
RENOVACIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL D'ES TORRENTÓ A FELANITX

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

CAMP DE FUTBOL

Retirada equipament esportiu
Retirada de l'equipament esportiu existent, aplec i posterior reinstal·lació.

1 1 1

Retirada de la gespa existent

1 104 66.5

Nou paviment de gespa artificial

Retirada de la gespa artificial existent i recuperació dels reblerts per a la seva posterior reutilització mitjançant mitjans 
mecànics. Instal·lació d'una part de la gespa reciclada al camp d'entrenament i al pati de vestuaris.



1 104 66.5

Control de qualitat

1 1 1 1

Noves xarxes de seguretat i protecció esportiva

2 30 4.5

TOTAL 01..........................................................................................................................

Sistema de gespa artificial de darrera generació per a la pràctica de futbol 11 i 7, fabricada mitjançant sistema tufting 
amb una mida de galga de 5/8" amb 7,500 Pt/m2, amb filaments de 60mm d'alçada i 19.000 Dtex. Aquest sistema 
combina 6 fils monofilament del tipus 4NX, d'estructura semicòncaus amb un mínim de tres nervis asimètrics de 380 
micres de gruix i 13.000 Dtex. i un filament firbilat tipus monofeel de 110 micres de gruix i 6.250 Dtex, lubricats i de 
molt baixa abrasió, fabricats amb polietilè i aditius específics que es caracteritzen per l'alta resistència i tractament 
especial antiUV, resistents a la calor i també a variacions climatològiques extremes.
Els filaments estaran afegits a la base tipus Backing pel sistema Tufting. Aquest basament estarà fabricat amb una 
doble capa de polipropilè amb un pes aproximat de 200 g/m2, acabat en poliuretà per a la fixació de la gespa artificial 
(700 gr/m2 aproximadament).
Posteriorment, a la instal·lació, es realitza com a capa inferior un procès de llastat amb sorra de quars arrodonida, 
rentada i seca, amb un 97% de sílice, granulometría entre 0,3 / 0,8 en una quantitat adequada al camp. Com a capa 
intermitja, el mix de farcit reciclat del camp actual i com a capa superior i acabat superficial es durà a terme un estès 
de granulat de cautxú SBR de color negre, en una proporció adequada a les necessitats del camp per a la seva correcta 
execució, granulometria entre 0,5 / 2,5mm.
L'extès i unió dels rotllos es durà a terme mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent aplicat a sobre de les juntes 
d'unió geotextils. El marcatge de les línies del camp de joc es durà a terme amb el mateix material, en color blanc per 
al fútbol 11 i en groc o blau per al fútbol 7. El sistema de gespa artificial es fabricarà d'acord amb els sistemes de gestió 
de qualitat prevists per la norma UNE EN ISO 9001:2000.
Sistema certificat en laboratori segons criteris de qualitat EN-15.330-1, FIFA QUALITY&QUALITY PRO, 
GREENGUARD/GREENGUARD GOLD, NF P90-112.

Assaig segons la norma UNE 15330-1. S'haurà d'acreditar aquest compliment amb un control de qualitat i assajos in 
situ de la gespa artificial instal·lada. Inclourà un assaig d'identificació del producte.

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.



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

13,00 % Despeses Generals
6,00 % Benefici Industrial

Base Impossable

21% IVA 

TOTAL PRESSUPOST 



QUANTITAT PREU IMPORT

1.00
0.00
1.00 500.00 500.00

6,916.00
6,916.00 2.48 17,127.47



6,916.00
6,916.00 16.85 116,534.60

1.00
1.00 2,647.55 2,647.55

350.00 700.00

TOTAL 01.......................................................................................................................... 137,509.62



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 137,509.62

13,00 % Despeses Generals 17,876.25
6,00 % Benefici Industrial 8,250.58

Base Impossable 163,636.45

163,636.45

34,363.66

198,000.11
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