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MEMÒRIA TÈCNICA

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 OBJECTE 

L’objecte  de  la  present  memòria  es  la  renovació  de  la  gespa  artificial 
existent al camp de futbol municipal Es Torrentó de Felanitx per una nova 
gespa artificial de darrera generació, així com la millora de les instal·lacions.

1.2 EMPLAÇAMENT

La instal·lació s’ha de dur a terme al Camp de Futbol Municipal Es Torrentó 
del municipi de Felanitx.

1.3 ESTAT ACTUAL

L’actual  paviment  de  gespa  artificial  que  hi  ha  al  camp  de  futbol  d’es 
Torrentó es va instal·lar l’any 2004.

En la actualitat, consta d’un camp de futbol 11 reglamentari de dimensions 
de joc de 104 x 66,50 metres aproximadament, de gespa artificial llastrat 
amb sorra de sílex i cautxú negre. La superfície total de gespa es de 6.916 
m2 aproximadament.  El  camp te marcats un terreny de joc de futbol  11 
(blanc) i  dos de futbol 7 transversals (groc),  així  com el seu equipament 
esportiu (porteries, banderins de corner, banquetes, canons de reg...)

La gespa sintètica existent, en l’actualitat es troba a la fase final de la seva 
vida útil. L’estat actual de degradació es degut a l’ús intensiu que té aquest  
camp, motivat per la gran quantitat d’entrenaments i partits realitzats. 

L’estat en el qual es troba el camp és el següent:

 Les fibres que composen la moqueta de gespa artificial estan xafades 
i desgastades havent perdut part de la longitud total del filament.

 El granulat elàstic de farciment s’acumula sobre el camp i s’observa 
que no hi ha una uniformitat en tota la superfície del camp, com a 
conseqüència  de  la  pèrdua  d’altura  de  la  fibra.  L’aspecte  i  la 
funcionalitat del camp es veuen perjudicats.

 Algunes de les línies de jocs dels camp estan desenganxades i s’han 
fet petites reparacions que marquen excessivament les juntes de la 
gespa, sent perillós pel desenvolupament de l’activitat esportiva.

Atès que les actuacions per corregir aquest problemes que presenta el camp 
són costoses i amb les mateixes únicament s’aconseguiria perllongar per un 
breu període  de temps la  vida  útil  de  la  gespa,  i  davant  dels  riscos  de 
possibles  lesions  per  part  dels  usuaris,  es  planteja  la  substitució  de  la 
totalitat  de la superfície de gespa artificial,  per una nova gespa d’última 
generació, de 60 mm d’alçada, amb farcit de sorra i granulat de cautxú.
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També hi ha un camp d’entrenament de 25 x 14 metres aproximadament 
amb la gespa molt deteriorada així com el pati de vestidors d’uns 350 m2 

aproximadament amb un paviment d’asfalt. Aprofitant la substitució de la 
gespa del camp de futbol 11, s’emprarà la gespa retirada per substituir la 
gespa del camp d’entrenament així com la instal·lació d’aquesta gespa al 
pati dels vestidors, donat que no és necessari complir els estàndards d’un 
camp de futbol 11 homologat ja que únicament l’emprarien els jugadors per 
encalentir un poc abans dels partits.

Les  xarxes  de  protecció  que  hi  ha  darrera  de  les  porteries  estan  molt 
deteriorades degut al pas del  temps i  presenten nombrosos trencaments 
que  impedeixen  la  seva  funcionalitat,  per  la  qual  cosa  també  es  fa 
necessària la seva substitució per unes de noves.

1.4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Els treballs a realitzar son els següents:

Respecte de la nova gespa a instal·lar al camp de futbol 11.

 Desmuntatge dels equipaments esportius existents (porteries de 
futbol 11 , futbol 7 abatibles i banderins de corner) i el seu acopi a 
la zona d’apilament temporal a la instal·lació.

 Retirada de la gespa artificial existent, per mitjans de maquinària 
especialitzada per a la recuperació del material de farcit (sorra i 
cautxú), per a la seva posterior reutilització.

 Aplec de la gespa artificial retirada i que no es reutilitzi, al pati de 
les instal·lacions de la brigada municipal al carrer Via Argentina 
núm. 67 de Felanitx. La gespa retirada que s’hagi de reutilitzar a la 
mateixa instal·lació quedarà apilada en aquesta.

 Neteja i comprovació de l’estat de la solera existent. En cas de 
que sigui  necessari  dur  a terme una anivellació  de la  base del 
terreny  de  joc  o  una  reparació  dels  possibles  desperfectes 
actualment ocults així com les canals de desguàs, aquests aniran 
a càrrec de l’adjudicatari sense que això suposi un increment del 
cost del projecte.

 Replanteig de la nova gespa artificial.
 Instal·lació de la nova gespa artificial segons especificacions del 

present plec, complint la normativa de joc existent.
 Reinstal·lació de l’equipament esportiu retirat.
 Realització dels assajos in situ de la nova gespa instal·lada segons 

la norma EN 15330-1 Superficies de Gespa Artificial per a Futbol. 

Respecte de la formació del camp d’entrenament i pati de vestidors.

 Retirada  de  la  gespa  artificial  existent  pels  mitjans  que  es 
consideri mes oportuns. Només al camp d’entrenament.
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 Aplec de la gespa artificial  retirada del  camp d’entrenament, al 
pati  de  les  instal·lacions  de  la  brigada  municipal  al  carrer  Via 
Argentina núm. 67 de Felanitx.

 Neteja i comprovació de l’estat de les soleres existents.
 Replanteig de la gespa artificial retirada del camp de futbol 11.
 Instal·lació de la gespa artificial  retirada del  camp de futbol  11 

utilitzant els reblerts existents a aquest camp. No serà necessari 
complir els estàndards d’un camp de futbol 11 o 7, només 
aconseguir  una superfície adient  per  poder  encalentir  i  que els 
mes petits i puguin entrenar.

El  camp  d’entrenament  actual  consta  d’una  vorada  perimetral  i  d’un 
sistema  de  reg,  a  sobre  dels  quals  no  s’hi  ha  d’actuar.  Només  s’hi  ha 
d’instal·lar la gespa reciclada del camp de futbol 11.
Al pati de vestidors té una superfície asfàltica d’uns 350m2 aproximadament, 
tancat per parets i sense cap tipus de sistema de reg. L’únic que s’ha de fer, 
és  instal·lar-hi  la  gespa  reciclada  del  camp  de  futbol  11.  En  el  pati  de 
vestidors no hi haurà sistema de reg.

Respecte  de  la  substitució  de  les  xarxes  de  protecció  de  darrera  les  
porteries.

 Retirada i reciclatge de les xarxes de protecció existents.
 Instal·lació d’unes noves xarxes de seguretat i protecció esportiva 

de  mides  aproximades  30x4,5  metres  fabricades  en  polipropilè 
sense  nusos  amb  malla  de  100x100mm  aproximadament  i 
diàmetre de fil de 3mm de gruix. Les xarxes han de disposar d’una 
ralinga perimetral de reforç.

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.1 INSTAL·LACIÓ DE LA NOVA GESPA  ARTIFICIAL AL CAMP DE 
FUTBOL 11

L’actuació a dur a terme és la substitució de la gespa artificial existent per 
una  de  darrera  generació,  amb  millors  prestacions,  de  60  mm d’alçada 
aproximadament, amb la mateixa superfície de gespa artificial total existent 
i les mateixes dimensions dels marcatges actuals del terreny de joc.

2.1.1 TREBALLS INICIALS
Es  retirarà  tot  l’equipament  esportiu  existent,  porteries,  banderins, 
banquetes, etc. per poder reutilitzar-los un cop hagin finalitzat els treballs 
de substitució de la gespa.

Tot  aquest  equipament  es  troba  en  bon  estat  d’ús  i  de  conservació  i 
s’emmagatzemarà  a  un  lloc  definit  per  l’ajuntament  dintre  del  mateix 
recinte esportiu.  
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Aquest  equipament   haurà  de  quedar  en  perfecte  estat  d’ús  un  cop 
finalitzada la substitució de la gespa.

2.1.2 RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT
Un cop retirat l’equipament, es procedirà al desmuntatge i retirada de la 
gespa artificial per mitjans mecànics especialitzats, per poder recuperar i 
reutilitzar posteriorment la sorra silícia i el granulat de cautxú SBR existents.
En  primer  lloc,  la  gespa  es  tallarà  amb  una  màquina  especial  tipus 
“TurfCutter” en una amplada de 2 metres aproximadament.
Seguidament,  mitjançant  la  utilització  de maquinària  específica del  tipus 
“Turfmuncher”, per al desmuntatge de camps de futbol de gespa artificial, 
es procedirà a treure el farcit de sorra i de cautxú SBR amb un sistema de 
batedores que  permet  treure la  practica  totalitat  dels  mateixos.  Aquests 
farciments s’hauran d’emmagatzemar i conservar en optimes condicions per 
la seva posterior reutilització.
La gespa que es retiri, neta de farcits, serà enrotllada amb una amplada de 
2  metres  aproximadament  de  manera  compacta  i  uniforme,  i 
s’emmagatzemarà en rotllos a la mateixa instal·lació la part que s’hagi de 
reutilitzar  dintre  d’aquesta  i  es  transportarà  a  les  dependències  de  la 
brigada municipal la que no es reutilitzi dintre del mateix recinte.
Els  rotlles  s’etiquetaran  i  s’identificaran  amb  un  número  de  muntatge, 
quedant reflectit en un plànol que s’haurà de lliurar als serveis tècnics per 
facilitar la posterior instal·lació.
No es permetrà la retirada de la gespa artificial per mitjans manuals ni amb 
maquinaria no especialitzada per les feines descrites.

2.1.3 INSTAL·LACIÓ DE LA NOVA GESPA ARTIFICIAL
Previ  a la instal·lació de la nova gespa, es realitzarà el replanteig de les 
dimensions  del  terreny  de  joc,  respectant  els  marcatges  sol·licitats  i  els 
ancoratges de les porteries de F11 i F7 i banderins existents.

Es realitzarà també una comprovació de l’estat actual de la planimetria de 
la  base  existent.  En  el  cas  de  que  sigui  necessari  dur  a  terme  una 
anivellació  de  la  base del  terreny de  joc o  una  reparació  dels  possibles 
desperfectes  actualment  ocults  així  com les  canals  de desguàs,  aquests 
aniran a càrrec de l’adjudicatari sense que això suposi un increment del cost 
del projecte.

La gespa es lliurarà en obra en rotlles de 4 metres d’amplada i es realitzarà 
la  descàrrega  mitjançant  mitjans  mecànics.  No  s’admetran  afegits 
longitudinals  als  rotlles  de  la  gespa,  havent-se  de  subministrar  amb  la 
llargada mínima de l’amplada del camp i s’instal·laran de forma transversal 
al camp de joc.

Les juntes de les peces s’uniran sobre una cinta geotèxtil impermeable de 
30 cm. d’amplada com a mínim i es fixaran amb adhesiu de poliuretà de dos 
components.
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2.1.4 MARCATGE
Una vegada instal·lada la nova gespa al camp, es realitzaran els marcatges 
dels camps de joc amb gespa artificial de les mateixes característiques que 
la resta del camp, de color blanc i 10 cm. d’amplada per al futbol 11, i de 
color  groc  i  10  cm.  d’amplada  per  al  futbol  7  transversal,  segons  les 
següents especificacions:

- 1  camp  longitudinal  de  futbol  11  de  mides:  104  x  66,50  metres 
aproximadament.

- 2  camps  transversals  de  futbol  7  de  mides:  66,50  x  33  metres 
aproximadament.

Per l’execució d’aquests treballs, es realitzaran talls en la gespa instal·lada 
amb la màquina especifica de tall, per poder inserir les línies de marcatge. 
El procés d’encolat serà el mateix que l’aplicat a la resta de la gespa.

El  marcatge  de  les  línies  haurà  de  complir  amb la  reglamentació  de  la 
R.F.E.F. , així com les mides dels camps de futbol 11 i 7.

2.1.5 REBLERTS
Una vegada instal·lada la  gespa es procedirà  a  l’estesa del  reblert  amb 
l’ajuda de maquinaria especifica. 

No s’admetran esteses manuals ni basades en adaptacions de dúmpers o 
maquinària similar que no estigui expressament dissenyada per les tasques 
que es demanen.

Després  de  cada  estesa  de  material,  es  raspallaran  les  fibres  per 
homogeneïtzar la superfície i afavorir la posició vertical dels filaments.

2.1.5.1.- Sorra de sílex.

En el cas de que sigui necessari, en primer lloc es farà  la introducció de 
sorra de sílex nova, segons prescripcions tècniques. 

S’haurà de justificar l’aportació de sorra nova, indicant quantitat a aportar.

2.1.5.2.- Mix de reblert recuperat (sorra de sílex/cautxú SBR)

Després de la sorra inicial, si ha fet falta, es procedirà a l‘estesa del mix de 
reblert recuperat mitjançant maquinària específica.

S’haurà de justificar l’aportació de mix, indicant la quantitat aportada.

2.1.5.3.- Cautxú (SBR)

En darrer lloc, es procedirà a fer el farcit de la gespa amb cautxú SBR nou, 
segons prescripcions tècniques, per completar el sistema de reblerts de la 
gespa, mitjançant maquinària específica.
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Actualment,  el  reblert  de  sorra  de  sílex  i  SBR  existent  al  camp  és  de 
25,7mm. 

La quantitat mínima d’aportació de SBR nou serà de 9 kg/m2, que s’haurà 
de justificar posteriorment.

2.1.6 REINSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU

Per  finalitzar  es  tornarà  a  instal·lar  l’equipament  esportiu  que  s’hagi 
desmuntat a l’inici dels treballs, restant completament instal·lats.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS DE LA NOVA 
GESPA ARTIFICIAL A INSTAL·LAR AL CAMP DE FUTBOL 11.

Les especificacions mínimes que haurà de complir el nou sistema de gespa 
artificial a instal·lar son les següents: 

CARACTERÍSTIQUES DEL FIL Mínim exigible

Composició Polietilè
Estructura Mixta, monofilament i fibril·lat
Pes del fil monofilament + fibril·lat 19.000 DTEX (+/- 12%.) 
Gruix del fil monofilament 380 micres. (+/- 10%.)
Número de filaments 6 monofilament + 1fibril·lat
CARACTERÍSTIQUES  DEL 
TUFTING

Mínim exigible

Tufting i galga En línia - 5/8” 
Alçada del fil 60 mm (+/-5%)
Quantitat de puntades/m2 7.000 (+/- 10%.)
Pes de la fibra 1.900 g/m2 (+/- 10%.)
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT 

DE SUPORT (BACKING)
Mínim exigible

Teixit suport principal Polipropilè
Pes per unitat 220 g/m2 (+/-10%)
Composició del recobriment Poliuretà (PU) o latex
Pes del poliuretà
Pes del latex

700 g/m² (+/- 10%)
1000 g/m2 (+/- 10%)
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REBLERTS RECOMANATS DEL SISTEMA

Reblert d’estabilització 
Sorra silícia de quars arrodonida, rentada i 

seca
Granulometria 0,4 – 0,8 mm
Reblert mixt d’estabilització Sorra silícia i SBR recuperats
Reblert tècnic SBR
Granulometria 05 – 2,5 mm
Quantitat mínima a aportar 9 kg/m2

PRODUCTE FINAL
Pes total de la gespa 2.900 g/m2 (+/- 10%.)
Amplada màxima dels rotllos 4 m.
Llargada dels rotllos Amplada del terreny

ASSAJOS
Control de qualitat in situ segons la norma UNE EN 15330-1 (Fútbol) que acrediti 
que  el  sistema  de  gespa  artificial  instal·lat  satisfà  els  requeriments  per  a  la 
categoria de futbol segons norma UNE EN 15330-1 Superfícies de Gespa Artificial 
per a Futbol.

Gespa artificial de darrera generació per a la pràctica del futbol, de color 
verd  amb  combinació  de  fibra  monofilament  multinervada,  de  dos  tons 
verds, i fibra fibril·lada recta de color verd, de 60 mm d’alçada, lubrificada 
de molt baixa abrasió i tractament anti UVA, resistent al calor i a variacions 
climatològiques extremes.

Reblert de sorra de sílex arrodonida, rentada i seca, de granulometria 0.4 - 
0.8mm , cautxú SBR negre de granulometria 05 - 2.5mm i mix de reblert 
recuperat del camp actual (quantitats a justificar).

Les fibres de la gespa artificial es fixaran a sobre d’un Backing reforçat de 
polipropilè,  de  gran  estabilitat  dimensional  i  elevada  resistència  a 
l’arrencament, acabat en poliuretà (PU), en una quantitat mínima de 700 
g/m2 aproximadament.

La gespa artificial es subministrarà en rotlles de 4 metres d’amplada amb la 
longitud  mínima de l’amplada del  camp,  amb les  línies  de marcatge  de 
futbol 11 de color blanc de 10 cm d’amplada, i del marcatge del futbol 7 
transversals de color groc  de 10 cm d’amplada, i del mateix material que la 
gespa verda, complint els marcatges amb la reglamentació de la R.F.E.F. 

Totes les  juntes  d’unió  es realitzaran encolant  amb adhesiu  de poliuretà 
bicomponent a sobre d’una banda geotèxtil impermeable de 30 cm d’ample 
com a mínim.

En qualsevol cas i seguint les recomanacions de la R.F.E.F., els camps hauran 
de complir amb allò exigit a la norma UNE-EN 15330-1, a l’apartat específic 
per a futbol, així com les especificacions pròpies del reglament de joc (Art. 
265.1).  Igualment,  com  a  garantia  de  qualitat,  la  gespa  haurà  d’estar 
certificada segons el darrer FIFA Quality Programme for Football Turf Manual 
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2015, que acrediti  que el  sistema de gespa artificial  proposat satisfà els 
requeriments FIFA QUALITY i FIFA QUALITY PRO.

REQUERIMENTS ASSAJOS DE CAMP

Les propietats que es requereixen a la gespa artificial a instal·lar,  hauran 
d’estar  compreses  entre  els  següents  paràmetres  que  es  citen  a 
continuació, basats en la norma europea UNE-EN 15330-1

Durabilitat

Paràmetre Norma aplicable Valors acceptables
Solidesa del color EN  20105  -  A02, 

EN14836
4 o major a la escala de 
grisos

Resistència  Tracció 
plomall

EN 13864, EN 14836 <50% fil no envellit 

Resistència  Tracció 
plomall

EN  13864  -  ISO 
4919:2012

>30NW

Resistència ús simulat EN  15306  (12.200 
cicles)

rebot  vertical,  absorció 
d’impactes i resistència 
rotacional

Resistència UV EN 14836 – EN13864 
EN ISO 20105-A02

Resistència  al 
envelliment  per  UV 
(tracció i color)

Funció esportiva

Paràmetre Norma aplicable Valors acceptables
Rebot vertical EN 12235 45% - 75%
Rodament pilota EN 12234 4 – 10 m
Absorció d’impactes EN 14808 55% - 70%
Deformació Vertical EN14809 4 - 10 mm
Resistència rotacional EN 15301-1 25 - 50 Nxm

Mediambientals

Paràmetre Norma aplicable Valors acceptables
Hidrocarburs aromàtics
en  fase  sòlida  i 
lixiviades

DIN EN ISO 13977 Segons norma

Planeitat

Avaluació  del  100%  de  la  superfície  abans  i  després  de  la  col·locació, 
comprovant amb una regla de 3 m  amb un error màxim de ±10 mm
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IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE

Component Característica Mètode Test
Variació permesa entre 

la declaració del 
fabricant i els materials 

instal·lats

Gespa 
artificial

Massa per unitat d’àrea ISO 8543 < ± 10%
Puntades per unitat 
d’àrea

ISO 1763 < ± 10%

Força d’extracció floc
ISO 4919 > 90% de la declaració 

del fabricant, min. 30N

Llargada fil sobre 
backing

ISO 2549 < ± 5%
Pes total fil ISO 8543 < ± 10%
Dtex FIFA Test Method 

23
< ± 10%

Permeabilitat a l’aigua 
de la moqueta (sense 
reblert)

FIFA Test Method 
24

>  180mm/h i major que el 
75% del resultat de 

laboratori
UV estabilitzador FIFA Test Method 

19
Informar per cada 

masterbatch

Component Característica Mètode Test
Variació permesa entre 

la declaració del 
fabricant i els materials 

instal·latsPel de fil(s) Característica del pel de 
fil

FIFA Test Method 
22

Mateix Polímer

Rendiment del 
reblert
(si se inclou 
com a part del 
sistema)

Mida de la partícula FIFA Test Method 
20

60% entre d i D
Forma de la partícula EN 14955 de forma similar
Densitat aparent EN 1097-3 < ± 15%

Composició FIFA Test Method 
11

< ± 15% relatiu

Component Característica Mètode Test
Variació permesa entre 

la declaració del 
fabricant i els materials 

instal·lats

Reblert 
d’estabilitzaci
ó

Mida de la partícula FIFA Test Method 
20

60% entre d i D

Forma de la partícula EN 14955 de forma similar
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(si se inclou 
como a part 
del sistema)

Densitat aparent EN 1097-3 < ± 15%

4. NORMATIVA D’APLICACIÓ

Per a la redacció d’aquest plec tècnic respecte de la instal·lació de la nova 
gespa artificial al camp de futbol 11 del Torrentó, així com per a la seva 
posterior  execució,  s’han  tingut  en  compte  les  següents  normatives  i 
reglaments:

 Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal·lacions 
esportives i oci (NIDE).

 Consell Superior d’Esports. Gener 1980
 Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federació Espanyola 

de Futbol
 Informe UNE 41958 en paviments esportius
 UNE-EN  15.330-1:2013  de  superfícies  esportives.   Superfícies  de 

gespa  artificial  i  punxonades  principalment  dissenyades  per  a  ús 
exterior. Especificacions per a gespa artificial.

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES XARXES DE SEGURETAT I 
PROTECCIÓ ESPORTIVA.

 Xarxes de seguretat i protecció esportiva fabricades en polipropilè 
sense nusos amb malla de 100x100mm i diàmetre de fil de 3mm 
de gruix. Les xarxes han de disposar d’una ralinga perimetral de 
reforç.

 Mides aproximades: 30x4.5 metres.
 Característiques aproximades de les xarxes a instal·lar:

o Densitat: 0.91g/cm3
o Elongació: 22%
o Encongiment: 4%
o Tenacitat: 4,5 a 8g/denier
o Resistència a l’abrasió: Mitja
o Resistència a la brutor: Alta
o Nivell d’absorció de l’aigua: 1,5%
o Conductivitat: baixa
o Resistència als canvis climàtics: baixa

6. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució d’aquest projecte es preveu que sigui de 6 setmanes 
des  de  la  signatura  de  l’acta  de  comprovació  de  replanteig  fins  a  la 
signatura de l’acta de recepció. L’execució de les obres s’haurà de dur a 
terme dins el mes de juny i la primera quinzena de juliol.

7. GARANTIA
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S’establirà un termini de garantia de 12 mesos (1 any) a contar des de la 
signatura de l’acta de recepció de les obres executades. 
Respecte de la instal·lació de la nova gespa artificial del camp de futbol 11 i 
la  instal·lació  de  les  xarxes  de  seguretat  i  protecció  esportiva  aquesta 
garantia serà total, es a dir que cobrirà la instal·lació i el material. 
Respecte de la instal·lació de la gespa reciclada del camp de futbol 11 al 
camp d’entrenament i al pati de vestuaris, aquesta garantia només cobrirà 
la instal·lació i no el material.

8. CONTROL  DE  QUALITAT  DE  LA  NOVA  GESPA  ARTIFICIAL  A 
INSTAL·LAR AL CAMP DE FUTBOL 11.

Amb la finalitat de garantir  la qualitat  del  producte subministrat  i  vetllar 
perquè  les  seves  propietats  es  puguin  prolongar  en  el  temps  el  màxim 
possible, l’adjudicatari haurà de presentar documentació tècnica i realitzar 
una sèrie d’actuacions que es descriuen a continuació i n’haurà d’assumir el 
seu cost.
A  la  fase  de  presentació  d’ofertes,  s’haurà  d’adjuntar  la  següent 
documentació:

 Aportació de mostra de mida aproximada d’un DIN A4, degudament 
etiquetada, de la gespa oferta. 

 Fitxa  tècnica  del  producte  ofert  amb  totes  les  característiques 
tècniques.

 Informe de  laboratori  FIFA  (FIFA  Laboratory  Test  Report)  segons  el 
darrer  FIFA  QualityProgramme  for  FootballTurf  Manual  2015  que 
acrediti  que  el  sistema  de  gespa  artificial  proposat  satisfà  els 
requeriments FIFA QUALITY i FIFA QUALITY PRO.

 Informe de laboratori homologat per FIFA que acrediti que el sistema 
de  gespa  artificial  proposat  compleix  la  norma  UNE  EN  15330-1 
(Superficies de gespa artificial per a Fútbol).

 Informe  de  l’estat  actual  dels  reblerts  i  justificació  de  la  seva 
reutilització  amb aportació  d’assajos  d’un  laboratori  independent  i 
acreditat.

 Implantació  de  la  norma  de  qualitat  ISO  9001:2015  de  “Disseny, 
producció,  instal·lació  i  manteniment  de  paviments  de  gespa 
artificial” del fabricant de la gespa a instal·lar.

 Implantació de la norma de qualitat mediambiental ISO 14001:2015 
de “Disseny, producció, instal·lació i manteniment de paviments de 
gespa artificial” del fabricant de la gespa a instal·lar.
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Les  empreses  que no superin  les  premisses  i  certificacions  de qualitat  i 
normativa quedaran excloses.

Una vegada instal·lada la gespa, i prèviament a la recepció de les 
obres,  s’haurà  de  lliurar  l’informe  d’un  laboratori  acreditat  per 
ENAC que certifiqui el compliment de la normativa europea (UNE EN 
15.330-1) de la gespa instal·lada. Per a dur a terme aquest informe, 
el laboratori haurà d’extreure una mostra de la gespa instal·lada 
així com dels reblerts utilitzats.

9. PRESSUPOST 

Ascendeix el pressupost d’execució material a la quantitat de 163.636,45 
euros, IVA no inclòs.

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Felanitx
	2018-02-09T14:15:00+0100
	Felanitx
	BARTOLOME MAIMO BARCELO - DNI 18223332H
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Felanitx
	2018-02-09T14:29:33+0100
	Felanitx
	JOANA MARIA ADROVER MAS - DNI 18224141E
	Ho accepto




