Ajuntament de Mataró

ACLARIMENTS

Exp. GTM 30545/2021 Substitució gespa artificial dels camps municipals de futbol Camí
del Mig i Rocafonda. S’ adjunten les consultes que ha realitzat una empresa licitadora i les
respostes per part del Servei gestor de la contractació.

Consulta:
En referencia a la licitació del canvi de gespa artificial al camp de futbol del camí del mig, es fa
referència al PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ als apartats:
MD 1.3 Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec
El Servei d’Equipaments acorda, juntament amb la Direcció d’Esports, els següents
condicionants per a la redacció del lot 1d´aquest projecte executiu:
…
- Es col·locarà una base elàstica prefabricada amb peces de mides reduïdes per a poder ser
desmuntada fàcilment.
“MC 1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS
1.1 Base elàstica
Base elàstica de peces intercanviables i desmuntable, de mides màximes reduïdes de fàcil
manipulació. Característiques i gruix adient per tal que el conjunt base i gespa compleixi la
UNE15330-1 “

Els fabricants de gespa artificial trien les característiques de les parts del sistema de gespa
(gespa, reblerts, capes elàstiques, etc) per tal d’aconseguir productes de qualitat i gran
durabilitat, i que compleixin les normatives del sector, UNE EN 15.330-1 i FIFA Handbook
2015 i World Rugby….
En el cas d’aquest projecte, està definida la capa elàstica prefabricada, de peces de mides
reduïdes, de fàcil manipulació i desmuntable… però el que es més important es que el conjunt
de la base i de la gespa compleixi la norma UNE 15.330-1
Demanem que siguin admeses solucions de bases elàstiques prefabricades, de baix pes, de fàcil
manipulació en el cas de reparacions, sense la necessitat que siguin en peces petites,,, amb
l’esperit de que sigui possible la major concurrència possible i de no restringir la lliure
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competència, sempre que les prestacions del sistema compleixin amb els certificats i
homologacions requerits al Projecte.

Resposta:

Al punt de la memòria constructiva on posa " Base elàstica de peces intercanviables i
desmuntables, de mides màximes reduïdes de fàcil manipulació. " vol dir que la base elàstica ha
de ser fàcil de manipular sense maquinaria, en cas que s'hagi realitzar un reparació puntual al
camp i que la manipulació del sistema no afecti a les seves característiques.
El sistema proposat amb aquesta base haurà de donar compliment a la UNE EN 15.330-1.
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