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PROPOSTA REACTIVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Degut a la inactivitat de quasi bé dos mesos, les instal·lacions esportives han estat exposades a un 

nivell de desús. 

Pel que fa als camps de futbol de gespa artificial, aquests es mantenen també gràcies a l'ús. De la 

mateixa manera, que en moltes ocasions no es té oportunitat de realitzar un bon manteniment o 

control de qualitat a causa de la seva constant utilització. 

Degut a la situació excepcional que estem vivint  i que, tard o d’hora, aquestes instal·lacions 

s’hauran de posar en marxa, us presentem una sèrie de propostes que espero que siguin de la 

vostra utilitat: 

Pla de xoc contra el coronavirus: 

1) Manteniment i avaluació de l’estat del camp de futbol, mitjançat accions preventives del 
camps de gespa artificial, tancats durant tot el període de confinament.  

Un cop feta l’auditoria del camp, totalment gratuïta, posteriorment, les ofertes de 
manteniments, les oferiríem amb un descompte del 50 % per l’administració. 

La nostra empresa disposa de maquinària pròpia per efectuar aquestes tasques.  

Així com certificació de Qualitat ISO 9001:2015 i de Medi ambient 14001:2015, i de 
Seguretat en el treball, OSHAS 18001:2007, amb l’abast dels treballs de manteniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions de manteniment preventiu a realitzar: 

- Inspecció visual del terreny de joc i avaluació dels treballs a realitzar en funció de la 

seva antiguitat, desgast, quantitat de llast, estat de les juntes de marcatge, alçada de la 

fibra, tipus de producte, etc. L'objectiu és aconseguir les millors condicions de joc 
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possibles i la major protecció de la fibra per tal de preservar la vida útil de la gespa. 

Posteriorment, s’entregarà al client un informe de l’estat del camp, i que no tindrà cap 

cost. 

- Desherbat: Tractament preventiu mitjançant herbicida per evitar naixement i 

proliferació de males herbes.   

- Neteja superficial del terreny de joc: mitjançant maquinària especialitzada i sense 

extracció de cautxú emprant raspalls arrossegadors, tractament especial de les bandes, 

fons i llocs de difícil accés (canons de reg, interiors de porteries), amb bufador i tècnic 

especialista tenint especial cura en no extreure cautxú.   

- Raspatllat del camp amb la finalitat d'aixecar la fibra i moure la capa de llast més 

superficial per homogeneïtzar la superfície del terreny de joc. Passada d’estoreta, que 

elimina les taques de cautxú superficials i deixa el camp igualat, neteja restes de fibra 

solta i elimina el llast superficial.   

- Descompactació: de la superfície de joc amb màquina descompactadora i vehicle de 

tracció amb rodes baló per no fer malbé la fibra. Els camps, amb l'ús, les pluges i regs, 

tendeixen a compactar la capa de cautxú més superficial, com a conseqüència d’això es 

produeix una pèrdua de volum del llast, i una major longitud de fibra que queda 

desprotegida i que tendeix a aixafar-se; Aquest efecte influeix en el desgast de la 

mateixa, en les condicions biomecàniques de joc, i que inclús, pot arribar a produir 

lesions en els jugadors ja que l'elasticitat del camp no és l’adequada. Amb aquest treball 

es recupera l'elasticitat i es protegeix la fibra en treure el cautxú compactat. 

El manteniment es realitza amb dues/tres persones.  

Els treballs es realitzarien d'acord amb la propietat quedant en dates convingudes. 

2) Desinfecció de la gespa artificial amb 

actuacions al sistema de reg, amb cloracions 

especials de l’aigua, amb percentatges suficients 

per garantir la reducció de la carga viral. Per altre 

banda, revisió del sistema de reg,  així com 

pressupostar la instal·lació si es precisa de sistema 

de cloració a punt de sortida, per prevenir la 

legionel·losi que es pot produir per la no posada 

en marxa del reg artificial en aquest període 

d’inactivitat. 
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3) Desinfecció de xoc amb desinfectant efectiu contra el 

Coronavirus i altres microorganismes (virus, bacteris i fongs). 

Sports&Landscape ha arribat a un acord col·laboració amb una 

empresa especialitzada en aquest tipus de desinfeccions, i 

amb una experiència en el sector de més de 43 anys. 

 
Aquesta desinfecció de vestidors, grades i zones comuns de 

les instal·lacions esportives del municipi (baranes, accessos), 

es realitzarà amb auditoria prèvia i posteriors pressupostos 

personalitzats. 

L'objectiu d'una desinfecció és eliminar i / o reduir la càrrega 

viral de l'espai tractat per frenar el seu augment i la 

probabilitat de contaminació. 

Aquesta proposta segueix els principis de bones pràctiques 

incloses a la norma UNE 16636: 2015. "Serveis de gestió de 

plagues, requisits i competències".  

Accions a realitzar:  

� Polvorització 

� Immersió 

� Tractament de contacte amb drap desinfectant en vectors passius a al contacte, això és: 

baranes, aixetes, interruptors, poms i marcs de portes, telèfons, botons de comandaments, 

tiradors d'armaris, teclats i material d'ús manual. 

 

La desinfecció es realitza amb un sistema d’Ultra baix volum en fred o Nebulització (termini de 

seguretat de 3 h), o també ULV de l'anglès Ultra Low Volume. S'aconsegueix gràcies a màquines 

elèctriques que generen boira freda 

- Forma microgotes (5-50 micres) per impacte d'aire 

- Permet projectar homogèniament i impregnar totes les superfícies de desinfectant 

- És ideal per a espais tancats o interiors (no genera calor ni residus generats de motors de 

combustió) 

- Major eficiència enfront d'altres tècniques. Permet el correcte consum del desinfectant per a cada 
superfície. 
 
El client ha de gestionar prèviament a la desinfecció una neteja de les superfícies a tractar. (Es 
refereix a impediments, com papers o altres i possible brutícia que impedeixi l'òptima activitat del 
desinfectant). 
Es pressuposta actuació única, tot i que a demanda es pot elaborar un pla d'actuacions setmanals 
que han de ser reforçades amb desinfeccions pròpies de client amb lleixiu * 
 
*Apta per a ús en indústria alimentària si hi ha zona de càtering o magatzem de productes alimentaris 
 
L'objectiu d'una desinfecció és eliminar i / o reduir la càrrega viral de l'espai tractat per frenar el 

seu augment i la probabilitat de contaminació. 
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Proposta zones a intervenir (segons contractació): 

A continuació s’exposen dos exemples d’instal·lacions prototipus:  

OPCIÓ 1 – CAMP DE FUTBOL “PETIT” 

� 4 vestuaris de 30m2 + zona d’aigües de 15m2 + lavabo 

� 2 vestuaris per arbitres de 8m2 + zona d’aigües de 4m2 + lavabo 

� Zones comuns de 50m2 dintre dels vestuaris 

� Local social de 40m2 

� Grades de 100m2 

 

OPCIÓ 2 – CAMP DE FUTBOL “GRAN” 

� 8 vestuaris de 30m2 + zona d’aigües de 15m2 + lavabo 

� 4 vestuaris per arbitres de 8m2 + zona d’aigües de 4m+ lavabo 

� Zones comunes de 200m2 dintre de vestuaris 

� Local social de 75m2  

� Grades de 1.500m2 

 

COMPROMISOS DEL CLIENT RESPECTE EL SERVEI DE DESINFECCIÓ - Indicacions i mesures de 

seguretat a tenir en compte 

•  El lliure accés a les zones a tractar, facilitant, els 

elements imprescindibles per accedir a les 

esmentades zones (accés a totes les zones i elements 

a tractar els dies programats, extracció de sostres 

falsos, retirada d'entrebancs, aigua, llum i altres) . 

• La presa d'aigua o energia elèctrica que es necessiti 

per dur a terme els treballs. 

• Mantenir les zones a tractar netes i lliures 

d'impediments i persones. 

• Seguir les indicacions dels tècnics i operaris de 

l’empresa especialitzada. 

• La bastida que superi els 4 metres d'alçada. 

• Així mateix el client disposarà una persona 

responsable de la instal·lació a tractar, capacitada per 

signar el full de preavís, el full informatiu del 

tractament i que es faci responsable de 

l'acompliment del termini de seguretat, que és 

d'obligat compliment pel client. 

• Cal respectar el termini de seguretat de qualsevol  

tractament que així ho requereixi (es comunica 

prèviament). 

• Seguir qualsevol altra especificació de 

seguretat indicada a la proposta inicial, el full 

de preavís, el full informatiu o qualsevol 

document de I’empresa especialitzada. 

• Retirar qualsevol estri de cuina, aliment i 

estris d'higiene personal presents en els 

àmbits tractats. 

• La primera neteja s'ha de fer només amb 

aigua. 

• Cal que el client s'asseguri que els aparells 

d'aire condicionat o altres que funcionin 

mitjançant aire estiguin aturats i segellats així 

com qualsevol obertura que comuniqui amb la 

zona afectada pel tractament. 

• Les visites extraordinàries incloses en la 

garantia del servei no tenen cap tipus de 

càrrec (ni de producte, ni mà d'obra ni 

desplaçament) 
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* En cas que l’auditoria requereixi un altra tipus d’actuacions correctives, aquests treballs es pressupostaran a part. 

 

 

* Preguem contactin amb el nostre departament comercial comercial@sportslandscape.com  

 

 

*Aquests imports no inclouen l'IVA en vigència ni tampoc els treballs de paletes, fusteria, fontaneria, pintura, etc., que 

siguin necessaris o puguin desprendre de les actuacions de l’empresa especialitzada. 

 

1 ) PROPOSTA MANTENIMENT PREVENTIU 
Informe Avaluació Estat del camp + Acció manteniment 

IMPORT * Marcar 
acceptació 
(amb una X) 

Emissió informe  + 1 actuació manteniment en camp de futbol = 850 € 

Horari diürn / laborables de dilluns a divendres 

425 €  

Emissió informe + 1 actuació manteniment en camp de futbol = 1.050 € 

Horari tarda / cap de setmana / festiu. 

525 €  

2 ) PROPOSTA REG 
Desinfecció de la gespa artificial amb actuacions al sistema de reg 

IMPORT * Marcar 
acceptació 
(amb una X) 

A consultar    

3 ) PROPOSTA TRACTAMENT DESINFECCIÓ 
Desinfecció de xoc contra Coronavirus i altres microorganismes 

IMPORT * Marcar 
acceptació 
(amb una X) 

1 actuació de reobertura en camp de futbol petit 

Horari diürn / laborables de dilluns a divendres 

249 €  

1 actuació de reobertura en camp de futbol petit 

Horari nocturn / cap de setmana / festiu. 

305 €  

1 actuació de reobertura en camp de futbol gran 

Horari diürn / laborables de dilluns a divendres . 

655 €  

1 actuació de reobertura en camp de futbol gran 

Horari nocturn / cap de setmana / festiu. 

805 €  
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FORMULARI D’ACCEPTACIÓ SEGONS LA SEVA PROPOSTA 

Omplir, si us plau, les seves dades de facturació 

Nom del client: 

 

 

Adreça fiscal:  

 

NIF:  

 

Telèfon contacte:  

 

Mail persona contacte:  

 

Número AD / Ref.:  

 

 

La factura vencerà als 30 dies de la data d’emissió i es farà efectiva mitjançant una transferència la 

compte bancari que s’especifiqui. 

Li agraïm molt sincerament la confiança que han dipositat en nosaltres en sol·licitar-nos els nostres 

serveis professionals, i li assegurem que posarem el nostre major interès en la realització dels 

treballs objecte d’aquesta proposta. 

Agraint l’oportunitat que ens brinden de col·laborar amb vostès, quedem a la seva disposició 

demanant-les-hi que ens retornin firmada la còpia adjunta com a confirmació del seu encàrrec. 

 

Finalment, no dubtin en contactar amb nosaltres, en cas de requerir un servei de desinfecció en 

d’altres tipus d’instal·lacions municipals. 

 
Aprofitem l’avinentesa per saludar-lo cordialment. 
 
 

Sports &Landscape, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

Dpt. Comercial   

Tel. 93 176 00 12 

comercial@sportslandscape.com 

Acceptem la present proposta  

 

 

 

 

 

 

 

Data............................................................... 

 

En nom de ...................................................... 

 

 


