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1. DADES GENERALS 
 
1.1. Agents 
 

Memoria Valorada: Actuacions de reparació, manteniment i reposició de material en els 
equipaments esportius de Palau-saverdera. 

Tipus d’intervenció: Reparacions i substitucions. 
Superfície construïda Pista esportiva 968m2 de superfície  

Vestidors camp de fútbol 80m2 de superfície 
Emplaçament: Zona Esportiva 

Avinguda Mas Bohera 
2143117EG1824S0001TL  

Municipi: Palau-saverdera , comarca de l’Alt Empordà 
Promotor: Nom: Ajuntament de Palau-saverdera 

CIF/NIF: P1712700B 
Adreça: C/ Nou, 15. 17495 Palau-saverdera Alt Empordà 

Autor de la memòria valorada Jordi Rimblas Grau.  
Arquitecte Tècnic. 
Nº col·legiat: 17009890 del CAATE de Girona 
Adreça: Carrer Nou 54, 2n. 17600 Figueres 

 

 
Situació de la zona esportiva. 
 
 
 
1.2. Objecte 
 

El present document es redacta per encàrreg de l’Ajuntament de Palau-saverdera amb la finalitat de descriure i 
valorar les Actuacions de reparació, manteniment i reposició de material en els equipaments esportius de Palau-
saverdera ubicada en la parcel·la d’equipaments de l’Avinguda Mas Bohera 
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1.3. Antecedents i Superfícies 
 

A principis de la década del anys 1990 es van iniciar les obres de construcció dels equipaments esportius de 
Palau-saverdera, amb la pista esportiva i el camp de futbol 
 

 
Ortofoto any 1993 

 
 L’equipament on es vol actuar té una antiguitat superior als 10 anys i una superficé de: 
 
 

Equipament Superfície 

Pista esportiva 968 m2  

Camp de fútbol 4500 m2 

Vestidors 80 m2 

 
 
 
1.4. Règim urbanístic del sòl: 
 

Classificació del sòl:  Sòl urbà 
Qualificació:  clau E. – sistema d’equipaments comunitaris. 

Subclau 5 : E.5. Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, i serveis 
annexos. Per a la construcció d’aquests equipaments es tindrà en compte el MIEM 
aprovat per l’Ajuntament. 
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2. ESTAT ACTUAL 

 
2.1.  Pista Esportiva 
  

En la última inspecció realitzada en la pista esportiva es van pendre dades i fotografies per veure l’estat general 
d’aquest equipament. 
En la visita es va poder comprovar: 
 
 

Fotografia Deficiència o patologia 

 

En l’entrada manca el cartell d’horari d’atenció i obertura 

 

Falten barres de la tanca 
Forats a la xarxa 
Manca reixa de porteria 
 

 

Trencament de les peces de fixació de les reixes i 
d’algunes barres de suport. 
Deformació de les reixes 

 

 

Falten reixes de porteria 
 

 

Falten suports, taulers i aros en les cistelles de bàsquet. 
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Falta tap del forat dels pals de voliebol 
Línies esportives despintades 

 

Creixement descontrolat de vegetació impedint la 
circulació de les escales d’accés de la piscina 

 

 
Aquestes deficiències i mancances suposen un problema de seguretat i funcionalitat en l’equipament. 
 
 
2.2.  Vestidor del Camp de Fúbol 
  

L’any 2010 l’actual camp de fútbol va realitzar una actuació de substitució del camp de gespa natural al camp de 
gespa artificial, això fa que el terreny de joc té un bon estat de conservació. 
Els vestidors, per el contrari, són els originaris de la dècada dels 90 i el seu estat actual reflexa el desgast i la falta 
de manteniment que ha patit en aquests anys. En la última inspecció realitzada en els vestidors es van pendre 
dades i fotografies per veure l’estat general d’aquest equipament. 
En la visita es va poder comprovar: 
 
 

Fotografia Deficiència o patologia 

 

Falta el cartell d’horari d’ús.  
 

 

Part de la tanca està trencada o li falten elements 
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Pintura en parets i sostres salta degut el seu 
envelliments i la humitat pròpia del seu ús. 

 

Hi ha parts on les rajoles han saltat. 
Han desaperagut elements dels waters. 

 

Falten pinnyes i aixetes en dutxes. 
S’han trencat elements d’iluminació. 

 

Falten poms i manetes en algunes de les portes. 

 
Aquestes deficiències i mancances suposen un problema de seguretat i funcionalitat en l’equipament. 

 
 

3. ACTUACIONS A REALITZAR 
 

Es proposa una serie d’actuacions per a cadascún dels equipaments. 
 
En la pista esportiva es planteja realitzar: 
- Reparació de l’estructura de la tanca perimetral i de la malla metàl·lica. 
- Reparar forats del paviment, netejar la pista d’impureses i marcar les línies de joc. 
- Col·locar cartell informatiu. 
- Col·locar xarxa atura pilotes amb forat de 100x100mm i tensors. 
- Col·locar xarxa a les porteries. 
- Instal·lar taulers sencers amb aros i xarxes. 
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En el camp de futbol: 
- Reposició i fixació dels elements de malla en la tanca perimentral. 
- Col·locació de cartell informatiu. 
- Sanejar i col·locar rajoles en paret en l’interior dels vestidors. 
- Pintura en elements verticals i horitzontals amb pintura tixotròpica per interior 
- Pintura en elements verticals amb pintura plàstica per exterior 
- Subministre i col·locació d’aixetes i pinyes de dutxa 
- Reposició de mirall 
- Reposció de tapa i seient en wàters. 
- Instal·lació de panys i poms de porta 

 
 

Palau-saverdera, juliol de 2016 
Jordi Rimblas 

Arquitecte Tècnic 
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           Amidaments 
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

   

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 PISTA ESPORTIVA 
SUBCAPITOL : 01.01 ACTUACIONS EN TANCA   

01.01-1 DPD010d M Reparació de reixes metàl·liques en tanques de perímetre. inclou, subministrar i col·locar tubs 
inferior i superiros d'estructura,soldadura de tots els suports i panells trencats, adreçar estructura 
tubular existent. subministre i col·locació de malla metàl·lica per la substitució dels panells 
trencats. 

   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Pista 2 44,000   88,000    
  2 22,000   44,000    

                
      Total M d'Amidament : 132,000    

SUBCAPITOL : 01.02 PISTA   
01.02-1 UDV020d M² Marcatge de quatre terrenys de joc ( bàsquet, futbol sala, voleibol i tenis ), amb pintura per a 

exteriors resistent. les ratlles seràn de diferents colors en funció del joc, per poder diferenciar-se 
unes de les altres. 

   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Pista esportiva  968,000   968,000    
                

      Total M² d'Amidament : 968,000    
SUBCAPITOL : 01.03 NETEJA   

01.03-1 ADL010D M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans manuals, retirada dels material, 
càrrega a camió,  transport a l'abocador autoritzat. 

   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Entorn pista  120,000   120,000    
                

      Total M² d'Amidament : 120,000    
SUBCAPITOL : 01.04 EQUIPAMENTS   

01.04-1 SZB017D UT Subministre i col·locació de tauler de bàsquet de 1800x1050x19mm d'alta resistència fabricats 
en pvc, anell massís de ferro i xarxa de cotó. 

   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Cistella 2    2,000    
                

      Total Ut d'Amidament : 2,000    
01.04-2 YCR010D UT Subministre i instal·lació de xarxa atura pilotes de polipropilè de 4mm, amb forats de 100x100m 

col·locats amb dos cables tensors. 
   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  1    1,000    
                

      Total Ut d'Amidament : 1,000    
01.04-3 YCR010D2 UT Subministre i instal·lació de xarxa de porteria de futbol sala de polipropilè de 4mm.    

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  2    2,000    
                

      Total Ut d'Amidament : 2,000    
01.04-4 YSS020D UT Cartell informatiu del horari del equipament de vinil de mides 40x60cm amb el l'escut municipal.    

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  1    1,000    
                

      Total Ut d'Amidament : 1,000    
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           Amidaments 
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

   

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 CAMP DE FUTBOL 
SUBCAPITOL : 02.01 TANCA PERIMETRAL   

02.01-1 UVT010 M Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de pilars d'acer galvanitzat, de 48 mm de 
diàmetre i 2 m d'altura. 

   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Reposcio  25,000   25,000    
                

      Total M d'Amidament : 25,000    
SUBCAPITOL : 02.02 REVESTIMENTS   

02.02-1 RAG011 M² Alicatat amb rajola de valència llis, 1/0/h/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat sobre una superfície 
suport de fàbrica en paraments interiors, mitjançant morter de ciment m-5, sense junt (separació 
entre 1,5 i 3 mm); amb cantoneres de pvc. 

   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Vestidors  20,000   20,000    
                

      Total M² d'Amidament : 20,000    
02.02-2 RIP020D M² Pintura tixotròpica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horizontals i verticals 

interiors de formigó, que presenta floridura, taques de floridura o humitat en la superfície, 
preparació del suport amb masilla d'enduriment ràpid, mà de fons i dues mans d'acabat 
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 

   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Sostres  80,000   80,000    
 Parets 2 16,000  2,500 80,000    
  8 5,000  2,500 100,000    

                
      Total M² d'Amidament : 260,000    

02.02-3 RFP010 M² Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per la realització de la capa d'acabat 
en revestiments continus bicapa; neteja i fregat previ del suport de morter industrial, mà de fons i 
dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l/m² cada mà), a més de tractament contra la presència de 
floridura o humitats en un 20% de la seva superfície. 

   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Façanes 2 5,000  3,300 33,000    
  2 16,000  2,500 80,000    

                
      Total M² d'Amidament : 113,000    

SUBCAPITOL : 02.03 INSTAL·LACIONS   
02.03-1 IFW030D UT Subministre i instal·lació de pinya dossificadora de llautó per a dutxa encastada sobre parament 

horitzontal 
   

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Vestidor local 3    3,000    
 Vestidor arbitre 1    1,000    
 Vestidor visitant 2    2,000    

                
      Total Ut d'Amidament : 6,000    

02.03-2 DIF105D UT Anular dos aixetes de dutxes per tal d'evitar risc de legionelosis.    
 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Vestidor visitant 2    2,000    
                

      Total Ut d'Amidament : 2,000    
02.03-3 RVE010 M² Mirall de lluna incolora, de 3 mm de gruix, fixat amb massilla al parament.    

 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Vestidor local  1,000 1,500  1,500    
                

      Total M² d'Amidament : 1,500    
SUBCAPITOL : 02.04 FUSTERIA   

02.04-1 FCA040D UT Subministre i col·locació de pany i maneta de cop i clau per a porta d'entrada de ferro.    
 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

 Vestidor arbitre 1    1,000    
                

      Total Ut d'Amidament : 1,000    
SUBCAPITOL : 02.05 EQUIPAMENTS   

02.05-1 YSS020D UT Cartell informatiu del horari del equipament de vinil de mides 40x60cm amb el l'escut municipal.    
 Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal    

  1    1,000    
                

      Total Ut d'Amidament : 1,000    
 

                




