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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REVISIÓ I MANTENIMENT DE 
L’EQUIPAMENT ESPORTIU I COMPLEMENTARI DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS 
 
 
1. JUSTIFICACIÓ 
 
Les instal·lacions esportives del nostre municipi s’utilitzen de forma diària amb un nombre 
d’usos molt important, tant per part dels esportistes dels diferents clubs de Sant Celoni, com del 
públic assistent als nombrosos actes esportius que es celebren cada cap de setmana. 
Tanmateix, aquestes instal·lacions esportives pateixen un desgast accentuat en l’equipament 
esportiu i complementari (porteries de futbol, d’handbol, cistelles de bàsquet, cortines 
divisòries, xarxes de protecció de pilotes...)  que s’utilitza de forma continuada per al 
desenvolupament dels entrenaments que es porten a terme de dilluns a divendres i per a les 
competicions de cap de setmana.  
 
D’aquesta manera, per tal de garantir les condicions mínimes de seguretat i de bon 
funcionament de l’equipament esportiu i complementari, serà necessari portar a terme una 
revisió de l’estat de conservació dels diferents equips, així com l’observació i anàlisi del seu 
funcionament, amb l’objectiu de prevenir possibles avaries i/o accidents, a més d’arreglar de 
forma immediata els defectes estructurals i de funcionament que es puguin detectar.   
 
Per aquest motiu, l’Àmbit d’Esports proposa la contractació d’una empresa especialitzada en 
equipaments esportius per poder dur a terme anualment la revisió i manteniment de 
l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions esportives municipals per un termini 
de quatre anys i un preu d’adjudicació màxim de 8.500 € IVA inclòs 
 
2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Revisió i manteniment de l’equipament esportiu i complementari de les següents instal·lacions 
esportives: Camp Municipal d’Esports, Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre, Camp de 
Futbol de Can Sans, Camp de Futbol de La Batllòria i Pavelló del Sot de les Granotes. 
 
3. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 
 
3.1. Treballs de la comanda: 
 
Consistiran en revisar l’estat de conservació i el funcionament dels següents equips esportius i 
complementaris: 
 
Camp Municipal d’Esports: 
 
- Porteries de futbol 7 (4 unitats) 
- Porteries de futbol 11 (2 unitats) 
- Porteries de futbol sala (6 unitats) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels ancoratges de fixació al terra. 
• Repassar tots els cargols i els ganxos de subjecció de la xarxa. 
• Repàs de la xarxa 
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
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• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 
aquest apartat, si fos el cas. 

 
 
- Cistelles de bàsquet mòbils de la pista descoberta (2 unitats) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura, etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels contrapesos 
• Revisió dels elements de fixació al terra. 
• Repassar tots els cargols que fixen els diferents elements de la cistella així com els ganxos 

dels cèrcols. 
• Revisió dels cargols que fixen els cèrcols i els taulers, així com el seu anivellament. També 

es comprovarà l’estat de conservació dels cèrcols i els taulers.  
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
  
 
Pavelló Municipal d’Esports 11 de Setembre 
 
- Cortina divisòria de la pista de parquet 
 
Revisar els diferents elements que composen la cortina: 
 
• Fixació de l’estructura al sostre (estructura que dona suport a la cortina). Revisar els 

cargols, soldadures... 
• Eix de la cortina 
• Guia i elements per al desplaçament de la cortina. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
- Cistelles de bàsquet motoritzades (6 unitats) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura, etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels elements que fixen l’estructura al sostre. 
• Revisió de: cargols, escanya-cables, cablejat existent... 
• Revisió dels motors: greixar mecanismes, graduar final de carrera, estat del cablejat i 

accessoris, sistema de seguretat addicional, cargols, sistema d’enrotllament del cable... 
• Revisar els adaptadors a minibàsquet (cargols, guia, estructura...) 
• Greixar les politges i els diferents mecanismes que així ho requereixin.  
• Repassar tots els cargols que fixen els elements estructurals de la cistella així com el 

sistema de fixació de la xarxa.  
• Revisió dels cargols que fixen els cèrcols i els taulers, així com el seu anivellament. També 

es comprovarà l’estat de conservació dels cèrcols i els taulers.  
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
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- Porteries de futbol sala (2 unitats) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels ancoratges de fixació al terra. 
• Repassar tots els cargols i els ganxos de subjecció de la xarxa. 
• Repàs de la xarxa 
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
- Equips de voleibol (2 jocs) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels ancoratges de fixació al terra. 
• Repassar tots els cargols i el sistema de fixació de la xarxa als pals. 
• Repàs de la xarxa 
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
- Material del gimnàs:  
 
• Revisar la fixació de l’estructura que suporta les cordes, al sostre. 
• Revisar l’estat de conservació de les cordes i els diferents elements que les fixen a la guia.  
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 

 
Camp de Futbol de Can Sans 
 
- Porteries de futbol 7 (4 unitats) 
- Porteries de futbol 11 (2 unitats) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels ancoratges de fixació al terra. 
• Repassar tots els cargols i els ganxos de subjecció de la xarxa. 
• Repàs de la xarxa 
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
 
Camp de Futbol de La Batllòria 
 
- Porteries de futbol 7 (2 unitats) 
- Porteries de futbol 11 (2 unitats) 
 
Les tasques que s’han de portar a terme per a la revisió de les porteries, són les següents:  
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• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels ancoratges de fixació al terra. 
• Repassar tots els cargols i els ganxos de subjecció de la xarxa. 
• Repàs de la xarxa 
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
 
Pavelló del Sot de les Granotes 
 
- Cortines divisòries de la pista de parquet, motoritzades (dues unitats) 
 
Revisar els diferents elements que composen la cortina: 

 
• Fixació de l’estructura al sostre (estructura que dona suport a la cortina). Revisar els 

cargols, soldadures... 
• Eix de la cortina 
• Cintes existents i anivellat general de la cortina. 
• Barra anivelladora. 
• Cargols i soldadures. 
• Revisió dels motors: greixar mecanismes, graduar final de carrera, estat del cablejat i 

accessoris, sistema de seguretat addicional, cargols, sistema d’enrotllament del cable, 
tensors... 

• Greixar les politges i els diferents mecanismes que així ho requereixin.  
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
- Xarxes de protecció de pilotes motoritzades (dues de fons de porteries i xarxa 

divisòria del rocòdrom) 
 

Revisar els diferents elements que composen la xarxa: 
• Fixació de l’estructura al sostre (estructura que dona suport a la xarxa). Revisar els cargols, 

soldadures... 
• Eix de la xarxa 
• Cintes existents i anivellat general de la xarxa. 
• Barra anivelladora. 
• Cargols i soldadures. 
• Revisió dels motors: greixar mecanismes, graduar final de carrera, estat del cablejat i 

accessoris, sistema de seguretat addicional, cargols, sistema d’enrotllament del cable, 
tensors... 

• Greixar les politges i els diferents mecanismes que així ho requereixin.  
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
- Cistelles de bàsquet motoritzades (8 unitats) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura, etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels elements que fixen l’estructura al sostre (cargols, soldadures...) 
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• Revisió de: cargols, escanya-cables, cablejat existent... 
• Revisió dels motors: greixar mecanismes, graduar final de carrera, estat del cablejat i 

accessoris, sistema de seguretat addicional, cargols, sistema d’enrotllament del cable... 
• Revisar els adaptadors a minibàsquet (cargols, guia, estructura...) 
• Greixar les politges i els diferents mecanismes que així ho requereixin.  
• Repassar tots els cargols que fixen els elements estructurals de la cistella així com el 

sistema de fixació de la xarxa.  
• Revisió dels cargols que fixen els cèrcols i els taulers, així com el seu anivellament. També 

es comprovarà l’estat de conservació dels cèrcols i els taulers.  
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
- Dianes de tir amb arc motoritzades (2 unitats) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura, etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels elements que fixen l’estructura al sostre (cargols, soldadures...) 
• Revisió de: cargols, escanya-cables, cablejat existent... 
• Revisió dels motors: greixar mecanismes, graduar final de carrera, estat del cablejat i 

accessoris, sistema de seguretat addicional, cargols, sistema d’enrotllament del cable... 
• Greixar les politges i els diferents mecanismes que així ho requereixin.  
• Repassar tots els cargols que fixen els elements estructurals de la diana així com el 

sistema de fixació de la diana.  
• Revisió dels cargols que fixen les dianes, així com el seu anivellament.  
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
- Porteries de futbol sala (4 unitats) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels ancoratges de fixació al terra. 
• Repassar tots els cargols i els ganxos de subjecció de la xarxa. 
• Repàs de la xarxa 
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
 
- Equips de voleibol (2 jocs) 
 
• Revisar l’estat de conservació de l’estructura (possibles deformacions, estat dels materials, 

pintura etc). 
• Revisió de l’estabilitat general 
• Revisió dels ancoratges de fixació al terra. 
• Repassar tots els cargols i el sistema de fixació de la xarxa als pals. 
• Repàs de la xarxa 
• Compliment de la norma UNE-EN corresponent. 
• I totes aquelles tasques que es considerin imprescindibles i que s’haurien d’especificar dins 

aquest apartat, si fos el cas. 
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3.2. Emissió de certificats: 
 
Un cop realitzada la revisió de l’estat de conservació i el funcionament dels equips esportius i 
complementaris caldrà que l’empresa emeti per a cada instal·lació esportiva un certificat signat 
i segellat, fent constar que els equips revisats es troben en les condicions òptimes per al seu 
funcionament, i/o especificant en cas contrari, les actuacions que s’hagin de realitzar per 
resoldre les possibles deficiències.  L’emissió d’aquest certificat s’ha de fer constar dins el 
pressupost. 
 
 
 
El tècnic d’Esports      El director de Serveis a les Persones      

 
  
 
 
 
Carles Salgado     Joaquim Colominas    
 
 
 
Sant Celoni, 2 de febrer de 2017 
 
 
 
 
     
 
 
 
 


