PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP
DE FUTBOL DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2

OBJECTE: EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE
FUTBOL DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2
ORGANISME

CP SAN CRISTÓBAL (CIF: G58576570)

INFORMACIÓ DEL PROJECTE PEL
CONTRACTANT

www.cpsancristobal.com

FORMA D’ADJUDICACIÓ

Aprovació del contracte per part d’un acord de Junta
Directiva del CP San Cristóbal.
Pressupost d’execució
206.500,00 €
(fase 1)
Tipus d’IVA

ASPECTES ECONÒMICS

Import IVA
Pressupost base de
licitació

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Francesc Manchado Sabán

FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

club@cpsancristobal.com

21%
43.365,00 €
249.865,00 €

 CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
PER APLICACIÓ DE FÓRMULES, (fins a 50 punts)
o

CRITERIS DE VALORACIÓ

Proposta econòmica (més proposta modificació
de contracte): fins a 50 punts

 CRITERIS AVALUABLES LA QUANTIFICACIÓ DELS
QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 50
punts)
Proposta de millores constructives: fins a 30
punts
o Programa d’execució de les obres: fins a 10 punts
o Sistema d’instal·lació i característiques tècniques
de la gespa: fins a 10 punts
o

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL
DISTRICTE 2
PRIMERA.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte el constitueix l’execució de la substitució de la gespa artificial del camp de
futbol del Complex Esportiu del Districte 2 seguint les actuacions descrites al plec de clàusules
tècniques adjunt a l’annex 1.
SEGONA.- Necessitat i idoneïtat del contracte
La necessitat i idoneïtat del contracte a realitzar estan supeditades a les característiques
tècniques que han de complir els paviments per la pràctica esportiva del futbol amb uns criteris
mínims de confort i seguretat pels participants de les activitats desenvolupades a l’equipament.
La normativa esportiva de referència obliga que els camps de gespa artificial compleixin uns
requisits mínims que el camp de futbol del Complex Esportiu Municipal del Districte 2 no
compleix actualment, producte del deteriorament i el final del cicle de vida útil dels materials que
en formen part de la seva instal·lació.
En aquest context es fa del tot necessari i imprescindible procedir a la substitució de la gespa
artificial del camp de futbol del Complex Esportiu Municipal del Districte 2 per tal de garantir la
continuïtat de l’activitat esportiva i mantenir així la possibilitat d’organitzar i promocionar l’activitat
esportiva en equipaments de caràcter públic.
TERCERA.- Règim jurídic

Per aquest contracte resulta d’aplicació la normativa específica de les corporacions locals:
Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals i la resta de normes de dret
administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.
Tindran caràcter contractual els documents següents: el plec de clàusules administratives, el
plec de prescripcions tècniques, la memòria, plànols, pressupost, el programa de treball
acceptat, el quadre de preus i altres documents que constitueixin la memòria valorada, i el
document en què es formalitzi el contracte.
En cas de contradicció entre aquest plec i la normativa vigent, s’aplicarà preferentment aquesta
darrera, la qual també suplirà les omissions, mancances o deficiències d’aquest primer.
QUARTA.- L’òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és la Junta Directiva del CP San Cristóbal.
CINQUENA.- Accés a la informació per part dels contractistes
El CP San Cristóbal facilitarà l’accés a la documentació del projecte i la seva contractació
mitjançant la seva pàgina web: http://www.cpsancristobal.com/2021/06/28/canvi_gespa_2021/
SISENA.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base licitació del contracte és de
( 206.500,00
€) (l’IVA exclòs) .
La quota corresponent de l'IVA és el 21%.

dos-cent sis mil cinc-cents

euros

A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles, no admeten
prova alguna d'insuficiència i porten implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu:
1.
2.
3.
4.
5.

L'import dels treballs accessoris o auxiliars.
La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball.
Els transports i desplaçaments.
Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així com la
senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants.
El cost de les despeses del control de qualitat anirà a càrrec del contractista fins a un màxim
de l’1’5% del pressupost de licitació, a partir d’aquesta quantitat el contractista haurà de
justificar la despesa.

Amb caràcter general s’entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, així com
totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la normal
execució de l’obra contractada.
SETENA.- Termini d'execució
Termini total. El termini d'execució total serà d’un (1) mes, a comptar des de la data de
signatura de l'Acta de comprovació del replanteig, o el que proposi l’adjudicatari si fos menor i
hagués estat acceptat per l’òrgan de contractació.
La data màxima per la finalització de la instal·lació de la gespa del camp de futbol 11 és el 29
d’agost de 2021.
VUITENA.- Procediment d’adjudicació
La licitació s’anunciarà a la web oficial del CP San Cristóbal, que també podrà anunciar
l’adjudicació per aquells canals que consideri oportú.
NOVENA.- Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte
CRITERIS DE VALORACIÓ:
Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de
valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:
9.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, cinquanta (50)
punts:
9.1.1.Proposta econòmica (Ei), fins a cinquanta (50) punts:
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb
la fórmula adjunta:

PE

PE
baixai
baixamillor

= 50 x

baixai
baixamillor

Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (Ei), respecte
al pressupost de licitació
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les presentades i
acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 50 punts. I una oferta que no proposi
baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.
9.2. Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor, vint (20) punts:
9.2.1. Millores constructives (Mi), fins a trenta (30) punts:
Es preveu que el CP San Cristóbal pugui valorar millores del projecte que presentin els
contractistes a les seves ofertes per tal de millorar la qualitat dels materials estipulats al projecte
i/o l’ampliació dels serveis oferts.
Aquestes millores no formen part del pressupost de contracte i el contractista ofereix
executar-les sense modificar el preu del contracte i no suposa, per tant, cap cost addicional.
La puntuació per a cadascun dels licitadors serà:








Millora 1: sistema de tractament de la superfície annexa al camp de futbol per
l’aprofitament i reciclatge de la gespa existent. (fins a 8 punts)
◦ Es valorarà el tipus de tractament que es realitzi sobre el paviment existent en l’espai
annex i el sistema d'instal·lació i marcatge del camp.
Millora 2: instal·lació sistema d’il·luminació al camp annex (fins a 8 punts)
◦ Es valorarà la instal·lació d’un sistema d’enllumenat del camp annex i la tipologia dels
projectors instal·lats
Millora 3: instal·lació de xarxes parapilotes. (fins a 8 punts)
◦ Es valorarà els metres quadrats de xarxes parapilotes instal·lats als camps afectats,
així com les característiques tècniques de les xarxes (material, gruix,...)
Altres millores (fins a 6 punts):
◦ La propietat podrà valorar fins a 6 punts altres propostes de millora que els
adjudicataris estimin oportú incorporar al servei.
9.2.2. Programa d’execució de les obres, fins a 10 punts:

Es valorarà l’estudi detallat de la programació de l’obra, segons les activitats, rendiments i
precedències, les garanties que pot oferir l’empresa de cara a l’acompliment del termini proposat,
davant l’aparició d’imprevistos; i el grau de justificació detallada amb els mitjans tècnics, de
maquinària i equip humà que posarà a disposició per poder complir amb el termini. De 0 a 10
punts.
Pel que fa a la indicació dels rendiments, no se’n podrà deduir l’oferta econòmica
presentada pel licitador.
Es valorarà tant la seva correcta i acurada concepció, contingut i detall, com l’adequada
proporció entre les diferents activitats i les seves precedències, és a dir, la seva viabilitat i les
garanties que pot oferir de cara a l’acompliment de terminis davant l’aparició d’imprevistos.
9.2.3. Sistema d’instal·lació i característiques tècniques de la gespa, fins a 10 punts.
Es valorarà tant el sistema d’instal·lació de la gespa com les característiques tècniques i el
nivell de qualitat dels materials proposats, tenint en consideració les característiques fixades als
certificats FIFA i a la UNE EN 15301-1.
SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:
L’avaluació de les ofertes es realitzarà per part d’una comissió de contractació establerta
per part de la Junta Directiva del CP San Cristóbal, que serà l’encarregada final d’aprovar la
proposta d’adjudicació dictada per aquesta comissió.

Quedaran desqualificades les ofertes que proposin un import econòmic superior al
pressupost de licitació.
- Càlcul de les ofertes econòmiques anormalment baixes:
Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la LCSP, es considerarà que una oferta o
ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:




Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació
en més de 25 unitats percentuals.
Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
Quan hi concorrin tres licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al
còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es
considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

El CP San Cristóbal podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia
audiència a l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i
pel qual s’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels
preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesis
o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
- Puntuació total:
La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els
diferents criteris avaluats:

Proposta econòmica (Ei)

Millores constructives

Programa d’execució de les obres

Sistema d’instal·lació i característiques tècniques de la gespa
DESENA.- Drets i obligacions específiques de les parts del contracte
1.

El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del
contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per
oferir una execució a plena satisfacció del CP San Cristóbal.

2.

L’empresa adjudicatària farà un replanteig previ de totes les partides a realitzar i haurà de
rebre el vist-i-plau del propietari abans de portar-les a terme.

3.

L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

4.

L’empresa adjudicatària realitzarà, sense càrrec, mostres de determinades unitats dels
materials mes representatius que la propietat estimi oportú realitzar.

5.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar les corresponents pòlisses
d’assegurances en les modalitats “tot risc construcció” i “responsabilitat civil”, essent al seu
càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres. A aquests efectes haurà d’unir
a la primera certificació d’obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la pòlissa, còpia de la
mateixa i justificant del pagament de la prima. El CP San Cristóbal podrà procedir a la
suspensió del pagament de les certificacions i, en el cas de la recepció, a la suspensió del
còmput del termini de garantia fins que el contractista acrediti l’acompliment d’aquesta
obligació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per
retard en el pagament de les certificacions o de la liquidació.

6.

La reparació o restitució dels materials i partides malmesos o afectats per manca de
protecció o de cura durant l’execució dels serveis, anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

7.

En la definició de les partides d’instal·lacions es consideren inclosos el subministrament,
instal·lacions, connexió i/o col·locació de tots els materials, elements i aparells que es
descriuen –segons esquemes, detalls, plànols i memòria del projecte- així com els treballs
materials auxiliars, bastides, ajudes industrials i altres mitjans tècnics necessaris per al seu
correcte acabat i bon funcionament.

8.

El contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’estudi
bàsic, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

9.

El contractista estarà obligat a complir el contracte dins el termini fixat per a la seva
realització, així com dels terminis parcials assenyalats, en el pla de treball, per l’execució
successiva, si s’escau.

ONZENA.- Proposicions
Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
cap prohibició de contractar i disposin de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
DOTZENA.- Mitjà de presentació de les proposicions
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o
candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.
Les ofertes es faran arribar per correu electrònic a l’adreça:
club@cpsancristobal.com
TRETZENA.- Termini de presentació d’ofertes i altres requisits de les mateixes
El termini de presentació d’ofertes és el Divendres 02 de Juliol de 2021 a les 22:00h, data
estipulada per l’acord de Junta Directiva.
Les ofertes dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en el plec de clàusules
administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per
l’empresari del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com del projecte i
del plec de prescripcions tècniques, sense cap reserva.

Les ofertes seran secretes.
Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc podrà presentar cap
proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes
subscrites per aquest licitador.
CATORZENA.- Comissió de Contractació
La comissió de contractació estarà constituïda per: Els membres de la Junta Directiva
del CP San Cristóbal
QUINZENA.- Adjudicació del contracte
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació en resolució motivada, que es notificarà als
candidats i es publicarà a la pàgina web del CP San Cristóbal.
SETZENA.- Revisió de preus
L’adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, ateses les característiques d’aquest contracte.
DISETENA.- Recepció dels serveis i període de garantia.
1.- Comunicació de la finalització dels serveis de subministrament i instal·lació dels materials:
El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en
què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte.
2.- Acta de recepció
3.- Termini de garantia: El termini de garantia serà l’estipulat per la legislació vigent en cada
cas.
4.- En el període de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica dels serveis
realitzats i dels materials emprats, i quedarà obligat a esmenar o reparar les deficiències que
se’n derivin, a requeriment dels serveis tècnics municipals, en el termini improrrogable de
quinze dies llevat que aquests n’estableixin un altre de superior, ateses les circumstàncies
de les deficiències a esmenar o reparar, el qual s’haurà de comunicar de forma expressa al
contractista.
DIVUITENA.- Protecció de dades de caràcter personal
Aquest contracte haurà de respectar íntegrament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.
DINOVENA.- Confidencialitat
Els licitadors hauran d’indicar, expressament, si s’escau, a l’inici de la documentació,
quins documents tenen la consideració de confidencials. En cap cas tindrà caràcter confidencial
la proposta de preu. Aquella declaració de confidencialitat no podrà ser genèrica, sinó que
s’hauran d’especificar de forma expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest
caràcter, amb indicació de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració. En cas
que no hi hagi declaració de confidencialitat de les empreses o aquesta sigui incompleta, l’òrgan
de contractació, abans de decidir quins documents o informació tenen caràcter confidencial,
donarà trasllat a l’empresa de la sol·licitud d’informació presentada per altres empreses
interessades en el procediment, perquè s’hi pugui pronunciar de forma justificada.

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual
s’hagués donat aquest caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia
naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc
anys des del coneixement d’aquesta informació, tret que la normativa vigent o el contracte, de
forma específica, estableixin un termini més llarg.
VINTENA.- Prerrogatives de l’òrgan de contractació
L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar aquest contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar els efectes d’aquesta.
La interpretació s’haurà de fer conforme als principis i criteris que determina el dret
comunitari, en concret la Directiva 2014/24/UE de contractació pública.
VINT-I-UNENA.- Obligacions i responsabilitat d’ordre social
El contractista està obligat a l’acompliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració social dels discapacitats i a
l’aplicació de criteris de sostenibilitat i protecció ambiental, i, en general, respondrà de les
obligacions que li vinguin imposades pel seu caràcter d’empresari, així com de l’acompliment de
totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell i
els seus treballadors.

ANNEX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I LA
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL DEL DISTRICTE 2
1, Objecte del plec
Aquest plec te com a objecte fixar les prescripcions tècniques del subministrament i la
instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol del Complex Esportiu del Districte 2.
2, Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions
L’empresa adjudicatària manifesta que de manera prèvia a l’atorgament del contracte ha
estudiat i revisat les instal·lacions existents així com l’accés a les mateixes, i que ha pres en
consideració l’estat en que es troben per tal de poder efectuar el servei de subministrament
contractat.
3, Modificacions de les instal·lacions
Si l’empresa adjudicatària considerés oportú realitzar modificacions en les instal·lacions amb
l’objectiu de millorar la realització del subministrament, haurà de comunicar la seva petició al
propietari sense el consentiment del qual no es podran realitzar els canvis esmentats.
4. Condicions d’execució i requeriments de l’oferta a presentar


Desmuntatge de gespa existent

Desmuntatge gespa la gespa existent amb maquina específica que permeti la formació
de rulls de 2m d'amplada i de llarg l'equivalent al ample del camp de F-11, i l'extracció de reblerts
per separat i en big-bags, sílice i SBR, per el seu posterior reaprofitament, previ estudi de
densitat i volumetria a càrrec laboratori extern homologat conforme es apte. Rulls gespa
enretirats quedaran acopiats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació en rulls
de 2 m ample i la longitud pertanyent a l'amplada del camp F-11. Gestió de la gespa artificial
extreta.


Reparació de la base asfàltica existent
Reparació de la base asfàltica en zones a determinar mitjançant morter de làtex.



Subministrament i instal·lació de gespa artificial equivalent a la descrita a
continuació:

Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyat especialment per a la
pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú
gràcies al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta
densitat. Un primer fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.300
Dtex (mínim 6 nervis ) de 360 Micres i 1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran un
mínim de 7 fibres monofilament. Fibra monofilament testada a mínim 200.000 cicles lisport de
resistència criteris de la norma EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.800 Dtex.
Amplada de la fibra fibril·lada mínima de 100 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres de mínim 45
mm de altura i 11.000 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8.
Pes de la fibra 1.292 gr/m2 i pes total mínim de 2.532 gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de
juntes dels rulls amb cola de PU. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel,
llastrada amb aprox. 18 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,30,8 mm i aprox. 8 kg/m2 cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un
backing amb pes mínim de 1.240 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de
mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. D’amplada i pel

futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la reglamentació de la RFEF. Aquests
paràmetres mínims s'hauran de certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori
requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO i EN 153301.Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Amb acreditació del
Certificat EUCERTPLAST per part del fabricant del fil de la gespa artificial com a productor que
compleix amb la Norma EN 15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments
mitjançant la utilització de plàstics reciclats provinents de gespa artificial recuperada de camps
desmuntats. Inclou assaig del camp acabat segons paràmetres En 15330-1. Instal·lat sobre base
elàstica esmorteïdora prefabricada en llosetes intercanviables de 20 mm de gruix mínim. pes/m2
3,000 gr. Làmina superior incorporada.
 Subministrament i instal·lació de reixes de les canals perimetrals:

Substitució de les reixes existents a les canals de recollida d'aigües del camp de futbol 11 per
reixes metàl·liques d’acer galvanitzat. El model s’ha d’adaptar a les canals existents i ha de
complir les normes NIDE per tal de garantir la seguretat de la pràctica esportiva. La propietat
validarà el model proposat abans de la seva instal·lació.


Instal·lació de 2 pistes de F5 reinstal·lades amb gespa existent:

Condicionament de la base natural existent. Excavació de capa de +/- 15 cms.
Aportació de zahorra artificial compactada i anivellada. Instal·lació de làmina plàstica.
Construcció de línia de canals drenants amb connexió al clavegueram.
Reinstal·lació de gespa artificial recuperada del camp de F11.
Inserció del marcatge de 2 camps de F5 en color a triar.
Encebament amb reblerts de sorra i sbr recuperats.
Instal·lació de línies elèctriques al voltant del perímetre pel cablejat dels bàculs d’enllumenat
Instal·lació de 2 bàculs de 8 metres d’alçada
Instal·lació de 12 projectors per garantir un nivell d’enllumenat de 200 lux a l’espai habilitat (3
focus per cada bàcul: 2 existents i 2 a instal·lar) (fonamentació necessària inclosa)
Instal·lació de xarxa parapilotes en el perímetre de l’espai habilitat (fonamentació necessària
inclosa, si s’escau).
5, Seguiment i control dels treballs
L’empresa adjudicatària nomenarà, del seu personal, una persona responsable del contracte
que actuarà com a referent i interlocutor davant de la propietat, per tal de resoldre els
possibles dubtes relacionats amb l’execució del contracte. Així, com per garantir l’execució
del mateix en els termes establerts.
6. Omissions
Les omissions del Plec de Prescripcions Tècniques o les descripcions dels treballs que siguin
indispensables per portar a terme correctament els treballs de subministrament, no eximeixen
a l’adjudicatari de la seva execució, que s’haurà de realitzar segons el bon ofici i costum dels
treballs objecte d’aquest contracte, com si haguessin estat efectivament descrits en el
present plec.
7. Disconformitat
En el supòsit que la propietat estigui disconforme amb el servei de subministrament prestat per
l’adjudicatari, li comunicarà de manera fefaent els motius de la seva disconformitat per tal que
aquest pugui prendre les mesures correctores oportunes.

