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INFORME QUE EMET EL CAP DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’INCA 
EN RELACIÓ A L’ADQUISICIÓ D’ARMILLES DE PROTECCIÓ PERSONAL PER A 
LA POLICIA LOCAL 
 
Necessitat del subministrament 
 
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 riscs 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 riscs per a la salut o la seva seguretat, que no puguin evitar-se o 
limitar-se suficientment mitjançant la utilització de mètodes de protecció col•lectiva o 
l'adopció de mesures d'organització del treball. 
 
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 antibales, antitall, 
antipuntxades, etc., estarien incloses com a 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. 
 
Aquesta necessitat de protecció, en la situació actual de nivell d’alerta IV per 
terrorisme, així com per la proliferació de bandes criminals organitzades, violentes i 
armades, cobra cada cop mes rellevància, pel que constitueix una de les prioritats 
d’aquesta prefectura, més encara si tenim presents recents fets luctuosos que han 
ocasionat la tràgica pèrdua de vides humanes. 
 
Es proposa, doncs, prioritzar la partida d’inversió d’enguany per destinar-la a satisfer 
aquesta necessitat.  
 
Característiques de les armilles 
 
Atenent al nombre d’efectius d’aquest Cos, davant la impossibilitat d’assolir l’objectiu 
de dotar a tota la plantilla d’armilles unipersonals, cal començar per les unitats 
reactives, que sumen un total de 30, considerant, a la vista dels preus de mercat, que 
poden adquirir-se per una quantia que permet substanciar-se amb una contractació 
menor. 
 
Per tal de fer-ho efectiu, es sol·licita que pels serveis de secretaria es convidi almenys 
a tres empreses del sector a participar de la contractació, mitjançant la presentació de 
pressuposts sobre 30 armilles amb els següents requisits: 
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Panells antibales de nivell de protecció IIIA, que compleixin els requisits de certificació 
acords amb la norma NIJ STD 0101.04 i NIJ requeriments interins 2005. Amb 
protecció antiganivet i antipunxades: 24 julis d'acord amb la norma NIJ 0115.00,  nivell 
de protecció S1/G. Trauma, màxim =20 mm. Amb patronatge específic per home i 
dona. Cada armilla ha disposar de funda personalitzable, amb llegenda en pit i 
esquena segons Decret de Normes Marc de les Illes Balears, placa d’Inca cosida al pit  
i borsa de transport. 
 
Preu del contracte 
 
Atès les característiques i nombre d’armilles a subministrar, el pressupost màxim de 
licitació serà de 18.000 euros, IVA exclòs. Aquest preu ha d’incloure totes les 
prestacions inherents al contracte.  
 
Termini de presentació d’ofertes. 
 
Les empreses convidades tindran un termini màxim de 10 dies naturals per presentar 
les seves ofertes d’ençà la recepció de la invitació. Les ofertes presentades amb 
posterioritat  a aquest termini no seran tingudes en compte. 

 
Inca, 15 de gener de 2018 

 
El cap: 


