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PLEC TÈCNIC PER A CONTRACTAR EL SERVEI D’INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES 
ÀREES DE JOCS INFANTILS I JOCS BIOSALUDABLES DE TITULARITAT PÚBLICA 
DEL MUNICIPI DE MANACOR 
 
1. JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Àrea batlia i medi ambient és l’encarregada del manteniment dels jocs infantils i jocs 
biosaludables instal·lats a places i espais públics del municipi de Manacor.  

El contracte de serveis de manteniment i neteja d’espais verds, arbrat viari, jardineres de la 
via pública, zones verdes i àrees de jocs infantils del terme de Manacor adjudicat a Melchor 
Mascaró, SAU contempla el manteniment, neteja i inspecció dels jocs infantils i paviments 
de seguretat. No obstant, no s’inclou la certificació del compliment dels jocs infantils i les 
àrees de jocs d’acord amb les normes de seguretat. 

En data 22 de març de 2016 l’Ajuntament de Manacor adjudicà el servei d’ispecció i 
certificació de les àrees de joc infantils de titularitat pública del municipi de Manacor (Decret 
de batlia 75/2016), pel període d’1 any. 

La validesa de les inspeccions i certificacions és de 1 any. A més, des de què es realitzaren 
les inspeccions de joc infantil dins l’any 2016 l’Àrea de batlia i medi ambient ha realitzat 
modificacions, millores i ampliacions de les zones. Per altra banda els jocs biosaludables del 
municipi no han estat mai objecte d’inspecció, de forma que es planteja la necessitat 
d’incloure dins el contracte la inspecció d’aquests jocs. 

Per aquest motiu es requereix que una entitat acreditada per ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) certifiqui la seguretat de cada un dels jocs de les àrees de jocs infantil, els 
jocs biosaludables, la seguretat dels paviments de seguretat i l’estat de manteniment de 
l’àrea. 

2. OBJECTE 
 
El present plec té per objecte establir les condicions tècniques i econòmiques que regiran en 
el contracte d'inspecció i certificació del compliment de la normativa en àrees de jocs 
infantils i jocs biosaludables d'ús públic. 

L'àmbit d'actuació comprèn totes les àrees de joc infantils i jocs biosaludables de titularitat 
pública municipal existents, de les que s'adjunta llistat i plànol de situació, així com també 
les existents als col·legis públics.  

S'entén per àrea de joc infantil els espais que continguin equipament destinat 
específicament per al joc de menors i que no siguin objecte d'una regulació específica, 
queden exclosos els equips o elements definits com joguines, mobiliari urbà, els espais i 
elements esportius. 

S’entén per àrea de joc biosaludable el conjunt d’equipament fitxes d’entrenament físic 
instal·lats a l’aire lliure. 

3. TREBALLS QUE COMPRÈN EL CONTRACTE 
 
3.1 Inspecció de l'àrea de joc i dels seus elements 

Els treballs comprenen l'anàlisi in situ de tots els paràmetres necessaris per a l'avaluació de 
l'àrea i de cada un dels seus elements de les àrees de l’Annex I, comprovant els requisits de 
seguretat, instal·lació i manteniment segons la norma UNE-EN 1176:2009 parts 1,2,3,4,5,6 
i 11, així com assaig d’absorció d’impactes del revestiment amortiguador segons la norma 
UNE-EN 1177:2009. 

Els jocs biosaludables seran avaluats segons la norma UNE-EN 16630:2015 Equipos fijos de 
entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 
 



 

 2/3

Cada àrea de joc (infantil i biosaludable) serà inspeccionada un mínim de 2 vegades durant 
el contracte, una dins l’any 2017 i una altre dins l’any 2018, entre els mesos de juny i 
setembre. Es preveu que durant l’any 2017 s’instal·lin 2 noves àrees de joc infantil, que 
seran objecte de la inspecció prevista en aquest contracte dins l’any 2018. 

Totes les despeses auxiliars necessàries o derivades de l'execució dels treballs seran a 
càrrec del contractista. 
 
3.2 Elaboració i emissió d'informe i certificat 

De cada inspecció s'emetrà un informe que inclourà: identificació de la inspecció i la norma 
europea avaluada, identificació de l’àrea/joc, conclusions de la inspecció en quan a 
seguretat, manteniment, paviment, resultats de les verificacions segons la norma, 
fotografies dels elements inspeccionats, signatura del tècnic/responsable de la inspecció. 

En el cas de compliment de les normes s’emetrà un Certificat d’inspecció favorable 
(conformitat) de l’àrea de jocs  contra la Norma UNE-EN 1176:2009 parts 1,2,3,4,5,6,7 i 11 
i la Norma UNE-EN 1177:2009 i les seves actualitzacions o la Norma UNE-EN 16630:2015,i 
actualitzacions, segons correspongui. Els certificats estaran avalats per ENAC. 
 
L’Ajuntament de Manacor facilitarà al contractista del servei una còpia dels informes 
d’inspecció realitzats a les àrees de joc infantil l’any 2016. 
 
3.3 Assessorament 

Durant el desenvolupament del contracte, l’empresa adjudicatària informarà en tot moment 
els serveis tècnics municipals sobre el desenvolupament dels treballs i de les possibles 
accions correctores a emprendre, si s'escau, perquè l’Ajuntament pugui avançar-se en la 
correcció de les deficiències que s’identifiquin en les instal·lacions objecte d’aquest 
contracte. 
 
3.4 Mesures correctores 

En el cas que les no conformitats detectades no permetin emetre el Certificat, l'emissió del 
Certificat quedarà en suspens fins que l’empresa no comprovi que s’han executat les 
mesures correctores per l’àrea de joc. 

4. REQUISITS DEL CONTRACTISTA 

El servei ha de ser prestat per entitats acreditades per ENAC, pel tipus d’inspecció “Áreas, 
Suelos y Elementos Instalados” i pels documents normatius UNE-EN 1176:2009 parts 
1,2,3,4,5,6,7 i 11, UNE-EN 1177:2009 i UNE-EN 16630:2015. 

5. DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del contracte serà des del moment de l’adjudicació fins el 30 de novembre de 
2018, coincidint amb la data de finalització del contracte de manteniment de zones verdes i 
jocs infantils del municipi de Manacor. El contracte es podrà prorrogar anualment, per un 
termini màxim de 2 anys. 

6. COST DEL SERVEI 

La despesa màxima que l’Ajuntament destina a aquest contracte és de 6.743,33 € sense 
IVA, més el 21% d'IVA (1.416,10 €), cost total de 8.159,43 € IVA inclòs, que ha estat 
determinat en base a la mitja aritmètica dels diferents preus unitaris d’inspecció obtinguts 
d’empreses del sector i multiplicant-ho pel nombre d’inspeccions previstes realitzar durant 
el contracte (70). 
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El sistema de determinació del preu d’aquest contracte és per preus unitaris. Amb aquesta 
finalitat els licitadors inclouran, en la documentació corresponent a la oferta econòmica, el 
preu unitari de les inspeccions, amb un import que no podrà excedir la següent quantitat: 

 preu unitari (IVA no inclòs) 

Inspecció, informe i emissió Certificat 96,33 € 

 

El contracte s’adjudicarà al licitador que presenti el preu unitari més baix.  

Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida de despesa corrent del pressupost vigent 
N/10/171/2270600 Places i jardins - Estudis i treballs tècnics. 

La despesa prevista per cada any és la següent: 

 inspeccions preu unitari cost 
Cost total (21% IVA 

inclòs) 

2017 34         96,33 €        3.275,33 €          3.963,15 €  

2018 36         96,33 €        3.468,00 €          4.196,28 €  

 

7. CONTROL, SEGUIMENT I VERIFICACIÓ DE LA DESPESA 

 
El contractista podrà emetre les factures una vegada emesos els informes i Certificats. 
 
 
 
Manacor, 17 de maig de 2017 
 
 
El tècnic de medi ambient 
 
 
 
 
 
Antoni Pascual Català 
 
 
 
 


