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El nucli urbà de Manacor només disposa d’un pavelló poliesportiu (dels 5 que 
gestiona  el Patronat municipal d’Esports) amb graderies fixes. La resta 
d’instal·lacions o no disposen de les mateixes (el que limita les actuacions 
que es poden fer en aquests recintes, ja que no disposen d’espai per al 
públic) o les graderies s’han de muntar i desmuntar cada dia que hi ha 

activitat. El muntatge i desmuntatge de les graderies suposa la necessitat de 
comptar amb personal addicional al que hi ha encarregat de la instal·lació, 
(el Patronat Municipal d’Esports (PME) no disposa d’aquest personal) i també 
de temps per realitzar aquestes tasques (tampoc no disposam d’aquest 
temps ja que les activitats acaben a les instal·lacions a les 22.00 o 22.30 hores 

i comencen a les 8.00 o 9.00 del matí). 
 
Aquesta situació es veu greujada quan la necessitat d’aforament de la 
instal·lació és gran. Aquesta propera temporada 2017-2018 un equip de 
Manacor (sènior masculí del Club Voleibol Manacor) ha ascendit a la 

segona categoria nacional. Per tal de complir amb la normativa de la Real 
Federación Española de Voleibol i en concret la “normativa específica de la 
superliga 2 masculina temporada 2017-2018” en el seu punt 7 que fa 
referència a la instal·lació detalla, entre altres, que la capacitat mínima 
d’aforament serà de 300 persones. 

 
En una altra instal.lació on el PME realitza activitats (poliesportiu del col·legi 
La Salle) es va decidir instal·lar unes graderies retràctils per donar sortida a un 
problema similar, obtenint una solució que va resultar satisfactòria. Aquest 
tipus de graderies no són fixes, es poden replegar en qüestió de minuts, 

porten un mecanisme elèctric per la seva extensió i replegament fet que 
evita la necessitat de molt de personal per poder-les instal·lar i desinstal.lar. 
Per aquest motiu les tribunes retràctils són el tipus de graderies idònies per 
donar solució a les necessitats actuals que es plantegen a la instal.lació del 
poliesportiu Bernat Costa. 

 
Les característiques que han de tenir les graderies a instal·lar en el 
poliesportiu Bernat Costa, en funció de les necessitats actual són les 
següents: 
 

1. Les tribunes telescòpiques que s’instal·laran han de complir en tot moment la 
normativa UNE- EN13200-5 que regula les instal·lacions per a espectadors i en 
concret les grades telescòpiques. També els materials, soldadures, 
ancoratges, mecanismes i demés elements que formin part de la grada 
compliran les normes específiques (EN-1090, DIN 1055, DIN 18032, REBT) o 
altres que les puguin afectar. 

 
2. La graderia tendrà aproximadament una llargària de 32 metres distribuïts en 

tres mòduls de dimensions aproximades de 16, 5.5 i 11 metres respectivament 
(en cap cas els mòduls podran obstaculitzar cap entrada ni sortida del 
recinte). Cada mòdul tindrà 6 files d’alçada i cada fila tendrà una alçada 



 

aproximada entre 40 i 45 centímetres. L’aforament total de les grades serà 

com a mínim de 300 places. 
 

3. Cada mòdul disposarà d’escales d’accés situades a una distància unes de 
les altres que permetin un accés còmode i àgil a la graderia a més del 
compliment de la normativa preceptiva per l’evacuació dels espectadors. 

La distribució de les escales, amplada, alçada i demés característiques 
compliran la normativa vigent i les indicacions del CTE (DB-SUA i DB-SI). El 
nombre d’escales permetrà que la distància a recórrer entre un seient i 
l’escala més propera no sigui superior a 4 metres. 
 

4. Les zones de trànsit, passadissos i escales, tendran un acabat antilliscant. La 
graderia no tindrà passadís en la zona inferior de la mateixa. 
 

5. L’estructura i zona de seients i de trànsit podrà suportar com a mínim un 
càrrega vertical de 500kg/m2. 
 

6. L’acabat de tots els elements d’acer, bé siguin estructures o tornilleria o altres 
petits tendran un tractament antioxidant, bé sigui a base de pintures epoxi o 
similars, o amb tractaments galvanitzats. 
 

7. Els mecanismes o rodaments que estiguin en contacte amb el paviment 

seran d’un material que, amb el pas del temps i usos, no faci malbé el 
paviment sobre el qual es recolza o desplaça. 
 

8. Els sistema es mourà (desplegament i plegament) amb un sistema elèctric i 
automàtic accionat per un interruptor o quadre de maniobra, 

comandament a distància o ambdós. En cas de necessitat o tall del 
subministrament elèctric el sistema disposarà d’un mecanisme que permeti 
maniobrar de forma manual. El sistema disposarà dels següents sistemes de 
seguretat: 

 

a. Dispositiu de seguretat que permetrà el tall instantani i l’aturada 
del moviment. 

b. Interruptor diferencial (sobretensió) magnetotèrrmic per la 
protecció de la maniobra i dels motors. 

 

 
 

9. Una vegada la graderia estigui plegada o desplegada disposarà uns 
mecanismes de bloqueig que impedirà el moviment de tota l’estructura. 

 

10. La graderia quan estigui plegada no ocuparà més de 120 cm cap a l’interior 
de la pista. 
 

11. Cada un del mòduls disposarà de baranes en els seus laterals. No seran 
necessàries les baranes en la zona posterior de la graderia. Es valorarà que 

les baranes no s’hagin de desmuntar cada vegada que es plega i desplega 
la graderia. 

 
 



 

12. Tota l’estructura, tant en el cas que estigui estesa com plegada no tindrà 

cap tipus d’aresta o d’element que pugui produir talls o ser perillós per als 
usuaris.  
 

13. La zona de seient estarà acabat amb cadires amb respatller abatible. El 
color de les cadires serà blau (en cas de tenir diferents tonalitats és decidirà 

en el moment del replanteig) la ferramenta de les cadires anirà recoberta 
d’una pintura epoxi o simil.lar que serà de color obscur (preferiblement 
negre). 

 
14. El quadre de maniobra s’instal·larà al costat del quadre de comandaments 

elèctrics del pavelló. El Patronat Municipal d’Esports s’encarregarà de dotar 
a la instal·lació d’una línia elèctrica per alimentar el quadre de maniobra. La 
connexió anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 
15. En el preu està inclòs tots els elements necessaris pel transport, descàrrega, 

emmagatzematge,  muntatge i posada en funcionament de tots els 

elements de les graderies. 
 

16. El termini d’entrega del subministrament no serà superior a 10 dies una 
vegada realitzat el subministrament es disposarà com a màxim de 4 
setmanes per finalitzar el muntatge i posada en funcionament de la tribuna . 

 
17. El preu del subministrament i muntatge de les tres graderies no serà superior a 

82.500€ sense l’IVA. El preu del subministrament és aproximadament un 80% 
del cost i el 20% restant aproximadament està destinat al transport i 
muntatge. Els cost aproximat del subministrament sense incloure l’IVA serà de 

66.000€ i el transport i muntatge de 16.500€. 
 

18. El preu total del contracte amb l’IVA inclòs no superarà els  99.825€. El preu 
aproximat del subministrament amb l’IVA serà de 79.860€ i el transport i 
muntatge de 19.965€. 

 
 

Joan Pont Nicolau 
 
  

Director d’instal·lacions esportives 
 
 

Manacor,  25 d’octubre de 2017 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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FOTOGRAFIES DEL PAVELLÓ  

 
 
 

UBICACIÓ MÒDULS ZONA  



 

 
 

 

16 metres 

11 metres 
5,5 metres 


