AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018

Núm. proposta:

Servei responsable: PIGUEM
Altres serveis que hi col·laboren:

NOM DEL PROJECTE: Millores a les instal·lacions esportives
QUANTITAT MÀXIMA ASSIGNADA: 500.000€

Proposta
Títol: Millores a les instal∙lacions esportives
Descripció: Condicionar les instal∙lacions esportives de Lloret posant especial atenció a les
pistes d’atletisme, els pavellons esportius i els camps de futbol. Es proposen alguns
exemples d’actuació: Ampliació i reparació de les pistes d’atletisme, Renovació dels
vestuaris del camps de futbol del Molí, Col∙locar seients a les grades del camp de futbol de
Lloret, Millores al pavelló del Molí .
Tenint en compte que la instal∙lació de l’ascensor en el pavelló del Molí i l’adequació del
Pavelló Vell, està prevista en el marc del Pla Operatiu 2015‐2020, l’objecte d’aquesta
proposta es centra en:
1. Centre running i arranjament dels vestidors de les pistes d’atletisme.
2. Seients del camp de futbol municipal (a valorar).
3. Adequació dels vestuaris del camp de futbol del Molí, treballs de lampisteria i
enrajolat.
Localització de la proposta

1.Pistes atletisme (PE 1A clau 1.4.F)

3. Camp futbol municipal (PE 1A clau 1.4.F)

2. Camp futbol Molí (clau 1.4.F)

INFORME TÈCNIC
1. Centre running i arranjament dels vestidors de les pistes d’atletisme.
El POUM de Lloret de Mar classifica la finca on s’ubiquen els vestidors de les pistes
d’atletisme de sistema d’equipament esportiu clau 1.4.F, dins el sector del PE 1A
Equipaments Esportius.
En data 11/12/2017 la JGL, acordà aprovar definitivament el projecte consistent en
l’adequació interior del local (sense afectació estructural) construït fa 35 anys,
actualment destinat a gimnàs i vestuaris amb 399,74 m2, per tal d’adaptar‐lo a les
condicions de seguretat, accessibilitat, higiene i salubritat establertes per la
normativa sectorial aplicable i aprofitant per habilitar el gimnàs a centre de running.
Aquesta adequació no comporta cap variació del paràmetres urbanístics existents, ni
sostre, ni ocupació, ni volum, ni ús.
El pressupost d’execució material del projecte aprovat ascendeix a 374.937,41 € IVA
inclòs.

2. Seients del camp de futbol municipal.

El POUM de Lloret de Mar classifica la finca on s’ubiquen els vestidors de les pistes
d’atletisme de sistema d’equipament esportiu clau 1.4.F , dins el sector del PE 1A
Equipaments Esportius.
El pressupost estimat per a la retirada i substitució dels 570 seients existents,
estimant un preu de 15 € pels 542 seients sense respatller i 16,5 € per 28 seients amb
respatller és de 8.592 € IVA inclòs.

3. Adequació dels vestuaris del camp de futbol del Molí, treballs de lampisteria i
enrajolat.

El POUM de Lloret de Mar classifica la finca on s’ubiquen els vestidors del Camp de
Futbol del Molí de sistema d’equipament esportiu clau 1.4.F.
A manca de redacció del projecte o bases tècniques d’adequació dels vestuaris del
Molí, que permetin determinar amb precisió l’amidament de les partides d’obra
necessàries, es proposa una valoració estimativa del possible cost d’adequació
d’aquests utilitzant de referència els imports per m2 del projecte d’adequació dels
vestuaris de les pistes d’atletisme aprovat definitivament en JGL de data 11/12/2017.

En l’import final de 159.988,83 € IVA inclòs s’han tingut en compte les actuacions
de:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Adaptació d’un dels vestidors a la normativa d’accessibilitat.
Adaptació d’un dels lavabos públics a la normativa d’accessibilitat.
Poliment paviment terratzo
Adequació de la instal.lació elèctrica i de fontaneria
Canvi de fusteries exterior
Canvi de fusteries interiors
Canvi enrajolat
Pintat de parets interiors i exteriors i elements metàl.lics
Reforç estructura cobriment del cobert” Banquillo”
Substitució dels bancs de fusta per fenòlics.
Substitució de sanitaris

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 374.937,41 € IVA inclòs.
8.592 € IVA inclòs.
159.988,83 € IVA inclòs
TOTAL DEDICAT A LA PROPOSTA: 500.000€

