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1. PUMPTRACK PARK 
 

¿QUI SOM? 

 
Pumptrack Park es l’empresa líder del país en disseny i construcció de PUMPTRACKS 
amb més de 40 instal·lacions construïdes des de l’any 2016.  
  
La filosofia de la nostra empresa és cobrir les necessitats que històricament han 
demandat els usuaris en els darrers anys a molts ajuntaments a la recerca d’empreses 
especialitzades per a poder garantir que la inversió pública cobreix satisfactòriament 
les expectatives d’ambdues parts.  
 

 
 

¿PER QUÈ ESCOLLIR-NOS? 

 
Pumptrack Park S.L. està format íntegrament per personal relacionat amb el món de la 
bicicleta, molts d’ells amb una dilatada experiència en el món de la competició 
esportiva, el que comporta que l’objectiu dels nostres treballs siguin els de dissenyar i 
construir instal·lacions de la manera que sabem què desitgen els usuaris i aficionats. 
Coneixem el que n’esperen els aficionats i debutants, donat que molts de nosaltres 
hem estat molts anys treballant de monitors d’aquests esports i ara som pares 
sensibles als aspectes de seguretat i les facilitats requerides per la iniciació esportiva. 
  
La nostra empresa no subcontracta cap partida d’execució tècnica, soms especialistes 
en les partides d’obra més importants del procés constructiu, la execució del circuit en 
terres i el seu posterior asfaltat artesanal amb maquinaria i utensilis especialitzats.  
  
Hem pres la decisió de no ser subcontractats per empreses de la construcció, ja que la 
filosofia i necessitats entren en conflicte, principalment, pel sistema de concursos 
públics on en la majoria de les obres son guanyades per la empresa que realitza una 
rebaixa econòmica més gran. Això provoca que no puguem realitzar el treball amb la  
nostra metodologia i segell de qualitat que volem oferir. 
 
Comptem, amb diferència, amb el major nombre d’obres del país i també les més 
representatives construïdes per la nostra empresa, totes elles acreditades amb els seus 
certificats de bona execució.  
  
Som una empresa de construcció formada per esportistes, els principals clients de la 
qual son del sector públic. Busquem clients que creguin en la necessitat de enfocar la 
obra amb la nostra filosofia. Passió per la nostra feina, qualitats de materials i un preu 
correcte per a poder equilibrar aquestes necessitats, aconseguint un resultat 
satisfactori i d’èxit per a totes les parts: Propietat, usuaris i empresa. 
 
La nostra empresa és pionera a nivell mundial en Pumptracks amb l’acabat que 
denominem PREMIUM, que ofereix un acabat visual excepcional a un preu més que 
assumible i sense pràcticament despeses de manteniment.  
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Per a aconseguir-ho és imprescindible la qualitat de materials i execució, la qual es 
realitza amb utensilis i maquinaria que el nostre tècnic ha inventat i modificat i 
modificat per a realitzar el asfaltat artesanal de les superfícies amb formes 
hiperbòliques. 

 
 

VISIÓ 

 
Tenim una visió social de com estan canviant els nostres hàbits i en conseqüència les 
noves necessitats que demanda la societat. Volem transmetre la nostra visió i adaptar-
la per evolucionar al mateix ritme de dites necessitats.  
  
Culturalment el món del ciclisme, encara que tingui una gran quantitat d’aficionats, no 
ha tingut sempre inversions adequades o amb un correcte enfoc per a poder practicar 
l’esport d’una forma segura i sense conflictes. Culturalment sempre hem pensat que la 
instal·lació esportiva del ciclista era la carretera o els camins de muntanya.  
  
Però hem oblidat quelcom tant essencial com l’oci en aquests esports per als joves a 
l’entorn urbà, i el Pumptrack ofereix i cobreix perfectament aquest buit per a poder ser 
integrat en espais esportius o parcs públics oferint un lloc adequat i segur on poder 
practicar usuaris de tot tipus d’edats i nivells.  
  

 
El Pumptrack segons la nostra visió és el carril bici lúdic i esportiu que realment 
gaudeixen infants, joves i pares. 

 

MISSIÓ 
 

- Donar tot tipus d’informació i assessorament a la propietat de com enfocar 
correctament un projecte de disseny i construcció de Pumptracks.  
  

- Poder oferir als aficionats aquesta nova tendència de tant d’èxit en un lloc urbà 
que sigui adequat i reuneixi les necessitats adients per a complimentar un parc 
públic o una instal·lació esportiva.  
  

- Seguir sent un referent a l’estat en el disseny i construcció de Pumptracks 
convertint-nos en els proveïdors de referència allà on l’equilibri per a poder 
construir correctament sigui viable.  
 

 

VALORS 
 

Els recursos humans, el procés constructiu artesanal i la qualitat dels materials son el 
segell de la nostra empresa i el camí que ens ha portat a ser la empresa del estat amb 
un major número d’obres i les més referents de tot el país.  
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TIPUS D’USUARI 
PER EDATS 

 

- Infants 
- Adolescents 

- Adults 

 
 

TIPUS D’USUARIS 
PER NIVELLS 

 

- Principiant 
- Avançat 
- Expert 

 
TIPUS DE PRODUCTE 

ESPORTIU AMB EL QUE 
VAN A PRACTICAR 

 

- - Bicicleta 
- Skate 

- - Patinet 
- Patins en línia 

2. ESTUDI 
 

Dins els serveis que ofereixen la nostra empresa és de vital importància el estudi del 
tipus de usuari al que es pretén destinar la instal·lació que fa referència.  
  
Depenent del entorn, perfil de possibles usuaris i pressupostos, que es poden donar a 
la  multitud de possibilitats en els dissenys del Pumptrack. Un Pumptrack te 
possibilitats infinites ja que en general cap Pumptrack és igual a excepció que es plagi, 
però com que cada superfície de terreny te mides diferents, els dissenys varien en la 
forma del recorregut, longitud de reptes i dissenys de corbes.  
  
La nostra empresa realitza els estudis en funció de les següents variables:  
 

 

 

 

 

 
Conjugant la informació sobre aquestes variables assessorem sobre quin disseny és el 
més apropiat en cada cas concret, el més habitual és dissenyar una pista polivalent per 
a acollir i satisfer plenament la major quantitat d’usuaris en funció de la seva edat, 
habilitat i esport.  
  
En pistes de major superfície i major pressupost es recomana fer diferents zones 
diferenciades on poder destinar aquells usuaris de nivell principiant o menuts que 
practiquin de una forma més segura i al mateix temps en un espai dissenyat i adaptat 
específicament per a aquesta finalitat.  
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3. DISSENY 
 

La saviesa i coneixements son imprescindibles.  
  
Entenem que aquest model de recorreguts lúdics, es composen per un carril bici ondulat amb 
corbes peraltades. La particularitat és que els usuaris s’impulsen amb, gracies a les 
ondulacions. La precisió i la qualitat d’execució son de vital importància per tal de garantir l’èxit 
dels Pumptracks. Podem parlar de l’execució artesanal que requereix el coneixement de l’ofici i 
alhora de l’esport que es practica per tal de garantir un circuit exitós tal i com desitgen els 
aficionats.    
  
Les diferents mesures de les ondulacions així com les distancies entre elles, son dades 
adquirides per les experiències rebudes en les construccions d’aquestes pistes i el seu ús 
posterior. Aquesta informació ha estat assajada i contrastada amb la pràctica per tal 
d’evolucionar els dissenys, millorant les ondulacions i radis d’obstacles i corbes.    
  
Amb això entenem que la construcció d’aquests carrils tant particulars, son molt precises i 
només contemplen la correcta execució amb personal i maquinària especialitzada.  Dissenyar 
sobre plànol el traçat no garanteix l’èxit de la intervenció ja que es necessita de la experiència 
d’experimentats artesans per tal de complementar o millorar la execució del circuit garantint-
ne la seguretat i el correcte funcionament. Això és degut a que els peraltes, formats per 
superfícies hiperbòliques, son molt difícils de reflectir als plànols, sumats al nombre de zones 
on s’ajunten els diferents salts amb les corbes.    
  
Una mala execució del Pumptrack o mesures errònies i seqüències de salts no sincronitzats, 
limitaria la correcte circulació exposant als usuaris a un risc evitable i innecessari.  
  
Cada Pumptrack és totalment diferent en funció de les característiques del terreny, la seva 
longitud de rectes i disseny de corbes. És per aquest motiu que cada obstacle i revolt peraltat 
pot tenir unes alçades i longituds diferents depenent de la velocitat i nivell de facilitat o 
dificultat amb el que es dissenyi.   
  
¡Disposar d’aquests coneixements és IMPRESCINDIBLE per a que la instal·lació sigui divertida 
i segura!  
  
Les presentacions 3D ofertes a la nostra oferta d’acabat PREMIUM PLUS li permetran visualitzar 
d’una manera clara la integració del projecte a l’espai destinat i visualitzar com serà en realitat, 
tenint vistes des de tots els angles.  
  
Un dels errors més comuns al construir instal·lacions d’aquest tipus és copiar-la, dissenyar-la i 
construir-la sense un equip amb experiència i formació. A més, amb l’agreujant de realitzar un 
projecte en aquests casos sense la valoració econòmica correcta de cada fase constructiva, tot 
en aquest  tipus d’instal·lacions es realitza de forma artesanal i res te a veure amb els preus 
fixats en la obra civil. El tipus i quantitat de treballadors amb específica experiència en esports 
d’inèrcies és fonamental, un projecte i uns plànols només reflecteixen mesuraments i 
metodologia, però la execució artesanal en tot aquest context és el secret necessari per a 
aconseguir la instal·lació que realment han demanat els aficionats. Cada pendent del 
recorregut format per obstacles i corbes peraltades te una curvatura específica per a aprofitar 
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la velocitat i inèrcies, convertint-la així en un espai segur i divertit d’ÈXIT GARANTIT ! 
 

 

UN BON PUMPTRACK HA DE SER FLUID I PODER-SE REALIZAR EL SEU RECORREGUT 
SENSE NECESSITAT DE DONAR UNA SOLA PEDALEADA EN BICICLETA O IMPULS AMB EL 
PEU SOBRE UN SKATE O SCOOTER. 

 
 

REVOLTS PERALTATS 
 

Et permetran mantenir la velocitat 
 
 

 

El revolt peraltat està dissenyat per a poder mantenir la velocitat que hem agafat a la 
recta i d’aquesta manera girar sense perdre velocitat. 

 

És de gran importància en el seu disseny el radi de gir, progressió i alçada. El radi de la 
corba varia en funció d e la modalitat esportiva practicada ja que no té la mateixa 
distancia entre eixos una bicicleta de muntanya que una de bmx, un skate o un patinet. 

 

Per als nostres dissenys hem utilitzat el radi més universal per a donar cabuda a tots 
els usuaris en les seves diferents modalitats, donant una amplada al carril de xxx 
metres a la zona de tots els peraltes on es pot utilitzar una fórmula on Rc és el radi de 
gir mitjà i de la distancia entre eixos (secret professional en mesuraments). 
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SALTS 
 

Et permetran volar de forma segura 
 

La meseta és el salt més segur per als practicants i el més recomanat per a aprendre a 
saltar amb més seguretat. 

 
El seu disseny i encert radica tant en les rampes de sortida i recepció del salt com en la 
seva longitud i alçada que han d’anar d’acord amb el lloc i velocitat de pas d’on estigui 
ubicat. 

 

La rampa de llançament tindrà un radi de corbatura adequat de 3.5 metres, una 
longitud de xxx metres amb una alçada de xxx cm i una rampa de recepció més suau 
que la e sortida col·locant el punt d’inflexió xxx cm para tal de visualitzar el vèrtex i 
donar més marge d’error que els salts dels principiants necessiten (secret professional 
en mesuraments). 

 
RAMPES I RECEPCIONS 

 
Et permeten agafar impuls 
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La corbatura dels rollers i recepcions conjuga diferents factors en funció de la velocitat, 
nivell o tipus d’usuari. 

 
Aquests factors son les seves corbes, alçada, longituds i interferències que es perfilen 
amb un radi d’entrada, vèrtex i punt d’inflexió adequat per a cada zona del recorregut 
depenent de si es pretén que l’obstacle tingui un radi més punxegut o suau per a 
l’impuls o la transició del mateix. 

 

El punt d’inflexió ens dirà quant de punxegut és el roller o salt, a major H més empuntat 
provocant d’aquesta manera que el recorregut tingui un disseny més enfocat a usuaris 
d’esports en bicicleta amb rodes més grans, els patinets i skates necessiten un 
recorregut amb rollers més suaus i major longitud entre crestes sempre i quant aquesta 
longitud no excedeixi la mesura necessaris per a poder mantenir o augmentar els 
impulsos al llarg del recorregut. 

 
Un roller que connecti amb una corba peraltada presentarà una fusió hiperbòlica que 
serà pràcticament impossible de representar als planells i menys d’executar per 
personal que desconegui aquest tipus d’instal·lacions, aquests destresa d’execució 
s’adquireix per les habilitats d’uns pocs que aconsegueixen executar correctament 
aquestes superfícies de la mateixa manera que un escultor té la capacitat d’esculpir un 
cos sense necessitat de plànols (secret professional en mesuraments). 

 
 

4. PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El procés constructiu que executa la nostra empresa busca els millors materials, l’equip 
humà necessari especialitzat i una maquinaria de la nostra propietat adaptada i 
modificada per tal de poder realitzar els treballs artesanals amb el millor acabat 
possible. 
 
Les nostres obres ja realitzades amb un segell de qualitat acreditat i en aquest apartat 
no podem facilitar ni donar a conèixer la nostra metodologia constructiva de forma 
pública, sí que donem la informació en concursos o licitacions on es puntua 
adequadament la solvència tècnica. 

 

La nostra metodologia te uns costos econòmics que han de ser valorats correctament 
en els plecs per a poder oferir el producte amb la major garantia d’execució i qualitat 
possibles, tal i com hem comentat anteriorment aquesta és la filosofia de la nostra 
empresa i de valorar correctament on presentem la nostra oferta pública. (De no 
valorar-se correctament, la nostra empresa no f a  oferta). 

 
A continuació volem reflectir amb fotografies aquestes diferències en execució i el perquè 
altres ofertes sense utilitzar la nostra metodologia poden semblar a priori més econòmiques. 
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ASFALTAT AMB METODOLOGIA I EXPERIÈNCIA 

 

 
 

 

ASFALTAT SENSE METOLOGIA NI EXPERIÈNCIA 



11 Estudi, disseny i construcció de Pumptracks – Reservats tots els drets d’autor i imatge 

 

 

5. ANÀLISI 
 

AVANTATGES: 

 
- Tots els infants, joves i adults son potencialment usuaris d’aquestes instal·lacions 

lúdico-esportives en qualsevol versió sobre rodes. 
 

- Es tracta d’instal·lacions molt innovadores al nostre país i de gran acceptació i èxit allà on 
s’han construït. 

 

- El preu és més que acceptable, fins i tot en la seva versió d’acabat PREMIUM en 
comparació amb altre tipus d’instal·lacions esportives o parcs infantils. 

 

- Els costos de manteniment son pràcticament nuls en la versió d’acabat PREMIUM. 
 

- El disseny pot adaptar-se a qualsevol espai de superfície horitzontal des d’un mínim 
de 400 m2 per a Pumptrack infantil i des de 800 m2 apte per a tots els públics. 

 

- El Pumptrack crea un innovador espai familiar que conjuga l’oci amb l’esport, on els 
pares/mares poden portar amb tranquil·litat i seguretat els infants saben que estan 
en un recorregut tancat i segur per a ells. 

 

- És una de las poques instal·lacions esportives de ciclisme, si no la única on infants i 
els seus progenitors poden compartir i gaudir junts amb intensitat del mateix 
esport. 

 

- Un Pumptrack pot ubicar-se a qualsevol espai urbà en desús o reaprofitar l’espai 
donant-li nova vida a l’indret on s’ubiqui. Una zona verda de qualsevol parc públic, 
una pista esportiva en desús o fins i tot fonts abandonades han estat indrets on ja 
hem actuat i donat una solució a aquests espais que per el seu estat generàven 
problemes. 

 
- És un complement ideal per a compartir espais propers de jocs infantils, parcs 

d’educació vial, pistes esportives, skateparks, zones de Street Workout, etc. 
 
 

DESAVENTATGES: 
 

- Cap
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6. REAPROFITAMENT D’ESPAI URBÀ 
 

Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
Font abandonada en desús, focus de brutícia i mosquits. 
1.300 m2 en acabat Premium 
91.000 € més IVA 

 

 

 
 
 

Chamberí (Madrid) 
Pistes esportives urbanes en desús i zona degradada. 
1.200 m2 en acabat Premium 
84.000 € més IVA 
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Valdeluz (Guadalajara) 
Zona disponible en parc públic 
1.300 m2 d’acabat Premium – 91.000 € més IVA 
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Pamplona 
Zona disponible en zona verda 
2.100 m2 d’acabat Premium 
147.000 € més IVA 

 

 

 
 

Moralzarzal (Madrid) 
Pista poliesportiva en desús per superfície en males condicions. 
1.200 m2 d’acabat Popular Plus 
60.000 € més IVA 
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7. PRESSUPOSTOS 

OPCIÓ A. – IDEAL PER A CONTRACTE MENOR 
Acabat Popular 
Pressupost estimat 40 euros m2 més IVA 
(Preu amb Baixa en licitació inclosa) 
Acabat Popular ocupant un espai de fins 1.000m2 – (Fins a 1.000 m2 Contracte Menor) 

 

Amb una superfície gran i poc pressupost aquesta opció te l’avantatge d’un Pumptrack 
molt popular com a primera instal·lació esportiva. 

 
Comprèn un estudi i disseny del mateix i tot el moviment de terres, perfilat i compactat 
artesanal de la capa de rodadura en asfalt. 

 
Permet instal·lacions d’un nivell per a poder realitzar esdeveniments esportius Nacionals. 

 
 

Detall acabat Popular Plus en terreny de 1.000 m2 (L’Escala - Girona) 
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OPCIÓ B. 
Acabat Popular Plus 

Pressupost estimat 50 euros m2 més IVA 
(Preu amb la baixa en licitació inclosa) 
Acabat Popular Plus ocupant un espai de 1.200m2.(Fins a 800 m2 Contracte Menor) 

 

Amb una superfície d’uns 1.200 m2 aquesta opció te l’avantatge d’un Pumptrack molt compacte i 
vistós com a primera instal·lació esportiva. 
 
Comprèn l’estudi i disseny del mateix i tot el moviment de terres, perfilat i compactat artesanal de la 
capa de rodadura en asfalt en calent, incloent els talussos laterals. 
 
Els talussos estaran pintats amb slurry a color a escollir, donant-li major durabilitat de 
vida a la instal·lació i vistositat. 

 

Permet instal·lacions d’un nivell para poder realitzar esdeveniments esportius nacionals. 
 

Detall acabat Popular Plus en terrenys de 1.200 m2 (Moralzarzal) 
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OPCIÓ C. 
Acabat Premium 

Pressupost estimat 70 euros m2 més IVA 
(Preu amb la baixa en licitació inclosa) 
Acabat Premium Plus ocupant un espai de 1.800m2. (Fins a 600 m2 Contracte Menor) 

 

Comprèn l’estudi i disseny del mateix i tot el moviment de terres, perfilat i compactat artesanal de la 
capa de rodadura en asfalt en calent, incloent els talussos laterals. 
 
Els talussos estaran pintats amb slurry a color a escollir, donant-li major durabilitat de 
vida a la instal·lació i vistositat. 
 
Aquesta opció inclou gespa artificial en totes les illes interiors. 

 

Permet instal·lacions d’un nivell para poder realitzar esdeveniments esportius nacionals. 
 

 

Detall acabat Popular Plus en terreny de 1.800 m2 (Torrejón de Ardoz) 
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OPCIÓ D. 
Acabat Premium Plus 

Pressupost estimat 90 euros m2 més IVA 
(Preu amb la baixa en licitació inclosa) 
Acabat Premium Plus ocupant un espai de 2.100m2.( Fins a 450 m2 Contracte Menor) 
 

 

Comprèn una execució encara més artesanal utilitzant un asfalt especialment preparat 
en planta per a poder desenvolupar un recorregut amb més pendents y alçades en 
revolts peraltats, el que comporta un desenvolupament constructiu més artesanal en 
tot el seu procés de construcció. 

 

Aquest és l’acabat més desitjat pels usuaris més exigents i de major nivell tècnic. 
 
Permet instal·lacions d’un nivell per a poder realitzar esdeveniments esportius Nacionals i 
Internacionals. 
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PUMPTRACK PARK S.L. 
Esperem poder col·laborar en el futur en la construcció d’un Pumptrack, i estem a 
disposició de l’Ajuntament per a realitzar una proposta més detallada amb la aportació 
de les idees que se’ns indiquin. 

 

EXEMPLES DE PUMPTRACK 
 

PUMPTRACK 1 (1.200 m2) ACABAT POPULAR 

48.000 € + IVA 
 

 
PUMPTRACK 2 (1.200 m2) ACABAT POPULAR PLUS 

60.000 € + IVA 
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PUMPTRACK 3 (1.200 m2) ACABAT PREMIUM 

84.000 € + IVA 
 

 

PUMPTRACK 4 (1.200 m2) ACABAT PREMIUM PLUS 

108.000 € + IVA 
 

 
 

TARIFA DE PREUS 
ACABAT POPULAR 40€/m2 + IVA 

ACABAT POPULAR PLUS 50€/m2 + IVA 

ACABAT PREMIUM 70€/m2 + IVA 

ACABAT PREMIUM PLUS 90€/m2 + IVA 

 

*Preus finals amb baixa en licitació inclosa – Inclou Despeses Generals i Benefici 
Industrial. 
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8. SOLVÈNCIA TÈCNICA 
 

LIDERS A ESPANYA EN DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PUMPTRACKS 

 
8.1 A continuació mostrem les nostres obres realitzades: 

 
 ADJUDICACIÓ DATA LOCALITAT SUPERFÍCIE 

1 Licitació Agost 2016 Moralzarzal - Madrid 1.300 m2 

2 Contracte menor Gener 2017 Daganzo - Madrid 1.000 m2 

3 Assistencia Tècnica Maig 2017 Alpicat - LLeida 1.000 m2 

4 Contracte menor Agost 2017 Barajas - Madrid 2.000 m2 

5 UTE Octubre 2017 Madrid - Circuit BMX 1.000 m2 

6 UTE Novembre 2017 Zaragoza 1.800 m2 

7 Contracte menor Desembre 2017 Alcantarilla - Murcia 1.000 m2 

8 UTE Gener 2018 Viver - Castellón 800 m2 

9 UTE Febrer 2018 Torreblanca - Castelló 1.300 m2 

10 Contracte menor Març 2018 Siete Aguas - València 1.000 m2 

11 Licitació Abril 2018 Torrejón - Madrid 1.800 m2 

12 Licitació Maig 2018 Alcalá Meco - Madrid 1.200 m2 

13 Contracte menor Juny 2018 Navalcan - Toledo 1.000 m2 

14 Contracte menor Juliol 2018 Villacañas - Toledo 1.200 m2 

15 Licitació Agost 2018 Pamplona - Navarra 2.100 m2 

16 Licitació Setembre 2018 Valdeluz-Guadalajara 1.300 m2 

17 UTE Octubre 2018 Chamberi - Madrid 1.100 m2 

18 Contracte menor Novembre 2018 Ajalvir - Madrid 800 m2 

19 Contracte menor Novembre 2018 Alpedrete - Madrid 800 m2 

20 Contracte menor Desembre 2018 Alhaurin - Málaga 900 m2 

21 UTE Desembre 2018 Huetor Vega- Granada 1.000 m2 

22 Contracte menor Gener 2019 Nambroca - Toledo 1.000 m2 

23 UTE Gener 2019 València 500 m2 

24 Contracte menor Febrer 2019 L’Escala - Girona 1.000 m2 

25 Contracte menor Març 2019 Valdeolmos - Madrid 600 m2 

26 Contracte menor Març 2019 Belvis de la Hara- Toledo 1.000 m2 

27 Contracte menor Abril 2019 Navaleno - Soria 1.000 m2 

28 UTE Abril 2019 Azuqueca H. Guadalajara 1.200 m2 

29 Contracte menor Maig 2019 Montalban- Teruel 600 m2 

30 UTE Juny 2019 Requena - València 1.000 m2 

31 Privada Juny 2019 Sant Boi Llobregat - Barcelona 1.200 m2 

32 Contracte menor Juliol 2019 Galápagos - Guadalajara 1.200 m2 

33 UTE Agost 2019 Colmenar Viejo - Madrid 1.400 m4 

34 UTE Agost 2019 Moixent - València 900 m2 

35 Licitació Setembre 2019 Torrijo del Campo-Teruel 1.000 m2 

36 Licitació Octubre 2019 Beasain - Gupuzkoa 1.400 m2 

37 UTE Novembre 2019 Sarriguren- Navarra 1.000 m2 

38 Contracte menor Novembre 2019 Alhaurin - Málaga 600 m2 

39 UTE Novembre 2019 Paracuellos J.- Madrid 1.000 m2 

40 Contracte menor Desembre 2019 Guissona - Lleida 800 m2 

41 Contracte menor Desembre 2019 Els Poblets - Alacant 500 m2 

42 Licitació Gener 2020 Ondara – Alacant 900 m2 

43 Contracte menor Febrer 2020 València 1.000 m2 

44 Licitació Març 2020 Gilet - València 1.200 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE 48.400 m2 
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8.2 Crítiques d’usuaris en xarxes socials 

 
Des de Pumptrack Park, S.L. creiem en la necessitat de donara  conèixer a ravés de 
totes les plataformes digitals la nostra empresa i treballs realitzats. Per aquest motiu 
exposem públicament els Pumptracks per tal que els usuaris donin a conèixer les seves 
valoracions i en facin les seves crítiques. 
Els següents Pumptracks son referència de tamany i qualitat a l’estat amb una notable 
crítica dels usuaris: 

 

Valoració pública de la nostra empresa: 
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8.3 Certificats de bona execució d’algunes de les nostres obres més rellevants. 
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9. RECOMANACIONS 
 

És de VITAL IMPORTÀNCIA si la obra ha de sortir a concurs públic valorar 
adequadament els següents aspectes tècnics i econòmics per tal de poder, segons la 
llei de contractació donar una valoració adequada a la qualitat d’execució i no a la 
oferta econòmica més baixa, el que provoca que empreses sense experiència guanyin 
concursos per preu desconeixent completament els aspectes tècnics i de personal 
especialitzat necessaris per a poder desenvolupar-la adequadament. 
 
Les taules de preu d’obra civil no poden ser aplicades en aquest tipus de treball donat 
que la metodologia constructiva és artesanal i no està valorada correctament. El que 
impossibilita poder desenvolupar adequadament els treballs i obtenir el resultat final 
desitjat. 

 
Tots els processos son artesanals, per les formes hiperbòliques i pendents es tracta 
més aviat d’una escultura en terres i després el seu posterior asfaltat estès i compactat 
artesanalment amb maquinaria especialitzada, un grup d’entre mínim 8 a 10 operaris 
experimentats i una capacitat d’estès diari d’unes 20 tones. 

 

La formació del Pumptrack ha de realitzar-se en terres especials, amb una estesa, 
perfilat i compactat artesanal amb personal especialitzat que tingui coneixements 
suficients per a crear espais hiperbòlics que un planell no pot definir completament.  

 

Un dels errors més comuns en los projectes realitzats per arquitectes que desconeixen 
aquest tipus d’instal·lacions és el de les mesures de superfícies ja que el calculen en 
projecció horitzontal i les superfícies d’un talús de 45º te un 40% més de superfície. 

 
El pintat de superfícies ha de considerar-se artesanalment ja que amb les pendents i 
formes no pot realitzar-se amb maquinaria dissenyada per  ala projecció horitzontal, el 
marcat i encintat és completament a mà. 
 
La col·locació de la gespa artificial en acabat Premium la nostra empresa la executa 
sobre una base asfaltada per així poder clavar-lo i enganxar-lo, de forma que les juntes 
quedin visualment perfectes. 

 

D’aquesta manera també evitem que s’aixequin les peces per inclemències 
meteorològiques o vandalisme. 
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La nostra recomanació en concurs públic si es pretén dotar d’un Pumptrack a una obra 
amb més complements d’obra civil como podria ser la construcció d’un parc públic o 
zona esportiva per  múltiples usos és la de treure aquest concurs en un lot diferenciat, 
la llei permet i a més recomana licitar en lots si la actuació és d’un procés constructiu 
que requereix de la solvència tècnica especialitzada. 

 
El Pumptrack de referència a l’estat és el de Pamplona i per a poder ser executat per 
empreses especialitzades fent complir la llei de contractació pública es va utilitzar un 
format de licitació Clau en Mà. 

 

D’aquesta manera hi ha una memòria de qualitats econòmicament valorada i una 
superfície d’actuació definida. 

 
El guanyador que ofereix el disseny més avantatjós, reuneix els requisits de solvència 
tècnica i ofereix la oferta més avantatjosa que és qui a posteriori realitza el projecte, 
d’aquesta manera el contractista no por, una vegada iniciades les obres, demanar 
modificacions del projecte. 

 
Aquest tipus de licitació buscant la qualitat d’execució i no el preu més econòmic es 
pot consultar en el següent enllaç: 

 

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180124141 
555CE244B10 

 
 

O buscant a Google amb el text “Licitación Pumptrack Pamplona” 
 

En ofertes de contracte menor, la nostra empresa aconsella, si l’espai és de 1.000 m2 
oferir l’acabat popular, ja que amb aquest pressupost es pot realitzar una instal·lació 
més gran i posteriorment, per part d’una altre empresa o un altre any millorar a 
l’entorn amb l’asfaltat de talussos i gespa artificial en cas de voler oferir a la instal·lació 
un acabat Premium. 
 
La nostra empresa ofereix Pumptracks amb acabat Premium en oferta de contracte 
menor de fins a una superfície d’actuació de 600 m2. 

 
En el contracte menor l’estudio, disseny y planells ja estan inclosos en la nostra oferta 
econòmica. 

 
En aquests casos el projecte no és necessari i és suficient amb una memòria valorada i 
uns planells acotats, un Pumptrack no deixa de ser un carril bici lúdic esportiu que no 
te cap normativa ni legislació aplicable en un projecte oficial. Es regeix amb la mateixa 
normativa urbanística que un carril bici. 
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Adjuntem INFORMACIÓ sobre les partides més importants en la construcció d’un 
acabat PREMIUM. 

 
9.1. Si en la licitació volem valorar i puntuar la solvència tècnica podríem tenir en 

compte alguns dels següents aspectes com per exemple els ja inclosos en altres 

concursos públics: 

EXPERIÈNCIA ESPECÍFICA (Criteri de qualitat) Fins a un màxim …… punts. 

 
La puntuació total d’aquest criteri serà la suma dels següents subapartats: 

 

9.1.1. Fins a un màxim de 15-30 punts. Per tal de garantir la millor qualitat possible es 
valora la especialització o prèvia experiència de les empreses en obres idèntiques a la 
present. Per a això es puntuaran les obres de Pumptracks complerts (No s’admetran 
Pumptracks quan siguin de caràcter prefabricats) que s’hagin executat per a 
l’administració, acreditades per certificats oficials. En aquest certificat haurà 
d’aparèixer el pressupost d’execució de les obres. Únicament es valorarà la experiència 
d’aquelles obres que tinguin un pressuposto mínim de 50.000 euros (IVA exclòs). Els 
certificats de bona execució que es presentin, per al cas d’obres en els que la 
construcció del Pumptrack sigui una part d’una actuació major, caldrà indicar el 
pressupost aplicable a la part del Pumptrack. 
 

Per cada obra que superi el citat pressupost de 50.000 euros (IVA exclòs) s’atorgaran 3 

punts, sense que es pugui superar el màxim de puntuació establert en aquest apartat. 

 

9.1.2. Fins a un màxim de 15 punts. En aquest apartat es pondera el valor econòmic de 

les obres puntuades en el apartat anterior. S’aplica la següent valoració: Es sumarà el 

valor de totes les obres justificades amb els certificats indicats i es puntuarà segons la 

següent fórmula: 

 
P= (Punts assignats per aquest criteri) x ( OL/OM) 

Essent: P: Puntuació obtinguda 

OM: import de les obres que resulti més alt 

 
OL: import de las obres executades per cada licitador 

 
9.1.3. Fins a un màxim de 15 punts. Amb l’objectiu d’assegurar-se que els licitadors 

han estudiat suficientment el projecte i el terreny, es s’exigeix que juntament amb la 

oferta, les ofertes presentaran una Memoria que contingui la metodologia constructiva 

a emprar en el desenvolupament de les obres; i un Estudi on es descriguin els dissenys 

de rollers i revolts peraltats, amb les mesures i radis adequats així com una descripció 

justificativa de com executar correctament les superfícies hiperbòliques que no poden 
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definir-se completament en els planells del projecte. 

 

No seran admeses les ofertes que no presentin la Memòria i el Estudi, o si presenta 

una documentació manifestament insuficient o de caràcter genèric o superficial, la 

qual no acrediti el estudi suficient de la actuació per part del contractista. 

 

- Ser excloent del concurs a empreses que no hagin executat obres de Pumptracks o 

molt similars característiques amb acabat d’asfalt. 

 

9.1.4. Compromís d’adscripció a la obra de tècnic especialista en disseny i 

construcció de pistes BMX certificat por un òrgan competent (Fins a ……. Punts) 

 
S’atorgaran ….. punts en cas de presentar compromís d’adscripció a la obra de tècnic 

especialista en disseny i construcció de pistes de BMX. La capacitat del tècnic adscrit 

haurà de ser degudament acreditada. 

 

Aquest tècnic col·laborarà activament amb la direcció d’obra en el encaix de detall del 

traçat i elements constructius hiperbòlics impossibles de definir completament en els 

planells d’un projecte, i el seu cost hauria de ser valorat en el projecte esmentat amb 

un cost de 7.000 € + IVA. 

 

9.1.5. Criteri econòmic: Baixa en el preu. 

 
Sempre que el projecte reflecteixi correctament els preus d’execució segons la 

metodologia i peculiaritats d’aquest tipus d’obres podrà realitzar-e una baixa 

econòmica garantint els processos esmentats d’execució i qualitat. 

 

En aquest punt cal considerar, si es desitja comptar amb possibles ofertes d’empreses 

especialitzades, que en general no son locals i tenen unes despeses addicionals de 

desplaçaments, manutenció, pernoctació, dietes i el transport de la maquinaria 

especialitzada. 

 

9.1.6 JUSTIFICACIÓ I CUADRES DE PREUS PER A PROJECTES AMB ACABAT PREMIUM. 

 
En el següent enllaç podem trobar aquesta documentació visada i poder aplicar-la en la 

valoració d’un Pumptrack amb les característiques esmentades: 

 

www.pumptrack.es/dossier 
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NOTES 
 

El preu final anirà en funció de la opció escollida i la superfície total que desitgin 
ocupar (depenent de la zona geogràfica, accessos i estació climàtica, els preus podrien 
patir variacions, sempre que siguin clarament desfavorables). 

 

Els nostres preus son de referència baixa en la licitació inclosa, es tracta de treballs 
artesanals els preus del qual en los capítols de les memòries han de valorar-se segons 
indicacions de Pumptrack Park s.l., els preus estàndard d’obra civil marcats segons 
normativa no corresponen amb el tipus d’execució, personal i maquinària 
especialitzada a emprar per al correcte desenvolupament dels treballs. 

 
Una licitació a la oferta econòmica més avantatjosa i sense valorar les partides 
correctament, és una licitació guanyada per una empresa de construcció sense 
experiència que pretendrà subcontractar a posteriori els treballs sense èxit ni garanties 
de poder realitzar els acabats d’una empresa especialitzada. 

 

La nostra empresa ha realitzat UTES amb empreses constructores, però per 
discrepàncies en la filosofia de treball, qualitats i preus hem decidit no continuar 
oferint aquesta unió a no ser que es donin i garanteixin unes circumstàncies concretes. 

 
(Als preus esmentats se li incrementarà el 21% de IVA) 
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