
EKINTZA 

ACCIÓN

KONTZEPTUA 

CONCEPTO

AURREKONTUA 

2018

PRESUPUESTO 
1.1 Obra civil: impermeabilizaciones / Obra zibila: iragazgaiketak 15.000,00

1.2 Cubierta sala cámara / Ganbera aretoko estalkia 35.000,00

1.3 Sellado y limpieza fachadas, 7 caras restantes / Fatxaden junturak itxie ta garbitu 115.000,00

1.4 Equipamiento escénico / Ekipamendu eszenikoa 120.000,00

1.5 Equipamiento audiovisuales (cámara seguimiento de SC, monitor sala cámara, pequeño equipamiento audiovisual,...) / Ikus-entzunezko ekipamendua 25.000,00

1.6 Digitalización / Digitalizazioa 120.000,00

1.7 Equipamiento cine Videoproyectores 4K / 4K zinema proiektoreak 94.200,00

1.8 Material informático (Ordenadores…) / Informatikako materiala (ordenagailuak…) 10.000,00

1.9 Mobiliario diverso: sillas, mesas, atriles,… / Altzari ezberdinak: aulkiak, mahaiak, atrilak, … 25.000,00

1.10 Paneles de madera / Egurrezko panelak 90.000,00

1.11 Puertas / Ateak 28.000,00

1.12 Ascensores Parking / Aparkalekuko igogailuak 70.000,00

1.13 Climatizadoras, ventiladores y conductos / Klimatizazioa, haizagailuak eta hodiak 40.000,00

1.14 Instalación central de incendios / Sute prebentziorako sistema 40.000,00

1.15 Software: renovación de software de gestión (ERP) / Software-a: kudeaketa softwarearen berritzea (ERP) 50.700,00

1.16 Otros reposición inmovilizado (cerraduras digitales…) / Bestelako ibilgetuen berritzea (sarraila digitalak…) 5.000,00

1.17 Pintura Extraordinaria y panel acústico de banquetes / Ohiz kanpoko margolanak, panel akustikoak ganbera aretoan 125.000,00

1.18 Limpieza y saneamiento doble piel / Auditorioko azal bikoitzaren garbiketa 30.000,00

1.19 Renovación salas vip / VIP aretoak berritu 25.000,00

TOTAL REPOSICIÓN / IBILGETUA BERRITZEA GUZTIRA: 1.062.900,00

EKINTZA 

ACCIÓN

KONTZEPTUA HOBEKUNTZAK / MEJORAS

CONCEPTO
2.1 Iluminación general: refuerzos planta baja, primera, techos altos foyer, balconada, sala cámara, zaguan,… / Argiztapen orokorra 50.000,00

2.2 Cuarto basuras cocina de cafetería / Kafetegiko zabor gela 25.000,00

2.3 Otras mejoras (accesibilidad, prevención, medio ambiente, eficiencia energética…) / Bestalako hobekuntzak (akzesibilitatea, prebentzioa, ingurugiroa, efizientzia energetikoa…) 30.000,00

2.4 Desmontar pórtico embocadura / Portikoaren ahoa desmuntatu 60.000,00

TOTAL  MEJORAS / HOBEKUNTZAK GUZTIRA 165.000,00

TOTAL  INVERSIONES / INBERTSIOAK GUZTIRA 1.227.900,00

ANEXO 5. ERANSKINA

 PLAN DE INVERSIONES 2018 INBERTSIO PLANA



2018ko INBERTSIO PLANA 

 

1. BERRINBERTSIOAK (1.227.900 €) 

 

IBILGETUA ORDEZKATU (1.062.900€) 

 

1.1. OBRA ZIBILA: 

Ganbera aretoko sarrera eta 10. Aretoa konpondu eta iragazgaiztu (15.000,00 €)  

Gune hauetan ura sartzen da eta iragazgaiztu egin behar da hondatu dena konpontzeko. 

 

1.2. Ganbera aretoko estalkia (35.000 €) 

Bi helburu ditu obrak: Lehenik eta behin, Kursaal eraiki zenetik ura sartu denez, gune hau iragazgaiztu 

behar da. Bestalde, estalkiaren bizitza 10-15 urte luzatu. Hondatu diren elementuak konponduko 

ditugu eta junturak itxi. 

 

1.3. Fatxaden junturak itxi eta garbitu (115.000€): 

Auditorioko mendebalde fatxadan egin genuen bezala, beste 7 fatxaden junturak itxi eta garbitu 

behar ditugu.  

 

1.4. EKIPAMENDU ESZENIKOA (120.000 €)  

 

Foku eta “dimmer”-ak (100.000 €) 

Arazo asko ditugu auditorioko argiztapen ekipamenduarekin eta bere balio-bizitza amaitu da. 

Horregatik “dimmer”-rak eta foku batzuk aldatu behar dira. 

 

Ganbera aretiko ganbera beltza (20.000 €) 

Ganbera aretoan ganbera beltza egiteko erabiltzen ditugun errezelak aldatu behar dira.  

 

1.5. Ikus-entzunezko ekipamendua (25.000,00 €)  

Ikus-entzunezko ekipamendua ordezkatu behar dugu (haririk gabeko mikrofonoak, grabazio 

elektronikoa, aretoetako segimendu kamerak) bere balio-bizitza amaitu delako edo zaharrak direlako.    

 

1.6. Digitalizazioa (120.000 €) 

Zaharra den instalazio baten berrinbertsioa da hau orain dugunarentzat ordezko piezak ez 

daudelako.  

Gaur egungo eskaerak erantzuteko ekipamendua berritu behar dugu. 

Balio-anitzeko aretoan eta auditorioan soinu eta video sistemak berrituko ditugu: 

-Auditorioan: soinu mahaia, kablea eta konexioak. Seinale analogikoa digitalera pasako dugu.  

-Balio-anitzeko aretoan soinu eta video ekipoak seinale analogikotik digitalera pasako ditugu 

hauen prozesatze eta konbertsio sistemarekin batera. 

 

1.7. Ganbera aretoan 4K bideo proiektorea ezarri  (94.200 €) 

Auditorioan bezala 4K proiektorea jarriko dugu ganbera aretoan Zinemaldiaren eskakizunak 

betetzeko.  

 



1.8. Material informatikoa. (10.000,00 €)  

Urtero berritzen dugun material informatikoa da hau.  

 

1.9. Altzariak: mahaiak, aulkiak, atrilak (25.000,00 €)  

Altzari zaharrak ordezkatuko ditugu. Kongresu handitarako behar ditugun aulki kopuru 

minimoa erosiko dugu, orain ditugunak gutxi direlako Bestalde, atrilak, oholtzak eta iradokizun 

hauek estaltzeko zapiak, eta telebista-set antzeko muntaiak egiteko egokiak diren   besaulkiak. 

 

1.10. Egurrezko panelak (90.000 €) 

Areto kanpoan eta barruan ditugun egurrezko panelak konpondu eta ordezkatuko ditugu.  

 

1.11. Ateak (28.000 €) 

Auditorioan eta ganbera aretoan hondatu diren egurrezko ateak konponduko ditugu.  

 

1.12. Aparkalekuko 3A-3B solairuetako igogailuak (70.000,00 €)  

Aparkalekuko igogailuak ordezkatuko ditugu, hauen erabilera intentsiboak hala behartzen gaitulako.  

Energia aurreztuko dugu, tenperatura hobe kontrolatu eta abiadura handiagokoak izango dira. 

 

1.13. Klimatizazioa, haizagailuak eta hodiak (40.000 €) 

Eraikineko klimatizazio ekipamendua eta hodiak konpondu eta ordezkatuko ditugu. 

 

1.14. Sute prebentziorako sistema (40.000€): 

Legeak sute prebentziorako dugun megafonia aldatzera behartzen gaitu. 

 

1.15. Kudeaketa softwarea berritu (50.700,00 €)  

ERP kudeaketa informatikoko sistema eta operazio kudeaketa sistema integratuko ditugu, 

Ikuspuntu operatibo eta administratiboetan oinarriturik.  

Softwareak produkzio, zerbitzu enpresen kudeaketa, pertsonala, ordutegia, eskakizun 

zehatzak, materialak etab… kudeatuko ditu. 

 

1.16. Beste batzuk: ibilgetua berritu (sarraila digitalak…) (5.000,00 €)  

Eraikineko sarrailak digitalizatuko ditugu. 

 

1.17. Ohiz kanpoko margolanak, panel akustikoak ganbera aretoan (125.000,00 €)  

Hainbat gune margotuko ditugu (markesina, ataria, makina aretoa, balio anitzeko aretoa, 

oturuntza aretoa eta sarrera nagusia). Bestalde, urak eta hezetasunak hondatu duen 

oturuntza aretoko panela ordezkatuko dugu.   

 

1.18. Auditorioko azal bikoitzaren eta ganbera aretoko ohiz kanpoko garbiketa (30.000,00 €)  

Ohiz kanpoko garbiketa eta azal bikoitzeko suaren aurkako pintura berrituko dugu.   

 

1.19. VIP aretoak berritu (25.000,00 €)  

Auditorioko VIP aretoak berrituko ditugu gure bezeroen iradokizunei erantzunez.  

 

 

 



HOBEKUNTZAK (165.000 €) 

 

 

2.1 Argiztapen orokorra: oturuntza aretoan, balio anitzeko aretoan eta auditorioko “foyer”-ean 

(50.000,00 €)  

Izenburuan aipatutako guneak hobe argituko ditugu. 

 

2.2 Kafetegiko zabor gela (25.000 €) 

Kafetegiko sukaldean zaborretarako biltegia egokituko dugu.  

 

 

2.3 Beste hobekuntzak (irisgarritasuna, lan arriskuen prebentzioa, ingurumena, eraginkortasun 

energetikoa…) (30.000,00 €)  

Hobekuntza hauekin ditugun ziurtagirien eskakizunak kudeaketa sistemara egokituko ditugu.  

Irisgarritasunari dagokionez, bezeroen segurtasun elementuak hatuko ditugu kontuan, 

auditorioko eskaileretan eta eskaileren aurrean eta bukaeran kontrastea hobetuz edo 

larrialdi seinaleak aretoen barruan jarriko ditugu.   

Lan arriskuen prebentzioko lanak ere hartuko ditugu kontuan, langileen segurtasunerako: 

tramex-a jarriko dugu foku eta “tronera” galerietan.  

Eraginkortasun energetikoari dagokionez, aurreko urteko hobekuntzei jarraipena emateko, 

erabilera handiko gunetan LED teknologia ezarriko dugu. 

 

2.4 Portikoaren ahoa desmuntatu (60.000 €) 

Eszenografia handiko muntaiak errazteko portikoaren ahoan dagoen estruktura desmuntatuko dugu.   

 

 


