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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REVISIÓ I  MANTENIMENT DEL 
SISTEMA DE REG DEL CAMP DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL 
D’ESPORTS 
 
1. JUSTIFICACIÓ 
 
A la 1a fase de les obres de reordenació del Camp Municipal d’Esports que es van portar a 
terme l’any 2003 es va instal·lar un sistema de reg automàtic en el camp de gespa artificial.  

Per tal de garantir les condicions mínimes de seguretat i de bon funcionament és necessari 
portar a terme una sèrie d’actuacions de manteniment preventiu imprescindibles, per evitar el 
deteriorament dels diferents elements que formen part del sistema de reg i per assegurar-ne el 
correcte funcionament.   

Per aquest motiu, l’Àmbit d’Esports proposa la contractació d’una empresa especialitzada per 
poder dur a terme anualment la revisió i manteniment del sistema de reg del camp de gespa 
artificial del Camp Municipal d’Esports, amb una  durada inicial de 4 anys i prorrogable per un 
termini addicional de 2 anys, i amb un valor estimat del contracte de 6.198,30 € (IVA no inclòs), 
imputable a les partida 07 342D0 212 - Camp Municipal d’Esports. 
 
2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Revisió i manteniment del sistema de reg del camp de gespa artificial del Camp Municipal 
d’Esports. Aquesta instal·lació esportiva municipal està ubicada al Passeig dels Esports s/n.  
 
3. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 
 
3.1. Treballs de la comanda: 
 
Les tasques que s’han de portar a terme per a la revisió i el manteniment del sistema de reg 
són les següents: 
 
• Comprovació del grup d’impulsió: pressió de sortida de bomba, cabal d’impulsió, estat del 

manòmetre, regulació de la vàlvula de sobrepressió, neteja de filtres... 
• Es comprovarà l’estat del dipòsit de reg i els seus elements.  
• Comprovació de tota la programació, estacions de reg... 
• Revisió de les electrovàlvules: regulació, estanquitat i solenoides.  
• Revisió dels canons de reg: angles de gir, estat del canó, neteja dels cossos del canó. 
• Revisió del sistema de recuperació de l’aigua: neteja dels filtres i estat de les bombes. 
• Qualsevol avaria serà atesa en un termini no superior a les 48 hores, sense cost algun 

excepte per avaria provocada per mal ús o vandalisme. 
• En cas d’avaria greu als elements de reg, sempre que sigui possible, es col·locarà 

provisionalment un de substitució, perquè la instal·lació segueixi funcionant perfectament.  
• Assistència tècnica. 
• Es faran dues actuacions l’any: una el mes d’abril i l’altra a l’octubre. Les dates a es 

concretaran per ambdues parts. Un cop acabada cada actuació es presentarà un informe 
signat i amb el segell de l’empresa, 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’haurien de realitzar per resoldre les possibles deficiències.   
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3.2. Emissió de certificats: 
 
Un cop realitzada la revisió de l’estat de conservació i el funcionament del sistema de reg 
caldrà que l’empresa emeti 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. 
 
Sant Celoni, 19 d’abril de 2017 
 
 
El coordinador  d’Esports     El director de Serveis a les Persones      

 
 
  
 
 
Lluís Garcia     Joaquim Colominas    
 
 
 

 

 

 

 


