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Memòria descriptiva

Amb aquest nou equipament es vol pal·liar el dèficit d’oferta d’activitats aquàtiques que hi ha a la ciutat de Reus, però també oferir un servei integral d’activitat física i esport, es a dir tal i com ens agradaria dir, un centre integral
de salut.
Cada àrea del Centre Esportiu ha de comunicar d'una manera còmoda i natural amb tots els espais, visualment i des del punt de vista de la seva distribució. Els equipaments s’han de distribuir d'acord a les recomanacions
d'espai, tenint en compte les zones de pas i permetent un entrenament sense interrupcions a l’hora que ha de ser còmode per a tot tipus d'usuari. És un punt que s'ha de tenir molt en compte per crear línies d'espai nets que
ajudin a minimitzar la por als nous membres o usuaris.
La finalitat principal de l’equipament és el treball per la salut dels usuaris i en aquest sentit es dissenyen els espais, la seva distribució i les activitats i serveis que s’oferiran. Aquest centre va adreçat a tota la població, es per això
que en els serveis i activitats diferenciarem; infants, joves, adults, gent gran, no fem cap menció especial a les persones amb diversitat funcional. Ja que les considerem integrades en cadascuna de les activitats i serveis ofertats,
així com horaris especials que puguin ésser requerits.
Les característiques proposades permeten fer activitats tan convencionals com els cursets de natació, a activitats innovadores com fitness aquàtic, entrenament funcional, calistenia, core, i fins i tot activitats fora de
l’equipament com anar a córrer.
Es per tot això que la proposta que us presentem té cura de tots i cadascun d’aquests factors, volem que els ciutadans s’hi acostin, ho tastin, si quedin i sobretot parlin dels trets diferencials que faran que arribi a un nou estadi
de salut d’una forma fàcil, divertida i eficient.
A continuació us presentem la definició dels diferents espais segons la circulació que durà a terme un usuari.

RECEPCIÓ

La recepció és un espai d'acollida, en ella rebrem els ciutadans que s'acostin a nosaltres, ja sigui per l'efecte
tafaner, per un bon veïnatge o perquè hagin sentit parlar de nosaltres.
Les característica d'aquest espai ha de ser un lloc ampli i còmode on les persones i els empleats puguin tenir
un contacte proper i directe.
La decoració de l'espai ha de ser confortable amb butaques on el empleats aniran descobrint tots els
productes i serveis que necessita el client, segons el seu objectiu, els seus interessos, o la seva disposició.
Farem servir amb plataformes interactives.
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Mesures: 120 m2 amb una tolerància de +/- 10%
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VESTIDORS
Es proposa que el projecte disposi de tres tipologies de vestidors, els primers destinats a Abonats, els segons destinats a Cursets de Natació i els tercer destinats a Esportistes que no utilitzin el Centre Esportiu sinó que realitzin
Activitats Outdoor. En general es fa una primera proposta de vestidors adaptats diferenciats, però aquests serien fàcilment integrables en els tres tipus de vestidors per tal d'afavorir la integració del col·lectiu de persones amb
diversitat funcional.
VESTIDORS ABONATS

VESTIDORS ABONATS (2)

El vestidor és el segon espai d'acollida que es troba l'usuari, per tant hem de mantenir aquest caliu de benvinguda que volem
transmetre a l'usuari.
La proposta contempla 2 Vestidors 1 per dones i 1 per homes.
S'han de dotar de tot lo necessari per proporcionar a l'usuari els mitjans de confort adequats. Els vestidor amb taquilles, bancs,
penjadors, i cabines sanitàries adaptades.
Els materials que conformen al vestidor han de tenir les propietats de gran durabilitat i resistència, han de ser hidròfugues i que
facilitin la neteja i el manteniment diari i dissenyades per a zones amb alt grau d'humitat.
VESTIDORS DONES

VESTIDORS HOMES

Característiques mínimes per cada vestidor :
Nº de Dutxes Individual ................................................................................................................................ 16u
Nº de WC.................................................................................................................................................................. 3u
Nº de Vestidor Adaptat Privat .................................................................................................................. 1u
Nº de rentamans ............................................................................................................................................... 6u
Nº d´armaris individuals.............................................................................................................................. 340u

Mesures: Cada Vestidor haurà de tenir una dimensió de 200 m2 amb una tolerància de +/- 10%
La connexió amb la piscina ha d'ésser directa i sense barreres arquitectòniques. Com ja hem comentat en la introducció busquem
la màxima integració de tots els col·lectius, en especial a les persones amb diversitat funcional.
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VESTIDORS DE PISCINA (6)

VESTIDORS DE PISCINA (6)

Aquests vestidors van adreçats als col·lectius de nens i nenes que faran cursets de natació escolar o cursets de natació extra-escolars. Aquests vestidors també poden
cobrir la demanda de vestidors familiar, sobretot en els horaris en que no hi ha cursets de natació i en especial els caps de setmana que és quan més demanda hi pot
haver d'aqueta tipologia de vestidors.

VESTIDOR 1

Aquests 6 Vestidors hauran de complir aquestes condicions;
-Diferenciats per a tots dos sexes
-Eliminació de barreres arquitectòniques.
-Disposaran de bancs i penjadors.
-Amb ventilació adequada.

VESTIDOR 2

-Separació entre locals amb diferents temperatures.
-Construcció amb materials i disseny que permetin una bona neteja i desinfecció.
-Tindran un ús exclusiu per a piscines y tindran espais per circular a peu, nu o calçat.
-El sòl de la zona de dutxes, i vestidor disposarà de sistemes d'evacuació de l'aigua.
Les característiques Mínimes per cada vestidor :
Nº de Dutxes .........................................................................................................................................................3/4u

VESTIDOR 3

Nº de WC ..................................................................................................................................................................1u
Nº d´armaris individuals ...............................................................................................................................30u
Mesures: Cada Vestidor haurà de tenir una dimensió de 25 m2 amb una tolerància de +/- 10%.
La connexió amb la piscina ha d'ésser directa i sense barreres arquitectòniques.
VESTIDORS DE RUNNERS/OUTDOOR

VESTIDOR PER RUNNERS/OUTDOOR (2)
VESTIDOR 4

Dins el projecte hauria d'haver un espai dedicat a 2 vestidor per Runners/Outdoor, diferenciats per
gènere, donada la demanda i acceptació d'aquesta disciplines.
Les característica d'aquest espai seria amb taquilles i bancs i una zona de dutxes i si fos possible amb
accés directe del carrer.
VESTIDOR 5

Característiques Mínimes per cada vestidor :
Nº de Dutxes ............................................................................................................................................6u
VESTIDOR
RUNNER
DONES

VESTIDOR
RUNNER
HOMES

Nº de WC ....................................................................................................................................................2u
Nº de Rentamans .................................................................................................................................3u
Nº d'armaris individuals ...................................................................................................................60u
Mesures: Cada Vestidor haurà de tenir una dimensió de 45 m2 amb una tolerància de +/- 10%.
La connexió amb el Vestíbul i la proximitat amb l'entrada i sortida del Centre Esportiu ha d'ésser optima.
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PISCINA PRINCIPAL

PISCINA PRINCIPAL

10
La piscina ha de ser un dels elements arquitectònics més diferencials, on conflueixen la natació amb la part lúdica i familiar, així com la pràctica
d'activitat física de salut.
En el recinte de piscina la disposició dels diferents espais, ens permet oferir un ventall important d'activitats per a tots els públics.
La proposta consisteix en que es pugui realitzar la natació de manera que permeti comptar 25 metres i múltiples d'aquests.
La piscina principal permetrà desenvolupar gran varietat d'ofertes i serveis que complementaran l'oferta presentada fins ara. Sempre hi hauran quatre
carrils de nado reservats usuaris, que es classificaran en funció de la velocitat del nedador. Aquestes persones disposaran d'unes recomanacions
d'entrenament segons tres nivells i d'un test inicial per poder establir el seu nivell d'entrenament. Aquestes recomanacions estaran en la pissarra diària
d'entrenament.
En els altres tres carrils i segons els diferents horaris s'oferiran, cursets de natació escolar, cursets de natació extra-escolar, cursets de natació per adults,
ja siguin d'aprenentatge o de perfeccionament. La oferta de cursets de natació escolar es limitaran a l'horari de matins de 9 a 12 seran de 45 minuts i es
distribuiran segons la demanda. Els horaris de natació extra-escolar es limitaran a l'horari de tardes de 17 a 20 hores i s'organitzaran directament des de
la gestió del Centre.

30

Els cursets de natació per adults s'ofertaran a primera hora del matí, de 7 a 8,30, i a darrera hora de la tarda, es a dir a partir de les 20 hores.

A continuació us presentem una possible proposta d'horari.
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VAS D'APRENENTATGE

En cap moment hem fet diferenciació amb col·lectius de diversitat funcional, ja que o be estaran integrats dins les activitats ofertades o algun d'aquest
horaris serà específic per el grup que ho requereixi.

8

A més també es comptarà amb un servei d'entrenador/a personal per aquells usuaris que vulguin una atenció més personalitzada. Així com un servei de
fisioterapeuta que també podrà oferir els seus serveis de forma més personalitzada. Tots aquests serveis requeriran d'un pagament a banda.
Totes les activitats i serveis que es proposen sempre estaran orientats amb una finalitat de millorar la salut de les persones. Per tant no es prescriuran
mai treballs de força màxima, i s'atendran les limitacions que cada usuari pugui presentar.
També es proposa que existeixi un segon vas independent o no vinculat al primer on sigui possible realitzar activitats dirigides aquàtiques, aquests
segon vas ha de convertir-se en el vas prioritari per l´aprenentatge de la natació.

15

En el vas d'aprenetage de la natació, establim un horari d'activitats dirigides per a tots els públics. Establim una classificació en funció grau d'intensitat
de l'activitat proposada. Així doncs les sessions d'aiguagym son activitats de baixa intensitat de treball i per tant van adreçades a un públic d'edat
avançada o a persones que s'inicien en la pràctica esportiva o que venen d'un període important de sedentarisme.
També s'oferiran sessions de CTA (condicionament total aquàtic), son activitats amb gran requeriment de treball físic i està especialment adreçat a
persones que ja tenen un cert nivell d'entrenament i volen millorar la força, el condicionament físic i la propiocepció. Especialment adreçat a les
persones que requereixen d'intensitat i amb un fort component d'ingravidesa. Totes aquestes activitat tenen una durar de 45 minuts.

A continuació us presentem una possible proposta d'horari.
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A més en aquest vas comptarem amb un mínim de 5
aquabike, que els usuaris puguin fer servir, en les hores
que no hi hagin activitats programades. Aquest
material permet un treball de força i de resistència
aeròbica, que junt amb la pressió de l'aigua permet
resultats i beneficis per l'usuari amb menor temps de
dedicació. Tant de tonificació com de pèrdua de massa
grassa. A continuació fem una proposta en concret,
encara que actualment hi ha moltes marques que ho
ofereixen, en el seu moment es triarà la més adient.

També hem incorporat en l'horari la previsió d'hores per a dur a terme cursets de natació tant escolar com extra-escolars per a els nens i nenes més
petits i que s'inicien en aquesta pràctica i en la seva adaptació al mitjà aquàtic.
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ZONA D'AIGÜES

PISCINA INFANTIL
En la piscina infantil, donades les seves característiques i la capacitat de poder incrementar puntualment la temperatura podem oferir natació per a
nadons, per a infants a partir del quart mes i condicionat a que tinguin les vacunes adients d'immunitat necessària. Aquests cursets son cursets de 30
minuts de durada i a on el infant sempre està acompanyat pe a un dels progenitors, que és qui rep les instruccions del tècnic aquàtic per a dur a terme
els exercicis i accions a desenvolupar. A més en aquest vas també podem oferir activitat de lleure pels més menuts.

PISCINA
INFANTIL

A continuació presentem l'oferta d'activitat d'aquesta piscina infantil. En les hores que no hi ha curset de nadons és de lliure us pels abonats del club.
Durant el cap de setmana es tindrà especial cura de que sigui un espai d'acollida pels més menuts, amb material lúdic, a on puguin fer adaptació
aquàtica dels infants sempre amb la supervisió del seu progenitor.

SPA

ZONA TERMAL
La zona termal que es proposa estarà incorporada dins del recinte de la Piscina, es proposa una sauna i un bany de vapor com a mínim podent-se
ampliar amb un tercer espai com per exemple una zona de contrastos.
Aquesta zona es presenta com un espai de suport i complement a les diverses zones d'entrenament i per a contribuir a la recuperació activa dels
esportistes i usuaris del centre, així com un punt de treball més localitzat i personalitzat. Aquest treball més individual serà recomenat i dirigit pels
fisoterapeutes i sempre a petició i demanda de l'usuari.
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Spa, el projecte disposarà d´un espai d´hidromassatge de 30 m2 amb una tolerància de +/- 10%

VANY DE VAPOR
MASCULÍ
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SAUNA
MASCULINA

SAUNA
FEMENINA

INFERMERIA

INFERMERIA
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1.

Aquest espai esta ubicat dins del recinte de Piscina i es proposa que d'acord amb la normativa vigent
disposi de sortida directe a l'exterior a fi i efecte de poder efectuar una rapida evacuació

1.

5

5
1.

VANY DE VAPOR
FEMENÍ

Mesures: Haurà de tenir una dimensió de 20 m2 amb una tolerància de +/- 10%.
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SALA DE FITNESS - PLANTA BAIXA + PLANTA PRIMERA

SALA DE FITNESS
La sala de fitness és un espai de convivència; per aquells usuaris que ho veuen com un espai
d'escalfament previ a l'us d'una activitat dirigida, pels usuaris que ho tracten com un espai de
recuperació, com a temps final de l'activitat realitzada o bé i cada cop més com un espai de
treball principal del seu entrenament.
El centre de Fitness, ha de tenir una separació de les zones amb dependència del tipus
d'entrenament o practica que es realitzi. Agrupant en la sala de fitness la zona de màquines i de
cardiovascular, la zona de pes lliure y una zona de escalfament i estiraments.
La Sala de Fitness es proposa que estigui subdividida en dues plantes i a la vegada en diferents
zones que permetin l'entrenament individual i grupal, sempre amb un objectiu de millorar la salut
dels usuaris.
Dins d'aquests espais es situaran les Àrees següents:
-Cardiovascular, maquinaria destinada a la millora de la condició física general i la resistència
aeròbica. Es proposaran maquines amb connexió a Internet que permetin programes
d'entrenament adaptats a cada persona i objectiu.
-Pes Lliure, zona d'entrenament més convencional amb bancs, peses, alteres i manuelles.
Permet un treball de força resistència.
-Maquinaria Isocinètica, maquinaria de treball de força resistència que permet dur a terme
programacions de treball físic compensat i amb una bona col·locació corporal.
-Zona Expréss, espai destinat a sessions de treball localitzat i d'una curta durada de temps,
son activitats core que permeten grans millores en curt espai de temps de treball.
-Entrenament Funcional, espai destinat a un treball de força i condició física general
mitjançant la imitació de la quotidianitat, i per tant d'una màxima eficiència.
-Espai per a Entrenament Personal, espai destinat a les persones que desitgin una atenció
més personalitzada o que requereixin d'unes atencions mes individuals.
Mesures: Aquesta Sala es proposa que tingui una dimensió total de 600m2 amb una tolerància de
+/- 20%.
A continuació us presentem la proposta horària de les sessions express que tindran una durada de
10 minuts. I que sovint els usuaris realitzaran com a temps finals després d'una sessió d'activitats
dirigides.
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SALA PRINCIPAL D'ACTIVITATS DIRIGIDES

Aquesta és la sala més gran i permet dur a terme les activitats que aglutin a un major nombre d'usuaris, el que coneixem com les activitats estrella.
La Sala Principal d'Activitats Dirigides haurà de considerar l'espai i el seu disseny com a element global per a la realització d'activitats per a la millora de la forma física i la salut dels usuaris.
La Sala haurà d'estar adaptada per impartir les classes més actuals i innovadores tenint en compte els estàndards de sostenibilitat.
La il·luminació seria ideal que tingués tant llum natural com artificial ja que això afecta la motivació i el confort del participants.
La ventilació, la sonorització són aspectes a tenir en compte en aquest espai ja que influeix d'una manera significativa el procés de la pràctica d'activitats dirigides.
Mesures: Es proposa un espai de 200 m2 amb una tolerància de +/- 10% i lliure de columnes.

SALA D'ACTIVITATS DIRIGIDES

SALA DE CYCLING INDOOR
SALA D'ACTIVITATS B

SALA D'ACTIVITATS A
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SALA DE CYCLING INDOOR

A continuació adjuntem una proposta d'horari d'oferta d'activitats.

Creació d'una Sala de Cycling on es tinguin en compta tots el elements com la climatització, el
equipament, les bicicletes i la il·luminació, aquest últim, haurà de donar una motivació extra per a
la pràctica d'aquesta activitat.
Mesures: Es proposa un espai de 150 m2 amb una tolerància de +/- 10% i lliure de columnes.
A continuació adjuntem una proposta d'horari d'oferta d'activitats.

Aquí es duran a terme totes les activitats que fan un treball més específic de cos i ment.
Aquesta Sala haurà de tenir una ambientació i il·luminació que permeti activitats passives i de
concentració.

SALA MAGNA

Mesures: Es proposa un espai de 150 m2 amb una tolerància de +/- 10% i lliure de columnes.

Es recomana que totes les Sales puguin estar vinculades de manera que puguin convertir-se en
un únic gran espai Mesures:Es proposa un espai de 500 m2 amb una tolerància de +/- 10% i lliure
de columnes.

A continuació adjuntem una proposta d'horari d'oferta d'activitats.

SALA MAGNA
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ESPAI SUPERIOR EXTERIOR

Aquest es el Lloc a on estarà situat l´Espai de Maquinaria Técnica de Clima.
La resta de la superfície serà d´Us Esportiu a on serà possible simultaniejar una pista de running amb una corda de 100 metres amb un espai Central per poder efectuar exercicis de Calistènia o entrenament funcional o i si es
prefereix pistes de Jocs amb raquetes.
Donada la climatologia de la ciutat de Reus, així com l'atractiu de poder fer activitat a l'aire lliure, suposarà un espai de gran atracció a l'hora que un gran complement a la proposta d'activitats i serveis presentada en els espais
interiors de l'equipament.
Mesures: Haurà de tenir una dimensió de 2300 m2 amb una tolerància de +/- 10%.
ESPAI SUPERIOR EXTERIOR

SALA DE
MAQUINÀRIA

ZONA D'APARELLS
DE CAL·LISTENIA
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A continuació us presentem els diferents espais no esportius però que cal tenir en compte pel bon funcionament de l'equipament.

Amb una connexió directa des de el Vestíbul situarem una Sala que permeti dirigir el Centre Esportiu, a on l´equip de Direcció disposi dels mitjans que permetin treballar per aconseguir els objectius de gestió: Socials,
Econòmics i Esportius
Que fixi Reus Esport i Lleure, d´acord amb les seves estratègies i prioritats en cada moment.
Mesures: Aquesta Sala es proposa que tingui una dimensió total de 110 m2 amb una tolerància de +/- 20%.

OFICINES DE REUS ESPORT I LLEURE
Amb una connexió directa des del Vestíbul situarem una Sala de Comandament de Reus Esport i Lleure.
En aquest Espai no es fa cap proposta, entenem que la Societat Municipal disposa de més criteri per decidir quines característiques ha de tenir i com els equips han de treballar, la proposta inicial es una nau oberta.
Mesures: Aquesta Sala es proposa que tingui una dimensió total de 200 m2 amb una tolerància de +/- 10%.

ZONA D'OFICINES

OFICINES DE REUS ESPORT I LLEURE
ESPAI DE DIRECCIÓ
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SALA TECNICA/SOTERRANI
Amb una connexió des de un gran elevador el soterrani disposarà de un gran espai a l´efecte de poder col·locar tota la Maquinaria de Piscines, Acumulació de A.C.S. , Magatzem i Taller de l´Equip de Manteniment.
Mesures: Aquesta Sala es proposa que tingui una dimensió total de 1380 m2 amb una tolerància de +/- 10%.

CIRCULACIONS
Des del Vestíbul existeixen la circulació de peus de carrer cap als respectius vestidors.
Des dels Vestidors de Piscina Infantil i dels d´Abonats podrem accedir a la piscina circulant per un passadís comú.
La voluntat del projecte es minimitzar els metres quadrats dedicats a connectar un espais amb els altres.
Es Fixa un Ratí de m2 dedicats aquesta finalitat que no superi en cap moment un 10 % del total del Projecte sobre rassant.
Mesures: El total dedicat que proposem es de 327 m2, i amb tolerància de +/- 10%

TECNOLOGIA
Una de les característiques més rellevants que ha de tenir la instal·lació esportiva és el nivell tecnològic, que ajudi a gestionar l'edifici d'una manera intel·ligent, que ofereixi als usuaris una millor experiència i que el seu ús generi
un impacte positiu en els resultats que busca Reus Esport i lleure.

client/cliente:

La construcció de la instal·lació esportiva ha de tenir un especial respecte i compromís amb el medi ambient, implicant l'ús eficient de l'energia i de l'aigua, els recursos i materials no perjudicials pel medi ambient.

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Memòria descriptiva

V.01

DIN 3

Març 2019

13

client/cliente:

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Proposta

Planta soterrani

V.01

DIN 3

Març 2019
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1.5

1.5

1.5
1.5

client/cliente:

1.5

1.5

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Proposta

Planta baixa

V.01

DIN 3

Març 2019

15

client/cliente:

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Proposta

Planta primera

V.01

DIN 3

Març 2019
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client/cliente:

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Proposta

Planta coberta

V.01

DIN 3

Març 2019
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+3,30

±0,00

A

A'

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

1.5

client/cliente:

SALA DE MÀQUINES
160m²

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Alçat façana A - A'

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

V.01

DIN 3

Març 2019
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+6,60

+5,00

+3,30

+3,30

+3,30

+1,74

±0,00

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

1.5

SALA DE MÀQUINES
160m²

client/cliente:

B

B'

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Alçat

B - B'

V.01

DIN 3

Març 2019
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+6,60

+3,30

±0,00
-1,20

-1,40

-3,70

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

1.5

SALA DE MÀQUINES
160m²

client/cliente:

C

C'

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Seccions

C - C'

V.01

DIN 3

Març 2019
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ZONIFICACIÓ PL. SOTERRANI
ESPAIS COMUNS

Referéncia

Elevador
Nucli de circulació
Sala de màquines

client/cliente:

Vas piscina

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Zonificació

Planta soterrani

V.01

DIN 3

Març 2019
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ZONIFICACIÓ PL. BAIXA
ESPAIS COMUNS

Referéncia

Recepció
Sala de fitness
Wc mixte
Infermeria
Elevador

ZONA VESTIDORS
Vestidor Runners A
Vestidor Runners B
Vestidor minusválid A
Vestidor minusválid B
1.5

Vestidor Abonats A
1.5
1.5

Vestidor Abonats B
Vestidor grup A
1.5

Vestidor grup B
Vestidor grup C
Vestidor grup D
Vestidor grup E

1.5

1.5

Vestidor grup F

ZONA D'AIGÜES
Enmagatzematge
Wc piscina
Dutxes piscina
Zona d'Aigües
Bany de vapor
Sauna
PASSOS
Passos

client/cliente:

Nucli de circulació

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Zonificació

Planta primera

V.01

DIN 3

Març 2019
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ZONIFICACIÓ PL. PRIMERA
ESPAIS COMUNS

Referéncia

Sala de musculatura
Sala d'activitats A
Sala d'activitats B
Sala d'activitats C
Enmagatzematge

PASSOS
Pas peus secs
Nucli de circulació

ESPAIS PRIVATS
Espai de direcció

client/cliente:

Oficines Rellsa

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Zonifiació

Planta primera

V.01

DIN 3

Març 2019
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ZONIFICACIÓ PL. COBERTA
ESPAIS COMUNS

Referéncia

Zona d'aparells de
cal·listènia
Pista d'atletisme
Quarto de màquines
Nucli de circulació

client/cliente:

Lluernari

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Zonificació

Planta coberta

V.01

DIN 3

Març 2019

24

LLEGENDA

client/cliente:

PEUS SECS

PEUS HUMITS

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Circulació

Planta soterrani

V.01

DIN 3

Març 2019
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1.5

1.5

1.5
1.5

1.5

1.5

LLEGENDA

client/cliente:

PEUS SECS

PEUS HUMITS

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Circulació

Planta baixa

V.01

DIN 3

Març 2019
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LLEGENDA

client/cliente:

PEUS SECS

PEUS HUMITS

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Circulació

Planta primera

V.01

DIN 3

Març 2019

27

LLEGENDA

client/cliente:

PEUS SECS

PEUS HUMITS

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Circulació

Planta coberta

V.01

DIN 3

Març 2019
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SUPERFÍCIES PL. SOTERRANI
ESPAIS COMUNS
ELEVADOR

NÚCLI CIRCULACIÓ
Soterrani
500€/m²
SUBTOTAL =694.000€

Elevador

15m²

Zona maquinària

1356m²

Nucli de circulació

16,5m²

SUPERFÍCIE TOTAL

1388m²

client/cliente:

ZONA MAQUINÀRIA

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

varsió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Superfícies

Planta soterrani

V.01

DIN 3

Març 2019
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SUPERFÍCIES PL. BAIXA
ESPAIS COMUNS
NUCLI DE CIRCULACIÓ

ELEVADOR

SALA DE FITNESS

NÚCLI CIRCULACIÓ

VESTIDOR MINUSVÁLIDS

RECEPCIÓ

VESTIDOR RUNNERS A

VESTIDOR RUNNERS B

Espais comuns
1100€/m²
= 488.400€

Recepció

117m²

Sala de fitness

283m²

Wc mixte

7,9m²

Infermeria

20,70m²

Elevador

15m²
TOTAL

444m²

ZONA VESTIDORS

INFERMERIA

44,40m²

Vestidor Runners B

45,15m²

Vestidor minusválid A

8,8m²

Vestidor minusválid B

8,15m²

Vestidor A

192m²

Vestidor B

192m²

Vestidor grup A

25,10m²

Vestidor grup B

24,75m²

Vestidor grup C

24,75m²

Vestidor grup D

24,75m²

Vestidor grup E

24,75m²

1.5

WC MIXTE

Vestidor Runners A

SAUNA A
1.5
1.5

VESTIDOR
ABONATS A

VESTIDOR
ABONATS B

SAUNA B
1.5

VESTIDOR GRUP A

BANY DE VAPOR A
1.5

1.5

Zona vestidors

BANY DE VAPOR B

1200€/m²
=
764.400€
VESTIDOR GRUP B

VESTIDOR GRUP C

SPA

PISCINA INFANTIL
VESTIDOR GRUP D

VESTIDOR GRUP E

Zona d'aigües

PISCINA
AQUAGYM

1400€/m²
=
1.442.000€

25m²

Vestidor grup F
TOTAL

640m²

ZONA D'AIGÜES
Enmagatzematge

6,9m²

Wc piscina

4,8m²

Dutxes piscina

7,5m²

Piscina 30 x 10m

300m²

Piscina Aquagym

120m²

Spa

30m²

Zona infantil

19m²

Platja

467m²

Bany de vapor A

16m²

Bany de vapor B

16m²

Sauna A

21m²
22m²

Sauna B
TOTAL

1030,20m²

PASSOS
VESTIDOR GRUP F

Pas peus secs

89,60m²

Pas peus humits

59m²

Passos
900€/m²
=
1.800.000€

client/cliente:

PLATJA

PISCINA

DUTXES

WC PISCINA

NUCLI DE CIRCULACIÓ

ENMAGATZEMATGE

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

varsió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Superfícies

Planta baixa

V.01

DIN 3

Març 2019

SUBTOTAL =2.874.800€

Nucli de circulació
TOTAL
SUPERFÍCIE TOTAL

51m²
200m²
2314,20m²

30

SUPERFÍCIES PL. PRIMERA
ESPAIS COMUNS
SALA DE MUSCULATURA

NUCLI DE CIRCULACIÓ

ESPAI DE DIRECCIÓ

Espais comuns
1200€/m²
=
964.920€

Sala de musculatura

283m²

Sala de cycling

143m²

Sala d'activitats A

140m²

Sala d'activitats B

238,10m²

TOTAL

804,10m²

PASSOS
Pas peus secs
Passos
900€/m²
=
114.570€

99m²

Nucli de circulació
TOTAL

28,30m²
127,30m²

ESPAIS PRIVATS
Espai de direcció
Espais privats
900€/m²
=
287.100€
SUBTOTAL =1.366.590€

Oficines Rellsa

113m²
206m²

TOTAL
SUPERFÍCIE TOTAL

319m²
1250,40m²

SALA DE CYCLING

SALA D'ACTIVITATS A

SALA D'ACTIVITATS B

OFICINES RELLSA

client/cliente:

NUCLI DE CIRCULACIÓ

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

varsió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Superfícies

Planta primera

V.01

DIN 3

Març 2019
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SUPERFÍCIES PL. COBERTA
ESPAIS COMUNS
PISTA D'ATLETISME

NUCLI DE CIRCULACIÓ

Espai exterior

Zona d'aparells de
cal·listènia

1647,45m²

Pista d'atletisme

461m²

Quarto de màquines

160m²

Nucli de circulació

30,80m²

Lluernari

94,80m²

500€/m²
SUBTOTAL =1.149.500€

SUPERFÍCIE TOTAL

2299,25m²

LLUERNARI

QUARTO DE
MAQUINÀRIA

ZONA D'APARELLS
DE CAL·LISTENIA

client/cliente:

NUCLI DE CIRCULACIÓ

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

varsió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Superfícies

Planta coberta

V.01

DIN 3

Març 2019
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client/cliente:

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

3d

Planta baixa

V.01

DIN 3

Març 2019

33

client/cliente:

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

3d

Planta primera

V.01

DIN 3

Març 2019

34

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

3d

Planta coberta

V.01

DIN 3

Març 2019

35

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

3d

Exterior

V.01

DIN 3

Març 2019

36

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Sala de fitness

V.01

DIN 3

Març 2019

37

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Sala de musculatura V.01

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

DIN 3

Març 2019

38

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Vestidors

V.01

DIN 3

Març 2019

39

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Zona d'aigües

V.01

DIN 3

Març 2019

40

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Zona d'aigües

V.01

DIN 3

Març 2019

41

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Sala d'activitats

V.01

DIN 3

Març 2019

42

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Sala d'activitats

V.01

DIN 3

Març 2019

43

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Exterior

V.01

DIN 3

Març 2019

44

ubicació/

projecte/proyecto:

plànol/plano:

detall/detalle:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Render

Exterior

V.01

DIN 3

Març 2019

45

ubicació/

projecte/proyecto:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

Estudi econòmic

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

V.01

DIN 3

Març 2019

46

ubicació/

projecte/proyecto:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

V.01

DIN 3

Març 2019

47

ubicació/

projecte/proyecto:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

V.01

DIN 3

Març 2019

48

ubicació/

projecte/proyecto:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

V.01

DIN 3

Març 2019

49

ubicació/

projecte/proyecto:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

V.01

DIN 3

Març 2019

50

ubicació/

projecte/proyecto:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

V.01

DIN 3

Març 2019

51

ubicació/

projecte/proyecto:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

V.01

DIN 3

Març 2019

52

ubicació/

projecte/proyecto:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

V.01

DIN 3

Març 2019

53

ubicació/

projecte/proyecto:

versió/

escala gràfica/

data/fecha:

Centre Esportiu Municipal de Reus

Avantprojecte

V.01

DIN 3

Març 2019

54

