
PROJECTE DE REFORMA DELS
VESTIDORS DEL CLUB TENNIS VIC



• Efectuar una renovació integral, optimitzant la funcionalitat.
• Millorar la distribució de vestidors, dutxes, serveis higiènics, i disposar de serveis 

adaptats.
• Previsió d’una zona d’estiraments.
• Nova ordenació de les dutxes, amb alternatives de dutxa tancada.
• Recuperació de l’espai que deixarà lliure la depuradora
• Seleccionar materials i sistemes amb criteris de sostenibilitat, durabilitat i 

eficiència energètica
• Recuperar la il·luminació natural dels vestidors
• Substituir de manera integral els equips de climatització i la ventilació, 

maximitzant la qualitat de l’aire interior i l’eficiència energètica
• Renovar la instal·lació d’aigua calenta, optimitzant el confort, cabal i temperatura.
• Millorar la instal·lació elèctrica, renovar tot l’enllumenat amb criteris de màxima 

eficiència energètica.
• Renovar paviments i revestiments de tots els paraments, afavorint la higiene, 

facilitat de neteja i reduït manteniment.
• Seleccionar materials saludables, de baixes emissions i sostenibles.
• Incrementar el nombre de taquilles , oferir alternatives de dimensions, amb 

material de la màxima qualitat i durabilitat.

CRITERIS I OBJECTIUS:



ÀMBIT REFORMA I AMPLIACIÓ:

Superfície de reforma:     749,64m²

Superfície d’ampliació:       30,00m²

Superfície total actuació:  779,64m²

Superfície de reforma:     749,64m²

Superfície d’ampliació:       30,00m²

Superfície total actuació:  779,64m²



PROPOSTA DISTRIBUCIÓ:



PROPOSTA DISTRIBUCIÓ VESTIDORS DONES:



PROPOSTA DISTRIBUCIÓ VESTIDOR HOMES:



PROPOSTA DE MOBILIARI I EQUIPAMENT:



PRESSUPOST REFORMA VESTIDORS TENNIS VIC (PEC inclòs IVA):

Pressupost Implantació Provisional d’obraPressupost Implantació Provisional d’obra

• Infraestructura d’obra civil mòduls• Infraestructura d’obra civil mòduls
• Muntatge, desmuntatge i lloguer mòduls provisionals• Muntatge, desmuntatge i lloguer mòduls provisionals

43.141,24 €43.141,24 €
8.076,68 €8.076,68 €

51.217,92 €51.217,92 €

Pressupost Obra Civil vestidorsPressupost Obra Civil vestidors

• Obra civil vestidors• Obra civil vestidors
• Instal·lacions vestidors• Instal·lacions vestidors

461.954,42 €461.954,42 €
380.563.76 €380.563.76 €

842.518,18 €842.518,18 €

Pressupost Mobiliari, Equipament i portes correderes vestidorsPressupost Mobiliari, Equipament i portes correderes vestidors 256.584,40 €256.584,40 €

PRESSUPOST TOTAL       1.150.320,50 €PRESSUPOST TOTAL       1.150.320,50 €


