presentar mostres dels articles objecte del 
contracte, en la forma que s’estableix a continuació. No serà necessari marcar amb el 
logotip de l’Ajuntament en la presentació de les mostres aquelles peces que sí ho 
haurien d’estar durant l’execució del contracte. Quan les mostres no es corresponguin 
exactament amb la peça de roba oferta, per haver-hi diferències en el color, el patró o 
qualsevol altra circumstància, s’haurà de fer constar en la identificació de la mostra. 
S’haurà de lliurar una mostra representativa dels ítems objecte del procediment obert 
pe tal de comprovar les característiques constructives i estètiques dels productes 
oferts. L’ajuntament indicarà els ítems dels quals s’han de lliurar mostres i 
assenyalaran una data i un lloc on s’han de lliurar aquests. 
Serà necessari que els productes requerits per l’ajuntament estiguin correctament 
embalats i identificats, amb l’objecte d’evitar-ne la pèrdua o el deteriorament.  
La identificació de les mostres es farà amb una etiqueta per ítem, que haurà de 
contenir la informació següent: Empresa, lot al qual pertany, núm. d’ítem i materials 
pels quals està compost. 
 
Devolució de les mostres: 
 
Un cop transcorregut un termini de 5 dies a comptar des de la notificació de la 
resolució d’adjudicació del procediment, les mostres presentades es retornaran prèvia 
sol�licitud per part de l’interessat davant el responsable del contracte. Si transcorregut 
el termini d’un mes des de l’adjudicació del contracte, no haguessin sol�licitat la seva 
devolució, s’entendrà  que es renuncia a la seva recuperació podent l’Ajuntament 
disposar d’elles en la forma que estimi més convenient, sense que es pugui reclamar 



cap tipus de compensació. 
Les mostres presentades per l’adjudicatari, quedaran dipositades per a servir de 
referència a l’Ajuntament durant l’execució del contracte. Un cop finalitzat el 
contracte, el contractista podrà retirar les mostres corresponents de la seva oferta. 
 
 
 

IX. LOT 1: VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL 
 
Les peces han d’estar elaborades amb teixits de bona qualitat, es valorarà que tinguin 
resistència al foc (categoria M1), han de ser aïllants al calor, transpirables i repel�lir la 
humitat. Es valorarà el disseny de la gamma oferta. 
 
Han de ser de qualitat i gran resistència, i que no s’encongeixin al rentar-los. 
 
DESCRIPCIONS 
 
Pantalons d’estiu. 
 
De color blau marí, de teixit bi-elàstic lleuger i transpirable, amb dues butxaques 
davanteres i dues de posteriors, aquestes darreres cobertes amb tapa i amb un 
sistema de tancament. 
Han de dur dues butxaques als laterals, amb tapa amb un sistema de tancament i els 
baixos han de ser rectes. 
Les travetes botonades han de permetre dur el cinturó reglamentari i l’equip de 
protecció individual, i també han de presentar el cosit doble per evitar la ruptura per 
tracció.  
 
Pantalons d'hivern.  
 
Igual que els d’estiu però de teixit més càlid. 
 
Folre polar. 
 
Serà un jersei de roba de tipus folre polar i de color blau marí. El coll, de color blau 
marí, serà de tipus esport i es tancarà amb una cremallera. Ha de dur muscleres blau 
marí amb possibilitat de passador de galons. 
A l’esquena, de forma centrada, figurarà el logotip previst en el reglament, a la part 
frontal esquerra del coll durà el logotip previst i a la part frontal esquerra, a l’altura del 
pit, el logotip també previst al reglament. 
Incorporarà l’emblema de la comunitat autònoma i municipal descrit al reglament, en 
la posició que s’hi indica, així com la identificació personal  situada en la posició que 
s’hi indica. 
 
Camisa d’estiu. 
 
De color blau marí, de màniga curta, amb butxaques de plastró, amb tapa i plec, trau i 
botó al pit i amb coll esport. 
Al costat esquerra de la part frontal ha de dur els distintius de categoria. 
A la part superior de l’esquena, de forma centrada, figurarà el logotip previst, a la part 
frontal esquerra del coll durà el logotip també previst  i a la part frontal esquerra, a 
l’altura del pit, el logotip pertinent. 



Incorporarà l’emblema de la comunitat autònoma i municipal, en la posició que 
pertoqui, així com la identificació personal prevista i situada en la posició pertinent. 
 
Camisa d'hivern. 
 
La mateixa que la descrita per a l’estiu, però de màniga llarga i amb teixit més càlid. 
Ha de dur reforços als colzes. 
 
Polo camiser d'estiu. 
 
Polo camiser d'estiu. 
De color blau marí, realitzat amb teixit transpirable i amb tractament antibacterià, de 
màniga curta, sense butxaques i botons de dalt a baix, com una camisa, amb la 
particularitat que només els botons de la part superior són funcionals. 
A l’esquena, de forma centrada, figurarà el logotip establert al reglament, a la part 
frontal esquerra del coll durà el logotip previst i a la part frontal esquerra, a l’altura del 
pit hi ha d’anar el logotip també reglamentari. 
Ha de dur muscleres amb fermall per dur-hi els distintius. Incorporarà l’emblema de la 
comunitat autònoma i municipal en la posició adequada, així com la identificació 
personal prevista en el reglament situada en la posició que s’hi indica. 
 
Polo camiser d’entretemps. 
 
De les mateixes característiques que les descrites en el d’estiu però de màniga llarga. 
 
Polo camiser d’hivern. 
 
De les mateixes característiques que les descrites en el d’estiu i el d’entretemps però 
de màniga llarga i amb el teixit interior perxat. 
 
Camiseta tèrmica. 
 
De color blau marí, de màniga llarga amb els punys ajustats, coll rodó i apujat que 
tanqui amb cremallera i que pot dur la inscripció ‘POLICIA LOCAL’. Ha d’estar 
confeccionada amb teixit tèrmic capaç d’evacuar la humitat produïda pel cos humà cap 
a l’exterior per evitar el refredament i l’alta transpirabilitat mitjançant un tractament 
antibacterià que eviti la formació d’olors per la descomposició de les molècules de suor. 
 
Abric anorac.  
 
Ha de ser de material impermeable, amb característiques termo-aïllants, de color blau 
marí. 
A l’esquena, de forma centrada, ha de dur el logotip establert en el reglament, a la 
part frontal esquerra del coll ha de dur el logotip previst  i a la part frontal esquerra, a 
l’altura del pit, hi ha d’anar el logotip també reglamentari. 
Ha de dur muscleres amb fermall per dur-hi els distintius i el coll ha de tenir la 
possibilitat de ser girat. Les mànigues han d’acabar en punys ajustables amb fermall 
per superposar-hi els guants. 
Ha d’incorporar l’emblema de la comunitat autònoma i municipal , en la posició que 
pertoqui. Així mateix, també ha d’incorporar la identificació personal prevista  i en la 
posició que diu el reglament. 



El tancament ha de ser de cremallera fins al final del coll i cobert amb tapeta amb 
fermalls. També ha de tenir als laterals tancaments de cremallera per extreure 
l’armament o altre material de protecció. 
A la part frontal lateral ha de dur butxaques cobertes amb tapa i fermall que 
protegeixin el contingut en cas de pluja. La cintura ha de dur un cordó per ajustar 
interiorment la peça al cos, i a l’esquena i interiorment ha de tenir una goma elàstica 
per ajustar-la al cos. 
L’anorac ha de dur integrada, o que s’hi pugui adaptar sense dificultat, una caputxa 
per protegir-se de la pluja, d’una capacitat suficient per contenir la gorra i amb cordó 
d’ajustament. 
 
Folre anorac 
 
Com a peça complementària de l’anorac pot dur un folre de guardapits com a abric 
subjecte i del qual es pugui desprendre, i que no ha de ser peça d’uniformitat. 
 
Guardapits reflector. 
 
S’hauran d’utilitzar en els casos en què es requereixi una major visibilitat, i en tot cas 
per desenvolupar tasques de regulació del trànsit. Serà de color groc. 
El guardapits ha de dur a l’esquena, de forma centrada, i a la part frontal esquerra, a 
l’altura del pit, respectivament, el logotip pertinent. 
 
Guants d’actuació. 
 
Han de ser de color negre, de pell o d’altres materials igual o més resistents i sense 
folre. Han d’anar ajustats als dits, amb reforços al palmell i amb goma elàstica al puny. 
Han de ser resistents a talls, abrasions i perforació nivell V. 
 
Guants d’abric.  
 
Els guants d’abric han de ser de color blau marí, resistents a la pluja, amb folre de 
fibra termo-aïllant i amb reflectors a l’altura del puny. Han de ser de la mateixa roba 
que l’anorac i ajustables a aquesta peça pel canell, reforçats al palmell, al polze i a 
l’índex de cada mà. 
 
Guants per a intervencions d’alta visibilitat i regulació del trànsit.  
 
Han de ser de color blanc o bicolors, sempre que siguin de blau marí i de groc de gran 
visibilitat. 
 
Calcetins. 
 
De color negre, d'estiu i d'hivern. 
 
Cinturó. 
 
De lona rígida de 5 cm d’ample, de color blau marí i regulable en longitud, que ha de 
dur una sivella de plàstic o d’un producte sintètic o similar que s’uneixi a pressió i amb 
forta resistència a la tracció, i que dugui al frontal l’escut de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears. 
 



Sabates. 
 
De uniformitat d'ús professional, de pell de color negre brillant amb sola de cautxú i 
cordons. 
 
Botes. 
 
De color negre, de pell o combinades de pell i sintètic, amb cordura, impermeables i  
anti-estripades, amb sola antilliscant de goma i cordades. 
 
Gorra. 
 
Ha de ser amb visera i flexible de tal manera que es pugui doblegar, de color blau marí 
i ajustable a la part posterior. A la part frontal ha de dur l’escut municipal (el qual no 
ha de tenir arestes o enganxalls que puguin lesionar en cas d’intervenció) amb els 
distintius davall. La composició ha de ser de la mateixa roba que els pantalons i a 
ambdós costats, de forma centrada, hi ha d’haver el logotip establert. 
 
Roba especial de pluja: Vestit d'aigua format per jaqueta i pantalons. 
 
De material impermeable de color groc. La jaqueta ha de dur a l’esquena el logotip 
previst com també a la part frontal esquerra, a l’altura del pit. 
 
Els pantalons han de ser de material impermeable de color groc. 
 
Logotips i emblemes.  
 
Tot el que fa referència als logotips i emblemes està tipificat i regulat pel Butlletí Oficial 
de les Illes Balears Núm. 67 de 2 de maig de 2015 i Núm. 166 de 8 de novembre de 
2012. 
 
 

X. LOT 2: VESTUARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
Les peces han d’estar elaborades amb teixits de bona qualitat, es valorarà que tinguin 
resistència al foc (categoria M1), han de ser aïllants al calor, transpirables i repel�lir la 
humitat. Es valorarà el disseny de la gamma oferta. 
 
Han de ser de qualitat i gran resistència, i que no s’encongeixin al rentar-los. 
 
DESCRIPCIONS 
 
Pantalons laborals d'hivern. 
 
Color blau marí. Sistema d'ajustament a la cintura. Dues butxaques normals. 
Butxaques amb manxa i tapeta amb velcro a les cames. Dues butxaques al darrera. 
Han de ser elàstics. 
 
Pantalons laborals d'estiu. 
 
Color blau marí multi-butxaques i pinces,  goma elàstica a l'interior de la cinturilla de 
l'esquena. Dues butxaques franceses i dues amb tapeta i velcro. 



 
 
Dessuadora bicolor alta visibilitat hivern. 
 
Amb coll polo bicolor d’alta visibilitat amb 2 tires reflectants de 5 cm. en el dors, elàstic 
en puny i cintura. 
 
Polo bicolor alta visibilitat estiu. 
 
Amb una butxaca en el pit amb tancament de velcro. Ventilació a les aixelles. Teixit 
transpirable i d'assecat ràpid. Coll del mateix color que el teixit de contrast. Meitat 
superior teixit fluor, meitat inferior teixit contrast. 2 bandes reflectants horitzontals en 
el cos de 5.5 cm d'amplada. 
 
Polo blau Hivern. 
 
Dessuadora amb coll tipus polo, de color blau amb elàstic en el puny i cintura. 
 
Polo blau estiu 
 
Polo de màniga curta. Teixit piqué. Tapeta amb dos botons. 
 
Camiseta blava de màniga llarga. 
 
Camiseta màniga de llarga. Teixit tubular. Doble costura en el coll, mànigues i baix. 
Amb reforç d'espatlla a espatlla. 
 
Camiseta blava de màniga curta. 
 
Camiseta de màniga curta. Teixit tubular. Doble costura en el coll, mànigues i baix. 
Amb reforç d'espatlla a espatlla. 
 
Anorac bicolor d’alta visibilitat. 
 
Anorac Alta visibilitat. Fluor triple us. Mix. Color taronja/blau marí. 
Impermeable exterior: Transpirable. Caputxa que sigui fàcil de llevar en el coll i 
ajustable amb cordó. Doble tancament frontal: cremallera i tapeta amb botons a 
pressió. Puny ajustable mitjançant botó a pressió. Dues butxaques baix amb tapeta.     
Jaqueta – armilla interior: Convertible amb guardapits.  
Tancament de mànigues amb cremalleres. Armilla encoixinada. Punys elàstics. Dues 
butxaques. 
 
Guardapits taronja alta visibilitat hivern.  
 
Guardapits multi-butxaques. Taronja. Tancament cremallera i tapeta tallavents: Triple 
butxaca superposada a ambdós laterals. Un amb cremallera, l'altre amb tancament de 
tapeta amb velcro y el tercer amb apertura lliure lateral per a resguardar les mans.  
Faldó per cobrir els ronyons. Teixit interior i embuatat de polièster. Butxaca interior.  
Butxaca porta mòbil y porta bolígrafs. 
 
Guardapits bicolor alta visibilitat multi-butxaques  estiu. 
 



Guardapits amb tancament de cremallera de nylon. Escot a bec. Tres butxaques de pit 
de diferents mides amb carteres de velcro. Dues bosses laterals amb cremallera i 
bosses exteriors amb carteres de velcro. Butxaca posterior exterior amb cremallera. 
Dues bandes reflectants en el pit i l'espatlla. Combinat amb alta visibilitat i rivetat. 
 
Guardapits blau hivern. 
 
De color Blau marí. Amb faldó per cobrir els ronyons. Bocamàniga amb elàstic. Doble 
tancament frontal: cremallera i tapeta tallavents  amb botons a pressió. Butxaca per a 
mòbil, amb butxaques per a bolígrafs. Butxaca plana (ideal per a estampació). 6 
butxaques baixes: 3 a cada costat superposats: un amb cremallera, un amb tapeta 
amb velcro i un altre amb obertura lliure ideal per a resguardar les mans. Butxaca 
interior.   
 
Sabates seguretat hivern. 
 
Sabates de pell amb puntera plàstica i plantilla tèxtil de seguretat S3. 
 
Sabates seguretat estiu. 
  
Sabates de pell o cordura transpirable amb puntera plàstica i plantilla tèxtil S3. 
 
Botes seguretat hivern.  
 
Botes  de pell amb puntera plàstica i plantilla tèxtil de seguretat S3. 
 
Botes seguretat estiu.  
 
Botes de pell o cordura transpirable amb puntera plàstica i plantilla tèxtil S3. 
 
Polar bicolor alta visibilitat.  
 
Jaqueta polar bicolor d'alta visibilitat amb cintes reflectants en tors i mànegues. Coll alt 
amb cremallera central, goma elàstica en el baix de la màniga i tres butxaques amb 
cremallera. 
 
Caçadora bicolor alta visibilitat.  
 
Caçadora bicolor d'alta visibilitat amb cintes reflectants al tors i mànigues. Cremallera 
central, punys de canalé i dues butxaques en el pit amb cremallera. 
 
Caçadora blava. 
 
Caçadora blau marí amb dues butxaques en el pit i dues a les mànigues amb tapeta 
tancada amb velcro, punys elàstics, cintura amb elàstics laterals i tancament amb botó, 
amb tancament de cremallera central amb tapeta. 
 
Gorra.  
 
Gorra de visera amb tancament ajustable amb velcro. 
 
Tallavent.  



 
Tallavents folrat de color blau marí amb cremallera i butxaques laterals, punys i cintura 
amb elàstic.         
 
Logotip Ajuntament de Felanitx.  
 
Totes les peces superiors  (polo, camiseta interior, anorac d’hivern, guardapits, 
caçadora estiu i tallavents) aniran serigrafiades a un color amb el logotip de 
l'Ajuntament de Felanitx corresponent. 
 
 

XI. LOT 3: VESTUARI OPERARIS CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Les peces han d’estar elaborades amb teixits de bona qualitat, es valorarà que tinguin 
resistència al foc (categoria M1), han de ser aïllants al calor, transpirables i repel�lir la 
humitat. Es valorarà el disseny de la gama oferta. 
 
Han de ser de qualitat i gran resistència, i que no s’encongeixin al rentar-los. 
 
DESCRIPCIONS 
 
Pantalons laborals d'estiu.  
 
De color gris multi-butxaques amb pinces i goma elàstica a l'interior de la cinturilla de 
l'espatlla. Dues butxaques franceses i quatre amb tapeta i velcro. Repunt posterior de 
seguretat. 
 
Pantalons laborals d'hivern.  
 
De color gris amb sistema d'ajustament en la cintura. Dues butxaques normals. 
Butxaques amb manxa i tapeta amb velcro a les cames. 
 
Camisa hivern.  
 
Color gris màniga llarga amb puny i botó, coll camiser, butxaques en el pit amb 
tancament botó i tapeta. 
 
Camisa estiu.  
 
De color gris i màniga curta, coll camiser, butxaques en el pit amb tancament botó i 
tapeta.          
 
Dessuadora Hivern.  
 
Dessuadora amb coll polo de color gris i amb elàstic en el puny i la cintura. 
 
Sabates seguretat hivern.  
 
Sabates de pell amb puntera plàstica i plantilla tèxtil de seguretat S3. 
 
Sabates seguretat estiu.  
 



Sabates de pell o cordura transpirable amb puntera plàstica i plantilla tèxtil S3. 
 
Tallavent. 
 
Tallavent folrat amb cremallera i butxaques laterals, punys i cintura amb elàstics. 
 
Caçadora.  
 
Caçadora gris amb dues butxaques en el pit i dues a les mànigues amb tapetes 
tancades amb velcro, punys elàstics, cintura amb elàstics laterals i tancament amb 
botó, amb tancament de cremallera central amb tapeta. 
 
Logotip Ajuntament de Felanitx. 
 
Totes les peces superiors (camisa, dessuadora, tallavent i caçadora) aniran 
serigrafiades a un color amb el logotip de l'Ajuntament de Felanitx corresponent 
 
 

XII. LOT 4: VESTUARI TREBALLADORES SOCIALS 
 
Les peces han d’estar elaborades amb teixits de bona qualitat, es valorarà que tinguin 
resistència al foc (categoria M1), han de ser aïllants al calor, transpirables i repel�lir la 
humitat. Es valorarà el disseny de la gamma oferta. 
 
Han de ser de qualitat i gran resistència, i que no s’encongeixin al rentar-los. 
 
DESCRIPCIONS 
 
Camisa d'hivern. 
 
Camisa sanitària blanca amb tres butxaques amb tancament cremallera. 
 
Camisa d'estiu. 
 
Camisa sanitària blanca amb tres butxaques amb tancament cremallera. Sense 
mànigues i de roba lleugera.   
 
Pantalons d'hivern. 
 
Pantalons sanitaris unisex blancs. 
 
Pantalons d'estiu. 
 
Pantalons sanitaris unisex blancs tipus pirata fets amb roba lleugera. 
 
Rebeca.  
 
Rebeca punt amb botons. 
 
Tallavent. 
 



Tallavent folrat de color blau marí amb cremallera i butxaques laterals, punys i cintura 
amb elàstics.    
 
Calçat.  
 
Esclop sanitari tancat amb tancament de velcro. 
  
Logotip Ajuntament de Felanitx. 
 
Totes les peces superiors (Camisa, rebeca i tallavent) aniran serigrafiades a un color 
amb el logotip de l'Ajuntament de Felanitx corresponent. 
 
 

XIII. LOT 5: VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL 
 
Les peces han d’estar elaborades amb teixits de bona qualitat, es valorarà que tinguin 
resistència al foc (categoria M1), han de ser aïllants al calor, transpirables i repel�lir la 
humitat. Es valorarà el disseny de la gamma oferta. 
 
Han de ser de qualitat i gran resistència, i que no s’encongeixin al rentar-los. 
 
DESCRIPCIONS 
 
Pantalons. 
  
Pantaló recte multi-butxaques, varetes i ajustament de velcro a la cintura, dues bosses 
de càrrega en els costats, butxaques laterals i posteriors de plastó amb cartera i velcro, 
butxaques per a genolleres, cintes reflectants. 
 
Jersei de punt. 
  
De color blau marí amb reforç als colzes i espatlles. 
 
Polo taronja alta visibilitat estiu. 
  
Polo de màniga curta amb una butxaca en el pit amb tancament de velcro. Ventilació a 
les aixelles. Teixit transpirable i d'eixugat ràpid. Coll i final de les mànigues en color 
negre. 
 
Polar taronja alta visibilitat.  
 
Jaqueta polar de color taronja d'alta visibilitat amb cintes reflectants en tors i 
mànigues. Coll alt amb cremallera central, goma elàstica en el baix de la màniga i tres 
butxaques amb cremallera.  
Ha de dur grafiat " Protecció Civil Felanitx" amb un fons fosforescent  a l'esquena. 
 
Sabates seguretat.  
 
Sabates de pell amb puntera plàstica i plantilla tèxtil de seguretat S3. 
 
Guardapits de color taronja alta visibilitat hivern. 
 



Guardapits multi-butxaques. De color taronja. Tancament amb cremallera i tapeta 
tallavents.  
Triple butxaca superposada en ambdós costats. Un amb cremallera, un altre amb 
tancament de tapeta i velcro i el tercer amb obertura lliure lateral per resguardar les 
mans. Faldó per cobrir els ronyons. 
Teixit interior i embuatat de polièster. Butxaca interior. Butxaca porta mòbil i porta 
bolígrafs. 
 
Guardapits bicolor d’alta visibilitat multi-butxaques estiu.  
 
Guardapits multi-butxaques i tancament de nylon. Escot de bec. Tres bosses de pit de 
diferents grandàries amb carteres de velcro. Dues bosses laterals amb cremallera i 
butxaques exteriors amb carteres de velcro. Butxaca posterior exterior amb cremallera. 
Dues bandes reflectants en el pit i espatlla. Combinat amb alta visibilitat i rivetat. 
 
Logotip.  
 
Totes les peces superiors (jersei, polo, polar, guarda pits) aniran serigrafiades amb els 
logotips pertinents al personal de protecció civil. 
 
 
 


