Pavelló Municipal d’Esports
de Vila-seca

Jornada de portes obertes:
Dissabte 2 de setembre de 2017

El Pavelló Municipal d’Esports
El Pavelló Municipal d’Esports està situat al Campus educatiu i esportiu de Vila-seca. Juntament amb la Complex Piscines Vila-seca i
la resta d’equipaments educatius com ara els instituts, la facultat de
Turisme i Geografia de la URV i el Parc Científic de Turisme i Oci de
Catalunya, conformen la totalitat d’equipaments d’aquest campus de
116.000 m2 dedicat a l’ensenyament i a l’esport.

Prop de 4.000 m2 d’equipament esportiu
Les obres del Pavelló Municipal
d’Esports i de cobriment de la
pista exterior annexa s’han fet
en dues actuacions clarament
diferenciades:
Rehabilitació integral de
l’interior del pavelló per tal
d’adequar-lo a la normativa
vigent pel que fa a funcionalitat,
eficiència de les instal·lacions,
accessibilitat i seguretat d’ús,
així com la millora i substitució
dels revestiments, acabats i
serveis interiors (2.240 m2).
Cobriment i ampliació de la
pista annexa, remodelació de
tot el paviment i construcció
d’un porxo perimetral com
element d’unió i circulació entre
els dos espais (1.576,40 m2).

Detalls més destacats
• Nou vestíbul amb una superfície
de 160 m2
• Renovació i adequació dels
vestidors
• Ampliació i optimització
dels espais existents per a
magatzems
• Creació d’un espai administratiu
unificat per als clubs
• Actuacions d’eficiència
energètica i renovació integral
de totes les instal·lacions
d’enllumenat
• Instal·lació de plaques solars per
a l’aigua sanitària
• Instal·lació d’ascensor adaptat
amb connexió a la zona de
graderia
• Creació d’una zona de premsa

Nous equipaments
esportius per a les
instal·lacions
Una renovació integral de tot
l’equipament esportiu amb noves
tanques, cistelles motoritzades,
porteries, marcadors electrònics,
seients amb espatllera,
banquetes, cortinatges, xarxes
de protecció motoritzades,
mobiliari d’oficina i d’infermeria
i marcatge de pistes adient per a
la pràctica de diferents esports.

Més d’1,3 milions
d’euros d’inversió
El cost total d’aquesta actuació
ha estat d’1.326.920 euros.
Ha estat finançada per la
Diputació de Tarragona en
1.180.839€ per a les obres.
I per l’Ajuntament de Vila-seca
en 146.081€ per a la renovació
de tot l’equipament esportiu.

