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INFORME
OBRA D’IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRATS A L’ETAP D’EMPURIABRAVA (COSTA
BRAVA NORD)
Antecedents
L’ETAP d’Empuriabrava va entrar en servei l’any 1987 i consta d’edificis amb cobertes
planes. L’any 2013 es va haver de dur a terme la impermeabilització de la sala de
projeccions i del terrat de la zona de sortida de filtres, on es van detectar degoters per efecte
del deteriorament degut al pas del temps de les juntes de dilatació de l’estructura.
Recentment al terrat del taller s’ha observat l’aixecament de la tela asfàltica per sobre la
grava, així com el deficient segellat de les juntes i vores de la tela amb els paraments
verticals. Per aquesta raó han aparegut degoters a la junta de l’edifici del taller amb l’edifici
contigu. A més, el passadís existent a la façana principal de la planta està revestit
exteriorment per una capa de morter de ciment i no compta amb cap sistema
d’impermeabilització.
Per evitar la infiltració d’aigua durant episodis de pluja i garantir el correcte manteniment de
la estructura, es fa palesa la necessitat de substituir el revestiment impermeabilitzant
existent per un de nou convenientment executat i segellat.
Objecte
L’objecte de l’actuació comprèn la impermeabilització del terrat del taller i del passadís de la
façana principal amb tela asfàltica i segellats.
Descripció tècnica
L’actuació es divideix en les següents fases:
A. Terrat del taller
1. Retirada de graves, geotèxtil i aïllament. Superfície: 51 m2. Acopi de graves per
tornar a aprofitar.
2. Neteja i preparació de les superfícies amb capa d’imprimació asfàltica.
Superfície: 51 m2.
3. Extensió de 2 làmines impermeables de 4 kg/cm2 i armadures FV+FP adherides
entre sí i al suport. Superfície: 65 m2.
4. Extensió de geotèxtil protector de la impermeabilització de 200 g/cm2.
Superfície: 51 m2.
5. Aïllament XPS de 40 mm de gruix i resistència 300 kPa. Superfície: 51 m2.
6. Extensió d’un geotèxtil de protecció de l’aïllament de 200 g/cm2. Superfície: 51 m2.
7. Reforç perimetral mitjançant làmina autoprotegida amb grànuls de pissarra de
5 kg/m2 i perfil galvanitzat de remat de les làmines, fixat i segellat. Longitud: 31 m.
8. Estesa de la capa de grava. Superfície: 51 m2.
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B. Passadís de la façana
1. Neteja i aplicació de capa d’imprimació asfàltica. Superfície: 18 m2.
2. Dues làmines asfàltiques de 4 kg/m2 i armadures FV+FP adherides entre si i al
suport. La segona làmina autoprotegida amb grànuls de pissarra. Superfície: 24 m2.
3. Perfil galvanitzat de remat de les làmines, fixat i segellat. Longitud: 21 m.
Emplaçament
L’obra s’executarà a la següent adreça:
ETAP Empuriabrava
Carrer Carlit, s/n
17487 Empuriabrava
Coordenades: 42.247888, 3.104043
Enllaç a GoogleMaps: https://goo.gl/maps/1VpjHfE2yez
Termini
El termini per a l’execució de l’actuació és de 3 mesos a partir de la data de notificació de la
seva adjudicació. Les actuacions s’hauran de dur a terme en el moment i forma indicats per
part dels serveis tècnics del CCB-ELA i/o de l’empresa explotadora, per tal de no generar
afeccions al servei.
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Descripció
Capítol 1. TERRAT DEL TALLER
Retirada de graves, geotèxtil i aïllament. Acopi de graves
per tornar a aprofitar
Neteja i preparació de les superfícies amb capa
d’imprimació asfàltica
2
Impermeabilització amb 2 làmines asfàltiques de 4 kg/m i
armadures FV+FP adherides entre sí i al suport
2
Capa separadora de geotèxtil de 200 g/cm
Aïllament XPS gruix 40 mm i 300 kPa
2
Capa separadora de geotèxtil de 200 g/cm
Reforç perimetral amb làmina autoprotegida per grànuls
de pissarra de 5 kg/m2. Perfil galvanitzat de remat de
làmines fixat i segellat.
Estesa de nou de les graves. S’inclouen les cassoletes
dels baixants, els paragraves i els remats de làmina
necessaris per deixar la coberta totalment acabada
Capítol 2. PASSADÍS DE LA FAÇANA
Neteja i preparació de les superfícies amb capa
d’imprimació asfàltica
2 làmines asfàltiques de 4 kg/m2 i armadures FV+FP
adherides entre si i al suport. La làmina superior
autoprotegida amb grànuls de pissarra
Perfil galvanitzat de remat de làmines, fixat i segellat

Quantitat

Preu unitari
€/unitat

Import, €

51

21,60

1.101,60

51

6,90

351,90

65

20,80

1.352,00

51
51
51

1,60
8,00
1,60

81,60
408,00
81,60

31

27,00

837,00

51

10,00

510,00

TOTAL CAPÍTOL 1

4.723,70

18

7,00

126,00

24

23,00

552,00

21
17,00
TOTAL CAPÍTOL 2

357,00
1.035,00

TOTAL ABANS D’IVA, €
IVA 21%, €
TOTAL PRESSUPOST, €

5.758,70
1.209,33
6.968,03
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Observacions addicionals
L’adjudicatari haurà d’elaborar una avaluació de riscos, signada per tècnic competent,
incorporant les condicions que li indiqui l’empresa explotadora del servei i que presentarà al
tècnic de prevenció de riscos laborals de la mateixa abans de l’inici dels treballs. Les
despeses que es derivin d’aquesta activitat aniran a càrrec de l’adjudicatari.
En cas que sigui necessari un coordinador de seguretat i salut segons el RD 1627/97, el
Consorci Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua (CCB-ELA) ho encomanarà a un tècnic
competent.
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