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ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA, enxeñeiro industrial, DIRECTOR DE OBRA das obras e instalacións
referidas, segundo a solicitude do TITULAR, en relación coas mesmas, realiza o presente

INFORME
OBRA:
TITULAR:
CIF:
EMPRAZAMENTO:
PROXECTISTA:

EXECUCIÓN DE ITINERARIO ACCESIBLE NA PISCINA MUNICIPAL DE
PORTOMARÍN
CONCELLO DE PORTOMARÍN
P-2704900-F
Rúa do Peregrino, 21-22
PORTOMARÍN (LUGO)
Alfonso Fernández Losada

Realízase o presente INFORME co obxecto de propoñer unha serie de melloras sobre o proxecto de
referencia, para a súa execución polo contratista.

MELLORAS PROPOSTAS
1. Cambio de ubicación da depuradora
Debido aos problemas operativos e técnicos que hai na depuradopra pola súa ubicación actual, proponse o
seu traslado ao local denominado almacén, de superficie suficiente, axeitado ás necesidades e nas
proximidades. Inclúese a realización de todas actuacións precisas para a nova instalación, incluíndo
apertura de gabias para conexionado da depuradora coa instalación existente, e reforma das instalacións
auxiliares precisas (fontanería, saneamento, instalación eléctrica, …)
2. Acondicionamento do vaso da piscina
Acondicionamento do vaso da piscina pequena, que ten zonas nas que se atopa en mal estado e debe
repararse.
3. Céspede
Regularización do terreo existente e sementado de céspede, incluso aboado do mesmo.
4. Ampliación da cafetería
Ampliación da cafetería mediante demolición de cerramento, segundo o sinalado no plano axunto, e
subministro e colocación de carpintería exterior, de aluminio lacado, con acristalamento tipo climalit e
laminado na parte inferior, segundo o especificado no CTE, composto por parte fixa e porta de acceso.
En Monforte de Lemos, a 27 de abril de 2017
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