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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES QUE REXIRÁ A 
CONTRATACIÓN, POLO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, DO SUBMINISTRO 
DE ARTIGOS DE UNIFORMIDADE, DE FORMA SUCESIVA E POR PREZO UNITARIO. 
 
 
1.- OBXECTO.- A adquisición, mediante subministro sucesivo e por prezo unitario, de artigos 
de uniformidade para o persoal que presta servizos no Concello de Vilagarcía de Arousa.  
 
2.- NÚMERO DE  ARTIGOS A SUBMINISTRAS E CARACTERÍSTICAS DO SUBMINISTRO.-  
 
O número de artigos a subministrar, así como as súas características e prezos unitarios 
máximos de licitación detállanse a continuación. 
 
O número de artigos a subministrar son os que figuran ó lado de cada artigo, tendo en conta 
que as cantidades teñen o carácter de estimacións anuais, e o Concello unicamente  aboará 
os artigos solicitados e subministrados, sen que lle sexa esixible polo adxudicatario que 
solicite ou se lle entreguen a totalidade dos que figuran a continuación. 
 
Con anterioridade á colocación dos escudos, emblemas e serigrafiado nas prendas, o 
contratista deberá contactar co concello de Vilagarcía de Arousa, ó obxecto de que o órgano 
municipal competente outorgue a súa conformidade e se lle indique o lugar exacto da súa 
colocación en cada prenda.  
 
2.1 Policía Local. Uniformidade ordinaria.  Ademais do establecido no presente prego, todo 
o material deberá adaptarse á normativa do regulamento de uniformidade esixido no Decreto 
60/2010 de 8 de abril, polo que se desenvolve a lei 4/2007, do 2 de abril, de coordinación de 
policías locais, en materia de uniformidade, acreditación e medios técnicos e a Orde  do 22 de 
xullo de 2010 pola que se establece a descrición e características das distintas pezas de 
uniformidade dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local de 
Galicia, así como a imaxe corporativa dos corpos de policía local. Así mesmo, as prendas 
deberán contar cos escudos e distintivos propios da policía local de Vilagarcía de Arousa e o 
número de funcionario, naquelas que corresponda. 
  
Zapatos e botas Policía Local 
 
 
Número 
de pares 

 Descrición Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
excluído) 

IVE 21% Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
incluído) 

23 Zapatos negros, lisos, en pel,  con cordóns 
negros e de forma ancha. Impermeables, 
flexibles, transpirables. Piso illante,  
antiestático e antiescorregante .  

58,00 € 12,18 € 70,18 € 
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19 Botas de media cana, negras, lisas, en pel. 
Axustables ao pé con ollais e presillas para 
abrochar, ou con outro sistema de peche de 
semellantes prestacións. Transpirables, 
impermeables,  antirrotura, . Piso aillante, 
antiestático  e antiescorregante.  

80,00 € 16,80 € 96,80 € 

3 Botas baixas, negras, lisas, en pel, axustables 
ao pé con ollais e presillas para aborchar, ou 
con outro sistema de peche de semellantes 
prestacións.Transpirables, impermeables, 
antirrotura. Piso illante, antiestático  e 
antiescorregante.  

63,00 € 13,23 € 76,23 € 

1 Botas de auga de seguridade de cor negra e 
forradas interiormente. En PVC ou caucho. 
Flexibles. Sola antiescorregante e illante da 
electricidade. Cana alta 

22,00 € 4,62 € 26,62 € 

 
 
Vestiario Policía Local 
 
Número 
de 
prendas 

 Descrición Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
excluído) 

IVE 21% Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
incluído) 

3 
Quentapescozo protector. Realizada en tecido 
tipo polar e transpirable, cun suplemento en 
fibra que permita cubrir a cabeza 8,50 € 1,79 € 10,29 € 

4 Par de luvas. De cor negro, nivel protección V 42,00 € 8,82 € 50,82 € 

42 
Par de calcetíns de verán. Lisos, cor negra, en 
tecido transpirable, con elástico 2,70 € 0,57 € 3,27 € 

54 
Par de calcetíns de inverno. Lisos, en cor 
negra, en tecido transpirable, con elástico. 5,50 € 1,16 € 6,66 € 

15 

Pantalóns de faena. En tecido resistente a 
roturas e rachaduras, con características de 
elasticidade e  con dobre costura que dificulte 
a tracción.  72,00 € 15,12 € 87,12 € 

22 

Polos de manga longa. En tecido transpirable. 
Prenda personalizada con logosimbolos 
fabricados en fieltro, fieltro-caucho ou pvc, 
unidos mediante sistema �cosido� 72,00 € 15,12 € 87,12 € 

22 

Polos de manga curta. En tecido transpirable. 
Prenda personalizada con logosimbolos 
fabricados en fieltro, fieltro-caucho ou pvc, 
unidos mediante sistema �cosido� 68,00 € 14,28 € 82,28 € 

8 

Xersei. Prenda de manga longa, confecionada 
en tecido tipo polar,  softshell ou similar,  
illante do frío e vento, transpirable. Zonas 
elásticas en colo, cintura e puños, para axuste 
da prenda.Prenda personalizada con 
logosímbolos fabricados en fieltro, fieltro-
caucho ou pvc;  unidos por sistema �cosido 
ou termoselado�. 128,00 € 26,88 € 154,88 € 

2 

Camiseta interior, de tecido térmico  e 
transpirable, de escaves amplos, colo de 
caixa, en tecido dobre de punto elástico, cun 
largo de 25 mm., baixos da peza e 
bocamangas con dobras 24,00 € 5,04 € 29,04 € 
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1 

Chaquetón: Prenda longa que permita o seu 
uso contra o frío, vento e choiva. Fabricada en 
tecido illante, impermeable e transpirable. 
Portamicros en ambas as ombreiras. Prenda 
personalizada con logosimbolos fabricados en 
fieltro, fieltro-caucho ou pvc, unidos mediante 
sistema �cosido� 280,00 € 58,80 € 338,80 € 

3 

Cobrepantalón: De material hidrorrepelente, 
impermeable e transpirable, de costuras 
termoseladas, deseño amplo que permita o 
seu axuste encima do pantalón de traballo. 51,00 € 10,71 € 61,71 € 

6 
Cinto, fabricado en loneta de cor negra e 
poliéster 100% 25,00 € 5,25 € 30,25 € 

7 
Suéter tipo polar: Confeccionado en tecido 
térmico. Colo tipo semicisne cosido ó escote.  44,00 € 9,24 € 53,24 € 

2 
Peto reflector reversible, realizado en tecido 
lixeiro e transpirable 42,00 € 8,82 € 50,82 € 

14 Gorra tipo béisbol 20,00 € 4,20 € 24,20 € 

 
 
2.2.- Condutores guindastre:  
 
Todo o material deberá adaptarse ás características especificadas no anexo I do presente 
prego, agás que ó lado de cada prenda  incluída no seguinte cadro figure unha descrición 
específica. As prendas deberán vir serigrafiadas de acordo co establecido no Anexo I do 
presente prego.  
 
Vestiario condutores guindastre: 
 

   
Número de 
prendas 

 Descrición Prezo unitario 
máximo de licitación 
(IVE excluído) 

IVE 21% Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
incluído) 

2 Pantalón  24,00 � 5,04 � 29,04 � 
2 Polo manga curta  15,70 � 3,30 � 19,00 � 

2 Polos manga longa  18,18 � 3,82 � 22,00 � 

2 Xersei  45,00 � 9,45 � 54,45 � 

2 Parka curta 61,00 � 12,81 � 73,81 � 
 

Calzado condutores guindastre: 
 
Número 
de pares 

 Descrición Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
excluído) 

IVE 21% Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
incluído) 

2 Zapatos negros, lisos, en pel,  con cordóns 
negros e de forma ancha. Impermeables, 
flexibles, transpirables. Piso illante,  
antiestático e antiescorregante .  

58,00 € 12,18 € 70,18 € 
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2.3 Servizo Municipal de Protección Civil e Emerxencias.  
 
Todo o material deberá adaptarse ás características especificadas no anexo II do presente 
prego. Os escudos deberán atoparse debidamente termoselados a cada prenda, de acordo co 
indicado no Anexo II do presente prego. A serigrafía das prendas axustarase ó establecido no 
citado anexo II. 
 
Vestiario servizo municipal de protección civil e emerxencias: 
 
 

Nº 
prendas 

 Descrición Prezo 
unitario 
máximo de 
licitación 
(IVE 
excluído) 

IVE 21% Prezo 
unitario 
máximo 
de 
licitación 
(IVE 
incluído) 

13 Pantalón 90,00 € 18,90 € 108,90 € 

13 polo manga curta 15,00 € 3,15 € 18,15 € 

13 Polo manga longa 18,00 € 3,78 € 21,78 € 

13 chaqueta 100,00 € 21,00 € 121,00 € 

13 chaquetón 150,00 € 31,50 € 181,50 € 

 
Calzado servizo municipal de protección civil e emerxencias: 
 

Número 
de pares 

 Descrición Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
excluído) 

IVE 21% Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
incluído) 

13 Botas  160,00 € 33,60 € 193,60 € 
 
 
 
 

2.4 Resto de Servizos. Todo o material deberá adaptarse ás características especificadas no 
anexo III do presente prego, agás que ó lado de cada artigo  incluído no seguinte cadro figure 
unha descrición específica. Os distintivos ou emblemas deberán atoparse debidamente 
serigrafiados a cada prenda. A serigrafía axustarase ó establecido no Anexo III do presente 
prego. 
 
 
As prendas de cor negra deberán serigrafiarse de acordo coas seguintes particularidades: o 
serigrafiado será en cor branca e non irán serigrafiadas as mangas. 
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Vestiario Resto Servizos 
 
Nº 
prendas 

 Descrición Prezo 
unitario 
máximo 
de 
licitación
(IVE 
excluído) 

IVE 21% Prezo 
unitario 
máximo de 
licitación 
(IVE 
incluído) 

121 Cazadora  15,00 � 3,15 � 18,15 � 

134 Pantalón cor gris 14,00 � 2,94 � 16,94 � 

99 Camisa de manga curta cor gris 15,50 � 3,26 � 18,76 � 

105 Camisa de manga longa cor gris 15,70 � 3,30 � 19,00 � 

47 Xersei pescozo redondo 45,00 � 9,45 � 54,45 � 

33 Anorak  120,00 � 25,20 � 145,20 � 

13 Xersei pescozo pico 35,00 � 7,35 � 42,35 � 

11 Pantalón vaqueiro inverno.  34,00 � 7,14 � 41,14 � 

7 Pantalón vaqueiro verán 34,00 � 7,14 � 41,14 � 

12 Polo manga curta cor gris 19,00 � 3,99 � 22,99 � 

30 Chaqueta auga impermeable 18,76 � 3,94 � 22,70 � 

30 Pantalón auga impermeable 8,97 � 1,88 � 10,85 � 

8 Pantalón cor negro  14,00 � 2,94 � 16,94 � 

9 camisa manga curta cor negro  15,50 � 3,26 � 18,76 � 

10 Polo m/c cor negro  19,00 � 3,99 � 22,99 � 

 
 
Calzado Resto Servizos 
 
 
Número 
de pares 

 Descrición Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
excluído) 

IVE 21% Prezo unitario 
máximo de 
licitación (IVE 
incluído) 

9 Botas baixas de seguridade, tipo S3, illantes ó 
paso de corrente eléctrica, que deberán 
cumprir as normas UNE-EN ISO-20345  
En pel de cor negro/marrón. Transpirables. 
Impermeables. Piso illante, antiestático  e 
antiescorregante. Punteira lixeira non 
condutora da electricidade cun resistencia 
anti-impactos de cando menos 200 xulios. 

66,80� 14,03 € 80,83 € 

13  Zapatos negros, lisos, en pel,  con cordóns 
negros, de forma ancha, flexibles, 
transpirables, impermeables, con sola illante,  
antiestática e antiescorregadiza . 

58,00 � 12,18 � 70,18� 

64 Botas baixas de seguridade tipo S3 SRC, que 
deberán cumprir as normas UNE-EN ISO-
20345 
En pel de cor negro. Transpirables. 

30,29 �  6,36� 36,65 � 
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Impermeables. Plantilla anatómica, 
antiestática e antiperforación non metálica. 
Punteira non metálica. Suela antideslizante 
SRC 

24 Botas de auga de seguridade do tipo S5, de 
PVC de cor verde e forrada interiormente, con 
punteira e plantilla antiperforación de aceiro, 
absorción de enerxía no talón. Suela 
antiestática e antiescorregante. Toda a bota, 
incluída a suela, será resistente a aceites, 
ácidos, graxas e hidrocarburos. Caña alta  

12,88 � 2,70� 15,58 � 

 
 
3.- MOSTRAS. 
 
Nesta licitación a valoración dos aspectos técnicos que integra a proposta presentada polos 
licitadores, basearase nas mostras e documentación técnica que deben presentar os mesmos. 
 
O ofertante acompañará a súa oferta con mostras de cada un dos produtos  ofertados, non 
sendo necesario que ditas mostras sexan personalizadas coa imaxe corporativa ou deseño 
final pedido neste procedemento. O obxecto do exame da mostra é poder apreciar a calidade, 
prestacións, confección, tecido, materiais, etiquetado e marcado dos artigos de uniformidade 
propostos. A mostra achegada debe ser coincidente coa documentación técnica de referencia. 
Todas e cada unha das mostras, levarán solidamente adherida unha etiqueta co nome da 
empresa licitadora e a identificación do servizo municipal ó que corresponde a mostra. 
 
O adxudicatario virá obrigado a entregar os produtos coas mesmas calidades que as mostras 
presentadas ou, no seu defecto, de calidade superior previa aceptación do Concello de 
Vilagarcía de Arousa. O incumprimento desta obriga será considerada como incumprimento 
contractual, coas consecuencias que da mesma se deriven conforme o Texto Refundido da lei 
de Contratos do Sector Público e da súa normativa de desenvolvemento. 
 
As mostras serán remitidas xunto cos sobres das proposicións, debendo vir agrupadas. A falta 
de presentación de mostras será causa suficiente para rexeitar a oferta realizada polo licitador.  
 
As mostras entregaranse (en sobre ou paquete cerrado) no rexistro de licitacións do Concello 
de Vilagarcía de Arousa, sito na Praza Ravella nº 1 � 1ª Planta (Negociado de Contratación e 
Patrimonio), 36600 Vilagarcía de Arousa. 
 
As empresas licitadoras non poderán esixir indemnización polo deterioro que poidan sufrir as 
mostras como consecuencia dos ensaios/probas realizados sobre as mesmas. 
 
As mostras presentadas polas empresas que non resultaran adxudicatarias, deberán ser 
retiradas no prazo de 30 días contados a partir do seguinte á notificación da resolución de 
adxudicación, agás aquelas que o órgano de contratación consumira para valorar as 
características técnicas do subministro ou considere oportuno reter, por terse interposto 
recurso, reclamación ou existir calquera outra incidencia contractual. Transcorrido o prazo 
anteriormente indicado sen que se retiraran as mostras polos licitadores que non foran 
adxudicatarios, estas quedarán a disposición do Concello que quedará exento de toda 
responsabilidade sobre as mesmas. 
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As mostras correspondentes á oferta que resulte adxudicataria quedarán en poder do 
Concello de Vilagarcía de Arousa ós fins da comprobación do subministro, que deberá ser 
exactamente igual que ditas mostras.  
 
As mostras presentadas polos adxudicatarios non poderán ser retiradas ata a finalización do 
contrato e unha vez cumprido o prazo de garantía e acordada a devolución da mesma. 
A partir da notificación do acordo de devolución da garantía,  os adxudicatarios disporán de 
30 días para proceder á retirada das mostras, transcorridos este prazo, as mostras quedarán a 
disposición do órgano de contratación, que quedará exento de toda responsabilidade sobre 
as mesmas. 
 
As mostras non poderán incorporarse como unidades do subministro. 
 
 
4.- ETIQUETADO E MARCADO.  
 
Prendas téxtiles: Tódalas prendas iran etiquetadas de acordo co establecido no Real Decreto 
928/1987, do 5 de xuño, relativo ó etiquetado de composición dos produtos téxtiles. No 
etiquetado figurará por tanto, a identificación do fabricante do produto así como a súa 
composición, instrucións para o seu lavado e limpeza, etc. No seu caso, acompañaranse as 
instrucións de uso da prenda.  
Ademais, as prendas de protección deberán levar o marcado correspondente en función da 
norma/a de aplicación en cada caso.  
 
Calzado: Irá etiquetado de acordo co disposto no Real Decreto 1718/1995, de 27 de outubro, 
polo que se regula o etiquetado dos materiais utilizados nos compoñentes principais do 
calzado. O calzado de seguridade e protección virá marcado de acordo coas normas de 
aplicación en cada caso.  
 
 
5.- DESCRICIÓN DA SUBMINISTRACIÓN E DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR. 
 
O licitador deberá describir na súa oferta as características de cada un dos artigos de 
uniformidade, detallando a súa composición, tipos e clase de materiais, calidades e acabado 
no seu caso. 
 
O licitador deberá presentar documentación técnica suficiente (certificados, informes, folletos 
informativos, etc.) que acrediten que cada unha das prendas subministradas cumpren os 
requisitos e esixencias do presente prego, debendo identificar perfectamente quen emite o 
certificado, data, sinatura, etc. 
 
Toda a documentación presentada relativa as características técnicas dos produtos ofertados, 
deberá estar escrita en idioma castelán e/ou en galego.  
  
Para a comprobación do cumprimento do prego de prescricións técnicas, as empresas 
ofertantes deberán presentar a documentación que acredite todos os extremos contidos no 
mesmo, que permita a perfecta valoración dos criterios sometidos a xuízos de valor. 
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6.- PRAZO E LUGAR DE ENTREGA. Os prazos serán os seguintes: 
 
a) para toma de medidas ó obxecto de determinar as tallas a subministrar: o prazo máximo 
serán de 10 días a partir do seguinte ó da data da sinatura do contrato,  
b) Prazo para a entrega dos artigos: nos 20 días seguintes á data de toma de medidas ou 
realización do pedido.  
 
As prendas entregaranse en distintos centros de traballo situados no Concello de Vilagarcía de 
Arousa, o que se especificará no intre de realizar os pedidos ou toma de medidas. As prendas 
deberán vir embaladas de forma individualizada e debidamente identificadas de conformidade 
coas indicacións que se  darán ó adxudicatario polo Concello de Vilagarcía de Arousa, de xeito 
que resulte facilmente identificable o artigo, o destinatario receptor e a talla. 
 
Para a toma de medidas, o concello de Vilagarcía de Arousa determinará un local nas 
dependencias da Casa Consistorial, para que a empresa adxudicataria realice os traballos 
previos a confección das prendas. 

 
7.- ARRANXOS E SUBSTITUCIÓNS 
 
O adxudicatario está obrigado a facer os arranxos e adaptacións necesarias nas prendas que 
así o requiran, ou ben a restitución destas que por defecto de tallaxe ou confección non se 
acomoden ó usuario. 
  
8.- CONTROL DE CALIDADE E PRAZO DE GARANTÍA 
 
O contratista deberá establecer un control de calidade sobre os artigos subministrados, 
certificando así que se axustan as especificacións técnicas esixidas e á normativa legal en 
vigor. 
 
O prazo de garantía será de 1 mes a contar dende a data de recepción en conformidade da 
última entrega. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, maio 2014. 
 
 
 
 
Asdo.: Tomás Javier Fole Díaz 
Alcalde-Presidente 
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ANEXO I. DESEÑO E CARACTERÍSTICAS DAS PRENDAS A SUBMINISTRAR 
CONDUTORES GUINDASTRE. 

 
 

1.- Pantalón azul mariño  con bandas retroreflectantes:  
 
Pantalón de cor azul mariña (pantone 296 C ), en tecido resistente a roturas e rachaduras, con 
características de elasticidade e  con dobre costura que dificulte a tracción.  Con dous petos 
dianteiros en corte oblicuo e vertical na liña  lonxitudinal exterior de ambas as pernas. Na parte 
posterior levará dous petos con tapeta e pechados cun sistema velcro ou similares 
prestacións.  Levará dous petos laterais de parche con tapeta e pechados cun sistema velcro 
ou similares prestacións.  Levará dúas bandas retroreflectantes de alta visibilidade rodeando 
horizontalmente as perneiras e cun ancho mínimo de 5 cm. por banda. 
 
2.- Polo manga curta: 
 
Fabricado en tecido transpirable,  EPI categoría II, EN 340 e EN 471. Cor vermello flúor alta 
visibilidade. Peche de botóns en pescozo e un peto en peito. Con dúas bandas 
retroreflectantes en peito e costas, como mínimo de 5 cm. de ancho. 
 
3.-  Polo manga longa: 
 
Fabricado en tecido transpirable, EPI categoría II, EN 340 e EN 471, cor vermello flúor alta 
visibilidade. Peche de botóns en pescozo e un peto en peito, puños elásticos. Con dúas 
bandas reflectantes en peito e costas, como mínimo de 5 cm. de ancho. 
 
4.- Xersei con pescozo redondo: 
 
Prenda de punto,   EPI categoría II, EN 340 e EN 471, cor vermello flúor alta visibilidade, en 
tecido transpirable. Con dúas bandas reflectantes en peito e costas, como mínimo de 5 cm. de 
ancho cada unha delas. 
 
5.- Parka curta : 
 
Lonxitude a media cadeira. EPI categoría II, EN 340 e EN 471. Cor vermello flúor alta 
visibilidade, con dúas bandas retroreflectantes nas costas, peito e mangas de 5 cm. de ancho 
(cada unha delas) como mínimo. Fabricada en tecido illante, impermeable e transpirable. 
Incorporará un forro interior desmontable. Mangas desmontables. Carapucha escamoteable 
en pescozo. Peche con cremalleira e corchetes ou velcro. Puño elástico  ou recto axustable 
con velcro ou outro sistema de similares prestacións. Petos exteriores con cremalleira ou 
tapeta. 
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ANEXO II. DESEÑO E CARACTERÍSTICAS DAS PRENDAS A SUBMINISTRAR SERVIZO 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS. 

 
 
1.- Pantalón. 
Cor azul mariña (pantone 296 C), tecido ignífugo, con dous petos laterais de parche con tapeta 
e pechados cun sistema velcro ou similares prestacións. Con reforzos en xeonllo e entreperna, 
certificado en: EN340, EN531, EN470-1 (como mínimo), tamén deberá contar con cintas 
fotoluminiscentes amarelo/gris de 5 cm. de ancho en ambas pernas (mínimo 15 cm), que 
deberán ir colocadas sobre os petos laterais. 
 
2.- Polo manga curta. 
Polo tipo bombeiros, con pescozo camiseiro. De cor azul mariña (pantone 296 C) con franxa 
vermella (Pantone Red 032 C) en peito e costas, e lista vermella (Pantone Red 032 C) no  
pescozo do camiseiro e no elástico das mangas. Composición: algodón 100% ou tecido 
ignífugo. O deseño axustarase a fotografía adxunta no Anexo II do presente prego 
 
3.- Polo manga longa.  
Polo tipo bombeiros, de cor azul mariña (pantone 296 C)con franxa vermella (Pantone Red 032 
C) en peito e costas, e lista vermella (Pantone Red 032 C) no pescozo do camiseiro e puño. 
Composición: algodón 100% ou tecido ignífugo. O deseño axustarase a fotografía adxunta no 
Anexo II do presente prego. 
 
4.- Chaqueta. 
Lonxitude a media cadeira. De cor azul mariña (pantone 296 C) e vermello (Pantone Red 032 
C). O deseño axustarase a fotografía adxunta no Anexo II do presente prego. Fabricada en 
tecido ignífugo, con reforzos en cóbado, certificado en: EN340, EN531, EN470-1 (cómo 
mínimo), tamén deberá contar con cintas fotoluminiscentes A.V. amarelo/gris de 5 cm. de 
ancho en todo o perímetro da prenda e mangas. 
 
5.- Chaquetón. 
Prenda tipo ¾, de cor laranxa flúor segundo normativa alta visibilidade. O deseño axustarase a 
fotografía adxunta no Anexo II do presente prego. Fabricado en tecido con membrana 
impermeable, transpirable e cortavento. Con certificación EN-343. Con certificación EN-471 
clase 2-3, alta visibilidade. 
 
6.- Botas. 
Bota en pel, cor negra,  tipo bombeiro, caña alta, con ou sen cordóns, con membrana 
impermeable e transpirable, Con certificación EN-15090:2006, EN-344 e EN-345.  
 
 
Emblemas e distintivos  
 
1.- Tódalas prendas, agás o pantalón, deberán levar un distintivo nas costas coa lenda  
�EMERXENCIAS VILAGARCÍA DE AROUSA� e no peito levarán o escudo que a continuación 
se indica. 
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Escudo:  
 

 
 
 
Distintivo: Centrado nas costas de cada prenda,  deberá serigrafiarse unha zona cunhas 
dimensións de 35 cm. x 11 cm en tinta reflectante de cor gris e no interior desa zona figurará a 
lenda �EMERXENCIAS VILAGARCIA DE AROUSA�, mediante letras caladas no fondo gris, de 
xeito que se vexa o tecido no que está confeccionada a prenda. 
 
O tamaño das letras será o maior posible, debendo quedar sempre proporcionado ás 
dimensións da zona de 35 cm. x 11 cm., segundo o esquema que se inserta a continuación.  
 

EMERXENCIAS 
VILAGARCÍA DE AROUSA 
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ANEXO III. DESEÑO E CARACTERÍSTICAS DAS PRENDAS A SUBMINISTRAR RESTO DE 
SERVIZOS MUNICIPAIS. 
 
1.- Pantalón.- Cor gris/negro. 

 
FICHA TÉCNICA TECIDO PRINCIPAL 

Composición UNE 40-110 100% Algodón 
Ligamento fundamental UNE 40-084 SARGA 
Gramaxe UNE 40-339 440 g/m² 
Densidade UNE 40-075 U: 25 h/cm T: 19 p/cm 
Resistencia á tracción UNE 40-085 l U: 125Kgf  T: 95Kgf 
Solidez das tinturas   
Ó lavado 30ºC UNE 40-331 1 
Á limpeza en seco UNE 40-185 4-5 
Ó pranchado UNE 40-030 4-5 
Á luz UNE 40-187 4 
Encollemento ó lavado  Lav. 30ºC máximo admitido 3% 
Resistencia ó Pilling 6S 5811 4-5 

 
2.- Cazadora.- Cor gris e vermello inglés. 
 

FICHA TÉCNICA TECIDO PRINCIPAL 
Composición UNE 40-110 100% Algodón 
Ligamento fundamental UNE 40-084 SARGA 
Gramaxe UNE 40-339 440 g/m² 
Densidade UNE 40-075 U: 25 h/cm T: 19 p/cm 
Resistencia á tracción UNE 40-085 l U: 125Kgf  T: 95Kgf 
Solidez das tinturas   
Ó lavado 30ºC UNE 40-331 1 
Á limpeza en seco UNE 40-185 4-5 
Ó pranchado UNE 40-030 4-5 
Á luz UNE 40-187 4 
Encollemento ó lavado  Lav. 30ºC máximo admitido 3% 
Resistencia ó Pilling 6S 5811 4-5 
 
3.- Xersei  pescozo redondo/pico. Cor Vermello Inglés 

 
De punto. Composición tecido:  Mínimo 50% Lá  
 

4.- Anorak.- Bicolor (gris e vermello inglés) 
 
Prenda longa que permita o seu uso contra o frío, vento e choiva. Fabricada en tecido illante, 
impermeable e transpirable.  
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5.- Camisas e polos 
 
Composición: 100% algodón 
 
6.- Chaqueta auga impermeable 
 
Cor verde. Fabricada en tecido impermeable e transpirable. Capucha escamoteable no 
pescozo e axustable con cordón. Ventilación nas costas e axilas. Puños con peche por botóns 
a presión ou con outro sistema de peche de semellante funcionalidade. Dous petos baixos con 
tapeta para que non entre a auga. Dobre peche frontal: cremalleira e tapeta con velcro.  
 
7.- Pantalón auga impermeables. Cor Verde. Fabricado en tecido impermeable e transpirable, 
con cintura elástica, petos falsos para poder acceder ós petos dos pantalóns que se poidan 
levar debaixo. Axuste de nocellos mediante botóns a presión ou con outro sistema de peche 
de semellante funcionalidade. 
 
8.-  Pantalón vaqueiro inverno. 100% algodón, cor azul escuro uniforme. Lav. 30ºC, con 
encollemento máximo admitido do 3%, con cinco petos e trabillas. Peche de cremalleira. 
 
9.-  Pantalón vaqueiro verán. 100% algodón, cor azul escuro uniforme. Lav. 30ºC, con 
encollemento máximo admitido do 3%, con cinco petos e trabillas. Peche de cremalleira. 
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