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Inversió prevista
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•Total Inversió 2016         2.468.815,46.-€

•Finançament:

• Subvenció Diputació de Tarragona   1.805.310,00.-€
• Aportació Ajuntament de Reus         663.505,46.-€

•Execució de les obres:

• Reus Esport i Lleure SA
 encàrrec i conveni Junta de Govern local de 29/4/2016

Els  Imports corresponen a imports base  abans d’IVA
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Actuacions 2016:
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 Pavelló Olímpic Municipal

•Projecte de Remodelació         995.000,00.-€
•Impermeabilització de les cobertes laterals   119.210,70.-€
•Instal·lació dispositius d’ancoratge i protecció     18.000,00.-€
•Subministrament i instal·lació vídeo marcador  108.000,00.-€

 Estadi Municipal

•Substitució i millora del terreny de joc.                     439.294,76.-€
•Adequació i reforma de l’Estadi Municipal                719.310,00.-€

•Altres costos                                                              70.000,00.-€

Els  Imports corresponen a imports base  abans d’IVA
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Projecte remodelació Pavelló Olímpic Municipal
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•Planta baixa:
• Reforma integral Vestidors 
• Substitució Xarxa Aigua freda i ACS
• Reforma vestíbuls i punt d’atenció usuaris
• Nou emplaçament sala tècnica comunicacions i informàtica

•Primera Planta:
• Reforma integral zones est i oest
• Condicionament sala Premsa i Aula
• Reforma i condicionament Oficines serveis esportius

•General
• Millora eficiència energètica espais reformats
• Nova escala d’evacuació externa 



Actuacions Pavelló 
Olímpic



Inversions en instal·lacions
 esportives 2016  

Projecte remodelació Pavelló Olímpic Municipal
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  NIVELL +0,00 
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Projecte remodelació Pavelló Olímpic Municipal
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  NIVELL +4,00 



Inversions en instal·lacions
 esportives 2016  

Projecte remodelació Pavelló Olímpic Municipal
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  NIVELL +8,00 
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Impermeabilització cobertes laterals POM
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•Aïllament i impermeabilització cobertes laterals

• Adequació de la xarxa de sanejament.
• Impermeabilització líquida sense juntes
• Preparació del suport i tractament punts crítics
• Imprimació i capa base
• Impermeabilització amb membrana de poliuretà
• Resina d’acabat

• Substitució de lluernes
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Instal·lació dispositius d’ancoratge i protecció
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•Actuació adreçada a instal·lar de diferents elements de seguretat i 
protecció contra caigudes a la coberta del Pavelló Olímpic 
Municipal  pel desenvolupament de tasques periòdiques de 
manteniment.
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Subministrament i instal·lació videomarcadors
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•Actuació adreçada a instal·lar dos pantalles vídeo marcadors amb 
tecnològica led de 16metres quadrats, adaptables a totes les 
modalitats esportives i al visionat de  diferents formats audiovisuals.



Actuacions Estadi 
municipal
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Substitució i millores del terreny de joc Estadi Municipal
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• Excavació i retirada de les capes que composen el terreny actual.
• Composició de nou sistema drenant.
• Nou sistema de reg 
• Nou sistema de recollida d’aigües i connexió a la xarxa.
• Nou paviment perimetral de seguretat.
• Nova gespa 
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Substitució i millores del terreny de joc Estadi Municipal
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Substitució i millores del terreny de joc Estadi Municipal
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Adequació i reforma Estadi Municipal de Reus
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• Enderrocs
• Neteja, sanejament i impermeabilització grades general i gols
• millora d'accessos i eliminació de barreres arquitectòniques.
• Substitució de tota la serralleria de gols i general
• Ampliació  zona de comentaristes 
• Nous serveis i adequació dels espais del sota grada de general.
• Ordenació i tancament zona camp de Rugbi
• Nova zona d’aparcament interior  
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Adequació i reforma Estadi Municipal de Reus
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Adequació i reforma Estadi Municipal de Reus
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Objectiu del conjunt d’actuacions 

18

• Modernització del conjunt de les instal·lacions.
• Millores de seguretat funcional.
• Adequació normatives.
• Millores a la sostenibilitat.
• Millores accessibilitat i eliminació de barreres.
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Actuacions Pendents any 2017 
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• Actuacions complementaries
• Actualització i aprovació dels Projectes d’activitats corresponent
• Actualització ó i aprovació dels PAU corresponents






