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FONAMENTACIÓ�  �

Terreny natural compactat mecànicament 90% del PM.�  �

Tot-U artificial, compactat al 95% del PM, e= 200 mm, rebuig de pedrera cons-
tituït per una mescla semi-contínua de fins, que permet una compactació eficaç.�  �

Tot-U artificial, compactat al 98% del PM, e= 250 mm, com a base drenant.�  �

Capa de formigó de neteja, d’e=100 mm.�  �

Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de Ø6 c/20cm i una quantia 
de 0,07 m2/m3, de formigó HA 25/P/10/I e= 5 cm.�  �

Viga riostra amb malla electrosoldada de Ø6 c/10cm i una quantia de 0,07 m2/m3, 
de formigó HA 25/P/10/I de dimensions 40x60 cm.

ESTRUCTURA�  �

Placa alveolar de formigó pretensat tipus C de 25cm de cantell amb junta 
superior oberta, amplades de 40-60-80-120cm, d’Hormipresa® o similar. Llum 
màxima assolida 10 m. Resistència al foc: REI 120. Aillament acústic Rw= 
53,6 dB. Longitud mínima de recolzament= 10 cm. �  �

Capa de compressió formada per malla electrosoldada de Ø6 c/20cm i una 
quantia de 0,07 m2/m3, de formigó HA 25/P/10/I e= 5 cm.�  �

Capa de regularització amb morter eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5 
Biocalce Solera de Kerakoll® o similar. e=40 mm.�  �

Làmina separadora geotèxtil Geotex PES 100 no teixida de fibra de polièster de 
100 g/m2 de Socyr® o similar.�  �

Element flexible per a permetre les dilatacions tèrmiques composat per una 
placa de granulat de suro aglomerat negre 100% natural, aglutinat per la pròpia 
resina natural (suberina) de Socyr® o similar, densitat 120 kg/m3 i e= 30 mm.�  �

Element flexible per a permetre les dilatacions tèrmiques composat per una 
placa de granulat de suro aglomerat negre 100% natural, aglutinat per la pròpia 
resina natural (suberina) de Socyr® o similar, densitat 120 kg/m3 i e= 10 mm.�  �

Barrera impermeable i de vapor formada per làmina de poliolefina “Socycubierta 
Plus” de 155 g/m2 de Socyr® o similar, e=2 mm.�  �

Maó calat de textura manual, de color vermellós, amb tractament hidròfug, de 
dimensions 240 x 115 x 40 mm. Resistència 40N/mm2  de Piera Ecoceràmi-
ca®.�  �

Maó calat de textura manual, de color sorra, amb tractament hidròfug, de di-
mensions 240 x 115 x 40 mm. Resistència 40N/mm2  de Piera Ecoceràmica®� � 

Armadura Murfor RND/E de 200 mm c/200 mm. e=3 mm de Bekaert® per al 
mur de càrrega de maó.

� � �

Aïllament tèrmic de fibres de cànem 100% natural, inert a l’atac dels fongs i a 
la podridura per la pròpia albúmina natural, sense addició de cola tipus Can-
natech® de Socyr® o similar. Densitat 120kg/m3. Conductivitat tèrmica 

�

= 
0,041 W/mk. Resistència tèrmica RT=1,45 m2K/W. Absorció d’aigua < 2%. 
Amplada de plaques 120 x 6 cm.� � �

Aïllament tèrmic de fibres de cànem 100% natural, inert a l’atac dels fongs i a 
la podridura per la pròpia albúmina natural, sense addició de cola tipus Can-
natech® de Socyr® o similar. Densitat 120kg/m3. Conductivitat tèrmica 

�

= 
0,041 W/mk. Resistència tèrmica RT=0,95 m2K/W. Absorció d’aigua < 2%. 
Amplada de plaques 120 x 4 cm.� � �

Tub de PVC Ø80 mm embegut a la càmara d’aire col·locat c/3m amb reixa 
exterior d’acer inoxidable dotada de malla antiinsectes tipus Vilpe® o similar per 
a la ventil·lació de la cambra sanitària.� � �

Clau d’acer al carboni de subjecció de la fulla exterior de la façana ventilada 
tipus Bekinox de Bekaert® e= 4 mm. � � �

Dintell de formigó HA 25/P/10/I e= 5 cm armat amb malla electrosoldada Ø6 
c/10cm.� � �

Goteró.

PAVIMENTS�  �

Paviment heterogeni de vinil amb acabat de poliuretà (PVC) sistema Timberline 
PUR ECO d’Armstrong® o similar, amb acabat de fusta estampada 331-027, 
servit en rotlle de  200x 1600 cm d’e=20 mm, antilliscant, col·locat amb adhe-
siu acríl·lic de dispersió acuosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.�  �

Paviment heterogeni de vinil amb acabat de poliuretà (PVC) sistema Timberline 
PUR ECO d’Armstrong® o similar, amb acabat de fusta estampada 331-043, 
servit en rotlle de  200x 1600 cm d’e=20 mm, antilliscant, col·locat amb adhe-
siu acríl·lic de dispersió acuosa i soldat en calent amb cordó cel·lular. �  �

Paviment de pissarra natural tipus Pampa Protegido de L’ Antic Colonial® de 
dimensions 160x60x2 cm.�  �

Paviment de terra cuita per a exteriors tipus Village Country Touch de L’ Antic 
Colonial® de dimensions 30x30x2cm, amb tractament ignífug per ambdues 
cares.�  �

Canal monolític amb ranura central  per drenatge tipus Slimline® d’ ACO®, 
amb nervadures a la ranura longitudinal per a maximitzar la resistència.

COBERTA�  �

Perfil d’acer laminat LPN 50x5 fixat amb tacs químics a la placa alveolar com a 
remat de la capa de compressió.�  �

Xapa de coure pre-oxidat TECU® Oxid  de Quinta Metálica® o similar, engrapa-
da a junta alçada, amb una dilatació tèrmica= 1,7 mm/m als 100ºC.  Espessor 
de la xapa=0,6mm.�  �

Membrana transpirable  tipus SocyTrans 95 de Socyr® o similar, formada per 
dues capes sense trenar de polipropilè i una pel·lícula microporosa de 95 g/m2 
per a la regulació del vapor i la estanqueïtat a l’aigua, d’e=3 mm. Les unions 
entre les làmines es realitzen amb cinta adhesiva de dos cares de cautxú de 
butil  tipus Budax Top.  �  �

Taulell de fibres de fusta impermeable de densitat homogènia, impregnat amb 
làtex tipus Multiplex Top de Gutex® o similar, d’e=10mm. Composició: 86% 
fibres de fusta, 4% aigua, 10% emulsió parafina-làtex. Conductivitat tèrmica  �

=0,04 W/m°C. Densitat  > 25 kg /m³. Humitat fins al 8%. Comportament al 
foc: Euroclasse E�  �

Càmara d’aire per a la ventilació de la coberta de coure pre-oxidat, e= 3,15 cm�  �

Perfil d’acer laminat  IPN-100 col·locats cada 60 cm per al suport del metall i a 
la base de fixació de la coberta.�  �

Canaló d’alumini de recollida d’aigües pluvials de coure natural d’efecte envellit  
Prisma®  Serie Cu de Gutter System® o similar, de dimensions 158x105x0,6  
mm.�  �
Replè tallavents.�  �
Aillament de molt alta densitat amb superfície de molt alta densitat (

�
10 ≥70 

kN/m2))� � 
Capa separadora de poliestirè d’alta pressió TGF 20 de 190 g/m2 de Zinco® o 
similar, e= 0,2 mm. � � �
Capa de protecció antiarrels formada per una manta de fibra sintètica de poli-
propilè ISM50 de 850 g/m2 de Zinco® o similar, e= 6 mm.� � �
Capa de protecció antiarrels formada per una manta de fibra sintètica de poli-
propilè SSM45 de 470 g/m2 de Zinco® o similar, e= 5 mm.� � �
Paviment aïllant drenant tipus Losa Filtrón® R7 d’Intemper®, format per una 
base de poliestirè extruït  (XPS) d’e=30 mm i una capa de formigó porós d’alta 
densitat (HPAP) d’e= 35 mm col·locat amb pendent 0% per a la base aillant i 
drenatge de la coberta ajardinada. Dimensions totals: 594x594x65 mm.� � �
Catifa tipus Sedum formada per plantes de cepellons petits amb diferents espè-
cies vegetals a partir de 30 peces/m2: floriferum, cauticola, spurium... Alçada 
assolida: 50-150 mm, sobre substrat de terra h=7cm.� � �
Còdols de riu Ø1-2cm

� � �
Sòcol de claraboia fabricat amb resines de polièster reforçat amb fibra de vidre 
(PRFV) tipus sàndvitx, amb aillament de tèrmic per al trencament de pont tèrmic 
a base d’espuma de poliuretà. � � �
Cúpula de claraboia de vidre acríl·lic (polimetacrilat de metil) tipus bivalva, amb 
càmara d’aire intermitja, per evitar condensacions i garantir un major aillament 
tèrmic, amb obertura elèctrica per polsador. 

TANCAMENTS�  �
Banda elàstica de cautxú elastomèric de cèl·lules tancades d’e=20 mm tipus 
Armatech® de Technical Foam® o similar.�  �
Escopidor ceràmic tipus Barcelona Rosat flamejat per rematar la coronació del 
mur de tancament de façana, de dimensions 170x44 i gruix variable, de Ceràmi-
ca Calaf® o similar. �  �
Escopidor ceràmic tipus Barcelona Rosat flamejat de Ceràmica Calaf® de 
dimensions 30x30x2 cm. Absorció d’aigua 13% i dilatació tèrmica lineal 6,7 x 
10-6 (K-1), instal·lades amb una junta de 8 mm.�  �
Premarc superior fusteria format per un perfil tubular rectangular d’acer laminat 
en calent de dimensions 140x60x5 mm soldat a planxa d’acer 180 x 5 mm.�  �
Premarc lateral fusteria de xapa d’acer laminat en calent 180 x 5 mm.�  �
Fusteria fixa d’alumini amb rotura de pont tèrmic, tipus Vitrocsa® o similar.�  �

Fusteria d’alumini oscil·lant per eix superior, amb rotura de pont tèrmic tipus 
Vitrocsa® o similar.�  �

Fusteria d’alumini de fulles corredisses, amb rotura de pont tèrmic, tipus Vitroc-
sa® o similar.�  �

Envidrament SSG Climalit® Bioclean autonetejable, composat per Bioclean 
Planitherm S per la cara exterior i Planilux per la cara interior 3+3/12/3+3.� � 

Premarc inferior fusteria i base de suport per al tancament exterior compost per 
perfil tubular rectangular d’acer laminat en calent de dimensions 140x60x5 mm 
soldat a planxa d’acer 180x5 mm.� � �

Protecció solar vertical “foscurit” del model Polyscreen 350 13071-Perla gris de 
Bandalux® o similar, amb accionamient elèctric (unitats de 2,85x2,50 m).� � �

Protecció solar vertical de lames fixes de fusta d’Ipé de dimensions 5x15 mm  
d’alçada variable, tractades amb tractament de protecció en base de dissolvents 
orgànics mitjançant el sistema de doble buit.� � �

Perfil d’acer laminat LPN de dimensions 200x150x15 mm. � � �

Perfil tubular rectangular d’acer laminat en calent de dimensions 5x10x590 mm.

� � �

Pletina d’acer laminat com a ancoratge per al suport de les lames de fusta 
e=3mm, soldada al perfil tubular.� � �

Travesser d’alumini extrudit tipus Welser® o similar. Mides: 8500 x 20 x 10 mm� � �

Perfil omega de xapa d’alumini tipus Welser® .� � �

Plaques de guix laminat tipus Pladur® o similar d’e=19 mm + 19 mm (28 
mm) de dimensions 500 x 2800 cm (alçada variable), amb una R

A
= 58 dBA 

(R
A
 mínima = 50 dBA)i una EI 120 (EI mínima = 60)� � �

Aillament tèrmic de granulat de suro aglomerat negre 100% natural, aglutinat per 
la pròpia resina natural (suberina) sense addició de cola, de Socyr® o similar. 
Densitat 120kg/m3. Conductivitat tèrmica 0,035 kcalm/m2Chr. Absorció d’aigua 
< 3%. Amplada de plaques 100 x 4 cm. Amb el mateix aïllament aconseguim 
un adient aïllament acústic.� � 

Estructura de rastrells de fusta de pi del país tractat amb sals hidrosolubles CCB 
en autoclau suspès amb penjadors combinats d’acer galvanitzat cada 400 mm. 
Mides: 3250x50x38 mm� � �

Rastrell de fusta de pi del país tractat amb sals hidrosolubles CCB en autoclau 
suspès amb penjadors combinats d’acer galvanitzat cada 400 mm. Mides: 
835x50x38 mm� � �

Sòcol de fusta de pi tractat del país de dimensions 2x10 cm.� � �

Lama de fusta de Ipé clipada amb el sistema clàssic d’Exterpark® o similar, 
i amb tractament de protecció en base de dissolvents orgànics mitjançant el 
sistema de doble buit. Mides 2000 x 95 x 22 mm.� � �

Fals sostre de llistons de fusta de bambú Moso tipus 3040C d’Screenwood® o 
similar, formades per cinc capes contraxapades i impregnades amb un retardant 
de combustió, fixades a rails laterals d’alumini. Mides: 55x34,2x300 mm. � � �

Reforç impermeable a la cantonada formada per una làmina de poliolefina 
SOCYCUBIERTA PLUS de 155 g/m2 de Socyr® o similar. Longitud solapament: 
300mm, e=2 mm.� � �

Placa de ciment revestida amb fibre de vidre per una cara Aquapanel de 
12,5mm de gruix cargolada a estructura metàl·lica autoportant de Knauf® o 
similar.� � �

Estructura metàl·lica autoportant d’acer galvanitzat composada per canals 
horitzontals i muntants verticals de 0,6mm de gruix cada 600mm, fixats mecà-
nicament a l’estructura, amb bandes acústiques sota els perfils perimetrals de 
Knauf® o similar.� � �

Placa de cartró guix Standard (A) de 12,5mm de gruix cargolada a l’estructura 
metàl·lica autoportant de Knauf® o similar, amb una R

A
= 58 dBA (R

A
 mínima 

= 50 dBA)i una EI 120 (EI mínima = 60)

� � �

Panell decoratiu de fusta de bambú massís tipus Vertical Tostado de Tuka 
Bamboo® de col·locació vertical, de dimensions 2400x300x19 mmt ractat amb 
tractament ignífug Euroclase Bs2s0. � � 

Taulell rexapat de fusta de bambú massissa tipus Tuka Bamboo® d’e= tractat 
amb tractament ignífug Euroclase Bs2d0.� � �

Estructura de cartró guix Standard (A) de 12,5mm de gruix cargolada a l’es-
tructura metàl·lica autoportant de Knauf® o similar, amb una R

A
= 58 dBA (R

A
 

mínima = 50 dBA)i una EI 120 (EI mínima = 60) acabada amb pintura plàstica 
de colors primaris variables.� � �

Pissarra mural verda emmarcada amb perfil d’alumini anoditzat color RAL-9006 
i cantonades arrodonides, amb superfície laminada per l’escriptura amb guix.� � �

Plafó de suro e=2cm� � �

Pissarra Digital Interactiva (PDI)� � �

Enrajolat ceràmic tipus Ston-Ker® Antislip® de Porcelanosa® o similar, per a 
locals humits com banys i cuina.

CONDICIONAMENT�  �

Tub de desaigua d’aigües pluvials de PVC Ø110 mm.�  �

Arqueta de formigó a peu de baixant de dimensions 40x40x40 cm.�  �

Unitat de cassette de quatre vies VRV de la sèrie PLFY-P-VCM-E de Mitsubishi 
Electric® per a la climatització de l’aula, de dimensions 600x600x208 mm.�  �

Conducte principal de distribució d’aire de ventil·lació 100% aire exterior de 
la sèrie PEFY-P-VMH-E-F de Mitsubishi Electric® per a la climatització de les 
zones de pas, de dimensions 350x350x2000 mm.�  �

Lluminària amb fluorescència lineal amb component de llum directa (fluorescent 
lineal T5 de 49 W) i indirecta (T5 de 24 W) tipus OD-2951 de Lledó® o similar, 
amb estructura fabricada en alumini d’extusió en color RAL-9006, de dimensi-
ons 40x80x500 mm.�  �

Lluminaria per instal·lació amb raíl d’alumini extrusionat tipus i24 d’iGuzzini® o 
similar, amb component de llum directa (2x T16 de 54W) amb reflector d’alumi-
ni pintat en color RAL-9006, de dimensions 355x61x200 mm. �  �

Safata rígida d’acer galvanitzat pel pas d’instal·lacions, amb tapa i divisió per a 
instal·lació d’electricitat, veu i dades.�  �

Conducte de distribució de fontaneria.
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