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1.1.1.1.---- OBXECTO OBXECTO OBXECTO OBXECTO. 
 
O obxecto do contrato é o subministro con instalación de equipamento para a creación dunha 
área de xogos infantís na praia de Compostela, de acordo co indicado no presente prego. 
 
 
2.2.2.2.---- NECESIDADE DO CONTRATO NECESIDADE DO CONTRATO NECESIDADE DO CONTRATO NECESIDADE DO CONTRATO. 
 
O creación dunha área de xogos infantís na praia de Compostela é necesaria para dotar a ese 
areal de elementos lúdicos e recreativos que posibiliten que os nenos poidan xogar e disfrutar 
dese lugar en calquera época do ano, non limitándose só ó verán. Ademais a creación da área 
de xogos potenciará o atractivo turístico da citada praia e, por ende, de Vilagarcía de Arousa. 
 
 
3333....----     EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS     A SUBMINISTRAR A SUBMINISTRAR A SUBMINISTRAR A SUBMINISTRAR E INSTALAR E INSTALAR E INSTALAR E INSTALAR. 
 
Dada a variedade de modelos existentes na actualidade, os licitadores terán ampla liberdade 
para oferta-lo número e tipo de elementos de xogo que consideren máis axeitado, tendo en 
conta os parámetros que a seguir se indican. 
 
Os xogos deberán posuír un elevado contido lúdico e estaren deseñados de xeito que sexan 
estimulantes para a imaxinación infantil, ademais de serviren para o desenvolvemento físico e 
mental do neno. 
 
A área de xogo incorporará equipamentos axeitados para nenos de todas as idades. 
 
A área deberá ser deseñada considerando o seu uso simultáneo polo maior número de nenos 
posible, e contará con xogos aptos para distintas idades e condicións físicas, ademais de 
incluír algún elemento de integración que permita ser usado por nenos con minusvalía. 
 
Tamén se terá en conta o tipo de accesos, co obxecto de acadar a maior accesibilidade 
posible para nenos coa mobilidade reducida. 
 
Os elementos de xogo deberán formar un conxunto homoxéneo coa contorna e seren 
completamente compatibles co resto de elementos. Deberán estar fabricados en materiais de 
alta calidade e resistentes a ambientes mariños e á corrosión (dado o lugar en que se van a 
colocar os xogos), valorándose aqueles materiais que faciliten o seu mantemento posterior, 
que os custos derivados sexan mínimos e máxima a súa resistencia a actos vandálicos. 
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Deberán vir con imprimación �antigrafiti�. 
 
Os materiais empregados e os tratamentos aplicados non poderán ser en ningún caso tóxicos 
ou contaminantes (deberán achegarse certificados que acrediten tales extremos) 
 
Asemade, tódolos elementos de xogo deberán observa-lo disposto na normativa de 
seguridade vixente para as áreas de xogo infantís. 
 
A relación da normativa de seguridade que se deberá respectar, é a que de seguido se detalla: 
 

- Decreto 245/2003, de 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade 
nos parques infantís da Xunta de Galicia e as súas modificacións posteriores. 

- UNE- EN 1176, equipamentos das áreas de xogo e superficie. 
- UNE- EN 1177, revestimentos das superficies das áreas de xogo absorbentes de 

impactos. 
- Certificarase e homologarase a área de xogos unha vez instalada por unha empresa 

de inspección acreditada pola ENAC ou por outro órgano competente. 
- Con carácter xeral, observarase o disposto na lexislación ambiental estatal, europea 

e da Comunidade Autónoma de Galicia, e calquera outra normativa que poida ser 
aplicada ao bo estado das áreas de xogo infantís. 

 
 
4.4.4.4.----        UBICACIÓN DOS EQUIPAMENTOSUBICACIÓN DOS EQUIPAMENTOSUBICACIÓN DOS EQUIPAMENTOSUBICACIÓN DOS EQUIPAMENTOS. 
 
O Concello indicará ó adxudicatario do contrato o lugar exacto da praia de Compostela en que 
se instalarán os equipamentos, de acordo co indicado no plano anexo ó presente prego.  
 
    
5555....---- CONDICIÓNS DE INSTALACIÓN CONDICIÓNS DE INSTALACIÓN CONDICIÓNS DE INSTALACIÓN CONDICIÓNS DE INSTALACIÓN. 
 
A empresa adxudicataria asumirá todos os gastos de transporte e instalación dos 
equipamentos, así como a man de obra,  obra civil necesaria (escavacións, cimentacións, 
valado, recheo de area de praia, etc. ) e gastos derivados.  
 
A instalación dos equipamentos da área de xogo realizarase sobre  cimentacións de formigón 
que deberán ter forma redondeada na súa zona máis preto da superficie. Non obstante, en 
todo caso, deberá respectarse o disposto pola normativa aplicable así como as normas 
específicas de colocación indicadas polo fabricante. 
 
Os equipamentos colocaranse preferentemente sobre unha superficie plana e uniforme. 
 
A superficie sobre a que caerán os nenos será a area da praia. 
 
    
6666....---- PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO. 
 
O prazo de execución do contrato (subministro e instalación) dos equipamentos fíxase en  UN 
MES a contar dende a data de sinatura do contrato. 
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7777....----    REPOSICIÓN DE PEZASREPOSICIÓN DE PEZASREPOSICIÓN DE PEZASREPOSICIÓN DE PEZAS. 
 
Os licitadores deberán subministrar pezas de reposto novas e orixinais do fabricante e en 
número suficiente para os equipamentos ofertados durante un período mínimo de cinco anos a 
contar dende a recepción da instalación.  O prazo de reposición destas pezas non será 
superior a 15 días, contados dende o seguinte a aquel en que se solicitaran as mesmas. 
 

  
8888....----    SINALIZACIÓNSINALIZACIÓNSINALIZACIÓNSINALIZACIÓN. 
 
A área de xogos infantil incorporará un cartel a dobre cara  (cartel xeral de uso do conxunto) 
coa información que se indicará a continuación. Ademais cada xogo incorporará un pequeno 
letreiro ou placa coa idade recomendada de uso. 
 
Cartel Xeral de uso do conxunto: 
 
O cartel terá unhas dimensión mínimas de 100 cm x 80 cm. Deberá situarse á altura dos ollos 
de forma que sexa ben visible pero non supoña obstáculo para o tránsito. 
 
Deberán evitarse materiais de fácil fractura que poidan producir fragmentos cortantes. 
 
A altura das letras a utilizar deberá ser como mínimo de 15mm. Os pictogramas deberán ter 
como mínimo 10 x 10 mm. 
 
O cartel levará o escudo e nome do Concello de Vilagarcía de Arousa, segundo modelo que 
será facilitado polos servizos municipais e deberá conter, ademais das indicacións sinaladas 
no art. 6 do Decreto 245/2003, de  24 de abril, polo que se establecen  as normas de 
seguridade nos parques infantís (DOG 09/05/2003), as seguintes: 
 

- Referencia a que o correcto uso dos equipamentos queda baixo a responsabilidade 
dos pais/titores e acompañantes adultos, con indicación expresa da necesidade de 
vixiancia adulta para nenos de 0 a 3 anos en aquelas zonas para este grupo de 
idade. 

 
A información descrita debe ocupar unha superficie mínima de 0,40 m². 
 
O cartel será de material robusto, non fraccionable e resistente á intemperie e ó ambiente 
mariño, con imprimación �antigrafiti�. 
 
O soporte será o suficientemente resistente para a instalación do cartel, así como resistente á 
intemperie e ó ambiente mariño, e con sólida ancoraxe ó chan. 
 
 
 
 
9.9.9.9.---- GARANTÍA GARANTÍA GARANTÍA GARANTÍA    , , , , MANTEMENTOMANTEMENTOMANTEMENTOMANTEMENTO E CONSERVACIÓN E CONSERVACIÓN E CONSERVACIÓN E CONSERVACIÓN. 
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9.1.- Deberán especificarse claramente todos os extremos referentes á garantía de calidade 
dos equipamentos da área de xogos infantil. En todo caso, a garantía dos equipamentos e a 
súa instalación non poderá ser inferior a dous anos. 
 
9.2.- O adxudicatario do contrato realizará unha revisión obrigatoria e axuste dos xogos ós 6 
meses da súa instalación para garantir o bo funcionamento e duración dos mesmos, debendo 
ser supervisada polo servizos municipais de medio ambiente. 
 
9.3.- Formando parte da oferta e do prezo enténdese incluído o servizo de conservación e 
mantemento por un prazo de dous anos, a contar dende a acta de recepción positiva dos 
equipamentos obxecto do contrato, que comprenderá as operacións de inspección e 
mantemento, cuias fases, tarefas e procedementos se levarán a cabo de conformidade co 
disposto na norma UNE-EN 1176-7 e UNE-EN 147102 (guía para a aplicación da norma UNE-
EN 1176-7 á inspección e mantemento). 
 
Non obstante o anterior, dito servizo de conservación deberá comprender os seguintes 
traballos:  
 
 1.- Inspección dos equipamentos e os seus compoñentes, instalados na área de xogo, 
segundo a frecuencia establecida polo fabricante dos xogos ou, no seu defecto, pola norma 
UNE-EN1176-7, co obxecto de detectar as anomalías ou desperfectos existentes.  Para iso, 
deberá realizarse un parte de incidencias, que será entregado ó servizo municipal de medio 
ambiente, no que se recollerán os danos ou desperfectos observados e as actuacións levadas 
a cabo, para que a área de xogos estea en perfecto estado de funcionamento. 
 
 2.- Limpeza das superficies da área de xogos, dúas veces ó mes. Dita operación 
comprenderá ademais o aireo, repicado e estendido da area de praia situada na área de 
seguridade dos xogos. 
 
 3.- Reparación dos xogos mediante a utilización de pezas novas e orixinais do 
fabricante para que os xogos estean sempre ó 100% do seu funcionamento.  
A reposición de pezas danadas será pola conta da empresa adxudicataria, agás en caso de 
danos producidos por causas de forza maior, de acordo co disposto no art. 231 do Texto 
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, ou actos vandálicos. 
 
 4.- Pintado. Pintar todos os elementos da área de xogo unha vez durante o período de 
garantía e conservación  e, en calquera caso que sexa necesario por desgaste, graffiti ou 
vandalismo. A pintura a utilizar deberá ser a orixinal do fabricante dos xogos.  
 
 
Os  licitadores presentarán coa súa oferta un plan de mantemento detallando as actuacións a 
realizar en cada aparato. Comprenderá o informe correspondente á revisión. 
 
 
10101010....----    CONTIDO E DEFINICIÓN DAS PROPOSTAS TÉCNICASCONTIDO E DEFINICIÓN DAS PROPOSTAS TÉCNICASCONTIDO E DEFINICIÓN DAS PROPOSTAS TÉCNICASCONTIDO E DEFINICIÓN DAS PROPOSTAS TÉCNICAS    
     
10.1.- As propostas a presentar contemplarán como mínimo a realización dos seguintes 
traballos: 
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a) Creación da área de xogo correspondente con todos os seus elementos de 
seguridade e obra civil pertinente. 

b) Instalación e montaxe de xogos infantís conforme ás actuais normativas de 
seguridade vixentes. 

 
10.2.- Presentarase como mínimo: 
 
 2.1.- Plano de planta a escala non inferior a 1:200 da solución adoptada para a área de 
xogos 
 2.2.- Planos acoutados nos que se especifique claramente as dimensións dos xogos 
infantís propostos, así como medidas mínimas de seguridade dos mesmos.  
Por cada elemento de xogo indicarase o seu despece e características técnicas. 
 2.3.- Catálogo (sen incluír prezos), fotografías en cor ou imaxes de ordenador coa cor 
dos xogos. 
 2.3.- Tipo de cimentación de cada xogo. 

2.4.- Definición completa dos materiais que interveñen na fabricación dos xogos e 
tratamentos ó que son sometidos para a súa conservación. 
 2.5.- Descrición detallada das diferentes actividades lúdicas que posibilita cada xogo. 
 2.6.- Certificados relativos á adecuación dos xogos a normas de seguridade e calidade 
(como mínimo os esixidos na cláusula 3 do prego de prescricións técnicas particulares). 

2.7.- Certificados que acrediten que os materiais empregados na fabricación e os 
tratamentos aplicados non son tóxicos ou contaminantes. 

2.8.- Plan de mantemento dos elementos de xogo ofertados, axustado ó indicado polo 
fabricante ou, no seu defecto ó disposto nas normas  UNE-EN 1176-7 e UNE-147102 (guía 
para a aplicación da norma UNE-EN 1176-7 á inspección e mantemento). 
 2.9- Características do servicio post-venta . 
 2.10.- Documento de compromiso de existencia de pezas de reposto orixinais e 
homologadas, durante un período mínimo de cinco anos a contar dende a data de recepción 
positiva dos equipamentos instalados. 

2.11.- No seu caso, melloras non avaliables automaticamente ofertadas polo licitador.  
Esta mellora axustarase ós límites e condicións técnicas indicadas no  prego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
 

11.11.11.11.---- OFERTA DE OFERTA DE OFERTA DE OFERTA DE MELLORAS. MELLORAS. MELLORAS. MELLORAS.    
 
Poderán ofertarse melloras á proposta básica, de modo que sen custe engadido á oferta 
económica, se contemple a ampliación e mellora das propias instalacións.  
 
Poderase propoñer a ampliación da área de xogo, instalación de mobiliario urbano na área de 
xogo (bancos, papeleiras, etc.), incremento do período mínimo de inspección, mantemento e 
conservación fixado no presente prego, etc. 
 
 
11112222....----    CONTROL DE CALIDADE.CONTROL DE CALIDADE.CONTROL DE CALIDADE.CONTROL DE CALIDADE.    
    
Independentemente da presentación dos certificados de calidade e seguridade esixidos, o 
Concello poderá efectuar cantas probas, análises e ensaios considere necesarios para 
comprobar a boa calidade dos materiais que forman as instalacións. 
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13.13.13.13.----     CERTIFICACIÓN FINAL DA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN FINAL DA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN FINAL DA INSTALACIÓN. CERTIFICACIÓN FINAL DA INSTALACIÓN.    
    
Será obrigatorio que unha vez finalizada a instalación se achegue certificado de inspección 
que garanta o cumprimento das normas UNE-EN 1176 e UNE-EN 1177, por unha empresa 
homologada. 
    
    
14.14.14.14.----    ORZAMENTO DE LICITACIÓNORZAMENTO DE LICITACIÓNORZAMENTO DE LICITACIÓNORZAMENTO DE LICITACIÓN. 
 
Sen IVE 200.000,00 � 
IVE 21% 42.000,00 � 
IVE incluído 242.000,00 � 
 
 
Vilagarcía de Arousa, marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Óscar Álvarez González 
Enxeñeiro Técnico  




