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REPOSICIÓ DE CLARABOIES A L’ETAP D’EMPURIABRAVA
Antecedents
El terrat de la sala de bombes de l’ETAP d’Empuriabrava té dues claraboies grans i cinc de
petites, totes elles instal·lades l’any 1987, durant la construcció de la planta. L’any 2021 es
van detectar filtracions a les claraboies i el febrer de 2022, quan s’anaven a reparar, una de
les claraboies grans es va trencar. El material de les dues claraboies grans està recremat i hi
ha escletxes, per això entra aigua i cal reposar-les. Les cinc claraboies petites estan en millor
estat, però també es considera necessari reposar-les ja que, igual que les claraboies grans,
han arribat al final de la vida útil.

Figura 1. Claraboia gran trencada i dues claraboies petites al fons.

Objecte
L’objecte de l’actuació és la reposició de les claraboies del terrat de la sala de bombes de
l’ETAP d’Empuriabrava.
Concretament, els treballs a realitzar seran els següents:






Retirada de les claraboies existents i transport fins a centre autoritzat de valoració de
residus
Construcció d’un muret perimetral d’obra de fàbrica al voltant de totes les obertures de
les claraboies
Subministrament i col·locació de les noves claraboies
Redacció de document d’avaluació de riscos en l’obra i posada en pràctica de totes
les mesures previstes
Redacció i lliurament d’un informe detallat dels treballs realitzats

CPV: 44115400-3 Claraboies
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Descripció dels treballs
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Les claraboies a instal·lar seran claraboies fixes amb remat en tot el perímetre amb xapa
plegada d’acer inoxidable AISI 316 i 2 mm de gruix. Seran claraboies de doble cúpula, una
incolora i l’altra opaca, i tindran les següents dimensions:



2 claraboies de 1.600 x 1.600 mm
5 claraboies de 600 x 600 mm

El terrat on s’han d’instal·lar les claraboies està a més de 2 m del terra i el risc de caiguda per
les obertures de les claraboies és de gairebé 8 m.
Les claraboies s’instal·laran una mica més elevades que la superfície del terrat, per afavorir
que no entri aigua i garantir una correcta impermeabilització. Per aquest motiu, caldrà construir
un muret perimetral de fins a 15 cm d’alçada al voltant de totes les obertures de les claraboies.
Aquest muret serà d’obra de fàbrica, revestit per tots dos costats i quedarà totalment acabat
per poder-hi col·locar les noves claraboies.
Termini d’execució
El termini màxim d’execució de l’objecte del contracte serà de QUATRE (4) mesos a partir de
la notificació de l’adjudicació.
L’actuació es durà a terme en el moment i forma indicats pels serveis tècnics del Consorci
d’Aigües i/o de l’empresa explotadora de l’ETAP per tal de no generar afeccions al servei.
Emplaçament
Les feines es realitzaran a l’ETAP d’Empuriabrava, que té la següent localització:
Carrer Carlit, s/n. 17487 Empuriabrava
Coordenades: 42.247888, 3.104043
Enllaç a Google Maps: https://goo.gl/maps/tjsx5oVr9HJe9zRQ7
Compliment de la normativa de seguretat i salut
L’adjudicatari elaborarà una avaluació de riscos, signada pel tècnic competent, incorporant les
condicions que li indiqui el coordinador o tècnic de seguretat i salut del Consorci d’Aigües i el
tècnic en prevenció de riscos laborals de l’empresa explotadora de les instal·lacions. Aquesta
avaluació i la resta de documents que li siguin requerits hauran de ser elaborats i presentats
abans de l’inici dels treballs. Les despeses que es derivin d’aquesta activitat aniran a càrrec
de l’adjudicatari i es troben incloses al pressupost.
Observacions addicionals
L’apartat 4.8.11 del PPT que regula el contracte entre l’empresa explotadora del servei
d’abastament en alta del Consorci d’Aigües, la UTE Abastament Consorci Costa Brava, i el
propi Consorci d’Aigües diu textualment:
“En cas de reposicions i/o millores realitzades per empreses externes contractades pel
CCB-ELA, serà obligació de l’adjudicatari la supervisió diària del desenvolupament de
les actuacions, havent de comunicar de manera immediata al CCB-ELA qualsevol
desviació que es detecti respecte les descripcions de materials i/o feines dels informes,
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memòries valorades o projectes emprats per a l’establiment dels contractes. Igualment,
serà obligació de l’adjudicatari informar al CCB-ELA d’aquelles pràctiques dutes a
terme per l’empresa externa que puguin resultar perjudicials per a les instal·lacions
objecte d’aquest contracte o que puguin causar alteracions en la correcta prestació del
servei tant si és a curt com a llarg termini.”
Durant la fase d’execució dels treballs, a efectes pràctics, i en absència d’una indicació diferent
que es pogués donar per part dels tècnics del Consorci d’Aigües, l’adjudicatari haurà de seguir
les instruccions que doni el personal de l’empresa explotadora. En cas de dubtes respecte a
l’adequació d’aquestes instruccions, serà obligatori fer la consulta amb els tècnics del
Consorci d’Aigües, els quals resoldran la discrepància.
El Consorci d’Aigües no es farà càrrec de despeses addicionals derivades de decisions
unilaterals preses durant l’execució de l’obra que siguin diferents de les demanades en aquest
document.
Presentació d’ofertes
Les ofertes hauran d’incloure les característiques de les claraboies proposades, que hauran
de ser consistents amb les sol·licitades pel Consorci d’Aigües.
Les ofertes que no incloguin les característiques de les claraboies, o que no s’ajustin a les
demanades, no seran tingudes en compte en la valoració.
Es desestimaran les ofertes que superin en 5 punts percentuals (5%) el percentatge mitjà de
les baixes de les ofertes presentades.
D’entre les ofertes restants se seleccionarà la més econòmica que compleixi amb les
característiques i els requisits tècnics especificats en aquest informe.
La proposta de claraboies presentada es considerarà vinculant.

Pressupost

Amidament

Preu
unitari,
€/Unitat

Import, €

Unitat

Descripció

u

Desmuntatge i retirada de claraboia fixa, inclosa la càrrega
amb mitjans manuals.

7,00

30,00

210,00

u

Transport fins a centre autoritzat de valoració de residus,
descàrrega i cànon d'abocament.

1,00

450,00

450,00

u

Claraboia fixa de doble cúpula, dimensions totals 1.600 x
1.600 mm, amb remat en tot el perímetre amb xapa
plegada d'acer inoxidable AISI 316 i gruix 2 mm, incolora i
opaca, subministrada i totalment instal·lada en terrat a
més de 2 m del terra, inclosos p.p. de cargols d'acer
inoxidable de fixació a l'obra.

2,00

2.100,00

4.200,00

u

Claraboia fixa de doble cúpula, dimensions totals 600 x
600 mm, amb remat en tot el perímetre amb xapa plegada
d'acer inoxidable AISI 316 i gruix 2 mm, incolora i opaca,
subministrada i totalment instal·lada en terrat a més de 2
m del terra, inclosos p.p. de cargols d'acer inoxidable de
fixació a l'obra.

5,00

1.300,00

6.500,00
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m

Construcció de muret perimetral d'obra de fàbrica, revestit
per tots els costats, al voltant de les 7 obertures a cobrir
amb claraboies, d'alçada fins a 15 cm i amplada fins a 15
cm, inclòs repicat i sanejat previ de superfícies existents,
curat, gestió de runes, lliurament de materials fins el terrat,
totalment acabat.

19,00

80,00

1.520,00

u

Redacció de document d'avaluació de riscos en l'obra i
posada en pràctica de totes les mesures previstes de
prevenció de riscos i seguretat en el treball, senyalització,
protecció col·lectiva i equips de protecció.

1,00

1.000,00

1.000,00

u

Lliurament d'informe detallat de l'actuació, amb descripció
i reportatge fotogràfic.

500,00

500,00

TOTAL, €

1,00

14.380,00

IVA 21%, €

3.019,80

PRESSUPOST, €

17.399,80

Fi de l’informe

Signat i datat electrònicament a Girona.

