
 

 

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES PARA CONTRATAR O 

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE DÚAS PISTAS DEPORTIVAS PARA O RECINTO 

FEIRAL DE FEXDEGA. 

 

1.- OBXECTO. 

 

O obxecto do contrato é o subministro e instalación de dúas pistas deportivas para o Recinto 
Feiral de FEXDEGA. 
 
Unha das pistas deportivas será con pavimento de acabado en madeira e a outra de 
pavimento de caucho. 
 
A instalación incluirá: 

- A preparación/reparación da soleira sobre a que se asentarán as pistas. 
- Selado das arquetas de servizos de saneamento, electricidade, auga, aire, datos, etc., 

existentes na soleira sobre a que se asentarán as pistas. As arquetas selaranse para permitir a 
instalación das pistas pero non se deixaran inutilizables para o futuro.  

- A retirada dos cadros eléctricos existentes nas arquetas a selar, pero mantendo as 
liñas. Os cadros eléctricos depositaranse no almacén da Fundación Fexdega. 

- Anulación das tomas de auga das arquetas a selar e a instalación de válvulas de 
peche para illa a zona a cubrir coas pistas. 

- Anulación das tomas de datos e aire das arquetas a selar. 
 
 

2.- CARACTERÍSTICAS DAS PISTAS DEPORTIVAS. 
 
As pistas deportivas a subministrar e instalar no interior do recinto feiral de Fexdega deberán 
reunir como mínimo as seguintes características: 
 
2.1.- Pista de acabado superficial en madeira de haia ou roble:  
  

• O pavimento estará deseñado para uso deportivo en interior, especialmente para 
competición de baloncesto e fútbol sala. 

• Pavimento areaelástico. 

• Estrutura construtiva da pista/pavimento baixo o acabo superficial en madeira de 
haia ou roble: 

- Lámina  de polietileno inferior para evitar  a humidade que puidera provir da 
soleira inferior. 

- Capa de aglomerado elástico prefabricado en un grosor de 12 mm., 
composto dunha primeira capa de material protector non tecido de 150 
gr/m², unha zona intermedia de granulado de caucho SBR completamente 
encapsulado en poliuretano especial nunha cantidade de 6,8 kg./m² 
aproximadamente e unha terceira capa de material protector non tecido de 
300 gr/m² que envolve o sistema para asegurar as súas condicións de 
transporte, durabilidade e proceso de instalación. 

- Capa de listóns de contrachapado fenólico de 12 mm. de grosor. 
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- Capa de tarima acabada en madeira de haia ou roble de 14 mm. barnizada 
en fábrica con barniz especificamente deseñado para o uso deportivo. Esta 
capa fixarase directamente á capa de contrachapado.  

• Grosor total do sistema: 38 mm. 

• Peso total do sistema: 19,8 kg./m² 

• Dimensións mínimas  da pista: Superficie: 968 m², lonxitude: 44m., anchura: 22 m. 
Dimensións do terreo de xogo para fútbol sala: 40 m. x 20 m. 

• Incluirase un perímetro de seguridade arredor da zona de xogo. 

• Contará con 8 ocos coas súas respectivas tapas para colocar canastras, cableado, 
etc.  

• A pista deberá pintarse coas marcas propias dos deportes que se van a practicar 
na mesma: baloncesto e  fútbol sala. 

• Deberá:   
 
- contar con certificado de calidade ISO 9001. 
- contar con marcado CE. 
- Cumprir a norma de clasificación de comportamento fronte ó fogo EN13501-

1 (clasificación : Cfl-S1) 
- Estar certificada conforme á normativa Europea EN14904. 
- Contar co certificado da FIBA no nivel 1 (homologación). 

  
 

2.2.- Pista con pavimento de caucho: 
 

• O pavimento estará deseñado para uso deportivo en interior, especialmente para 
competición de baloncesto e fútbol sala. 

• Pavimento puntoelástico prefabricado de caucho para multiusos en interior, 
composto por tres capas conxuntas. As dúas primeiras capas estarán feitas de 
caucho liso e vulcanizado. A primeira capa será suave, antideslizante, 
interreflectante e marmoleada e irá vulcanizada sobre a segunda capa de caucho, 
usada para dar a correcta rixidez e distribución das cargas. A capa inferior será de 
espuma de poliuretano expandido, modulada para garantir os requisitos técnicos , 
tales como a resistencia aos golpes, choques e absorción de enerxía, elasticidade, 
resistencia ó deslizamento e absorción acústica. 

• Espesor: 7,5 mm (peso 6,1 kg./m²). 

• Absorción de impactos >25% 

• Ausencia de soldaduras de barras ou xuntas. 

• O pavimento instalarase sobre unha lámina estabilizante, impermeable e illante en 
fibra de vidro de 4 mm. de espesor (KA >35%),  que actúe como barreira de vapor 
fronte á variabilidade da humidade do formigón. 

• Dimensións mínimas da pista:  superficie: 968 m², lonxitude: 44m., anchura: 22 m. 
Dimensións do terreo de xogo para fútbol sala: 40 m. x 20 m. 

• Incluirase un perímetro de seguridade arredor da zona de xogo. 

• Contará con 8 ocos coas súas respectivas tapas para colocar canastras, cableado, 
etc.  

• Cor do pavimento: Será elixido pola propiedade dentro da gama que poida ofertar o 
contratista sen que isto poida supoñer variación no prezo ofertado. 

• Executaranse os pintados e sinalizacións de Pista de baloncesto e  pista de fútbol 
sala. 
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• Deberá:   
 
- contar con certificado de calidade ISO 9001. 
- contar con marcado CE. 
- Cumprir a norma de clasificación de comportamento fronte ó fogo EN13501-

1 (clasificación : Cfl-S1) 
- Estar certificada conforme á normativa Europea EN14904. 
- Aprobación de produto de Nivel 2 e 3 pola FIBA. 
- Aprobación do produto por IHF. 
- Aprobación de produto por FIVB. 

 
 

3.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS LICITADORES. 

 

Os licitadores deberán presentar documentación técnica dos pavimentos, certificados, 
catálogos, sistema de instalación, ou a que o licitador estime oportuno para acreditar o 
cumprimento das características mínimas esixidas. 
 
Igualmente será necesaria a presentación  dunha mostra de cada un dos pavimentos (pista de 
madeira e pista de caucho), así como das láminas illantes sobre as que se instalarán os 
mesmos indicando a correspondencia pavimento/lámina illante.  

 

4.- PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO. 

 
O subministro e instalación das pistas realizarase no prazo de 45 días  contados a partir da 
data de sinatura do contrato. 
 

5.- GARANTÍA DOS BENS SUBMINISTRADOS E INSTALADOS. 
 
Fíxase en dous anos a contar dende a sinatura da acta de recepción positiva dos bens 
subministrados e instalados. 
 
 

6.- PREZO DO CONTRATO. 
 
O prezo do contrato fíxase en 88.963,84 euros (sen IVE), ó que corresponde un IVE (21%) de 
18.682,41 �, o que fai un total de 107.646,25 �. 
 
 
 
Vilagarcía de Arousa, 25 de febreiro de 2015. 
 
 
 
Asdo: Diego Mora Portas 


