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ESTRUCTURA

E 01. Estructura de formigó. Llosa massissa de formigó HA - 25 de 35 cm de cantell.

E 02. Estructura de formigó. Pilar de formigó de dimensions 60 x 90 cm. Pilars en el sòcol de l'edifici els quals suporten

les pantalles estructurals de la torre.

E 03. Estructura de formigó.Pilar de formigó de dimensions 200 x 110 cm. Forma part dels pòrtics de 20,3m de llum de eix

a eix dels pilars.

E 04. Estructura metàl·lica. Perfil en horitzontal d'acer laminat IPN 600.

E 05. Estructura metàl·lica. Perfil en vertical d'acer laminat HEB 300.

E 06. Estructura metàl·lica. Perfil en diagonal d'acer laminat IPE 600.

E 07. Estructura metàl·lica. Perfil en horitzontal d'acer laminat IPN 400.

E 08. Estructura metàl·lica. Perfil en horitzontal d'acer laminat IPE 200 BOYD.

E 09. Estructura metàl·lica. Perfil en horitzontal d'acer laminat IPE 500 BOYD.

E 10. Forjta mitjançant llosa mixta.

PLAÇA

P 01. Acabat de l'espai públic. Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu

mitjà, de 50 mm de gruix i de dimensions que oscil·len entre 40 i 120 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt.

P 02. Morter adherent.

P 03. Làmina impermeable.

P 04. Formigó alleugerit per generar pendents de la plaça per desaiguar l'aigua pluvial .

P 05. Bloc de vidre (pavès) de textura superficial amb relleu i amb tractament antilliscant per a exteriors. Dimensions 20 x 20 x

8cm.

P 06. Perfils d'acer perimetrals als lluernaris. Subjecten els blocs de vidre. Solucionen el punt de trobada entre el lluernari i el

paviment exterior de la plaça.

TERRENY

T 01. Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir.

T 02. Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de

vidre, col·locada sense adherir al suport. Tipus Rhenofol CG.

T 03. Grava de riu filtrant de diàmetre mitjà que permet la filtració d'aigües subterrànies.

T 04. Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit de formigó de

10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb

barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida. Tub de drenatge perimetral a una distància de 60

cm mínim de la sabata de fonamentació.

T 05. Camisa de drenatge de grava de 30 a 50 mm.

T 06. Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

P 07. Canaló ocult de formigó prefabricat de recollida d'aigües pluvials de l'espai públic. De pendent del 1,5% condueix l'aigua

fins a l'escomesa.

P 08. Pletina d'acer e=1cm soldades i anclades amb tacs químics a la llosa de formigó, formant la base de recolzament de

les lloses de la vora del canaló. P 09. Peça metàl·lica 

P 09. Pletines d'acer e=1cm remantant el cantell de les lloses que limiten amb el canaló.

P 10. Solera de formigó de 8cm de gruix.

P 11. Capa de grava.

P 12. Aïllament rígid de poliestirè extrusionat de 4 cm de gruix.

P 13. Llosa de pedra especial de 11cm de gruix formant la vora de la recollida d'agües. Per possibilitar el registre i la neteja

del canal. Amb uns tiradors d'acer que permeten aixecar-la per introduir una manguera amb aigua a pressió.
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COBERTA

C 01. Llosa filtrón INTEMPER (model R7) 7cm (3cm d'aïllant). Alta resistència a càrregues (2.000 kg sobre suport de 18 cm

de diàmetre)

C 02. Membrana impermeabilitzant de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de

malla de fibra de vidre, col·locada sense adherir al suport. Tipus Rhenofol CG.

C 03. Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir. Tipus

FELTEMPER 300 P.

C 04. Capa de regularització amb morter de ciment.

C 05. Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà.

C06. Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-25-PE amb armadura de

film de polietilè de 65 g/m2 adherida.

C 07. Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de

vidre, col·locada sense adherir al suport. Tipus Rhenofol CG.

C 08. Aïllament exterior per a suport de revestiment continus amorfs, amb planxa de poliestirè expandit EPS, de 40 mm de

gruix, fixada amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, fixació

mecànica del conjunt.

C 09. Barrera antiarrels LB 80 (ja que no hi ha impermeabilització contra arrels).

C 10. Capa de protecció.

C 11. Tela filtrant SF.

C 12. Estrat orgànic.

C 13. Gespa, plantes.

C 14. Acabat de grava en els perímetres de la coberta.

C 15. Xapa metàl·lica d'acer plegada. Canaló perimetral d'aigües pluvials de coberta.

C 16. Il·luminació exterior orientable (ERCO).
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