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Detalls   1:20

Concepte 
Els detalls constructius que es detallen a continuació són els de les 
façanes i cobertes.

Edifici auditoris 

Façanes

F1.1  Façana tipus mur cortina sistema MX VEE de la marca Technal, 
vidre exterior encolat. Estètica de façana de pell de vidre amb alumini 
ocult per el vidre. Encolat i fàcil muntatge en obra. Peces de segu-
retat que impedeixen la caiguda del vidre en cas de desprendiment. 

 
F1.2  Façana   opaca   tipus  GRC, Formigó  reforçat  amb  fibre  de  vidre.L‘objectiu 
principal es evitar l‘aspecte habitual que tenen les façanes prefabricades de 
formigó, explorant noves possibilitats expressives. Dissimulant les juntes 
verticals de cada peca, i treballant la pigmentació natural de cada mòdul.

Cobertes
C1   Coberta invertida de graves
C2   Coberta lleugera de zenc

Edifici serveis

Façanes
F2.1  Façana tipus mur cortina sistema MX VEE 
F2.1  Façana tipus mur cortina sistema MX VEE

Cobertes
C3   Coberta aljub

SUB-ESTRUCTURA LLUERNARI

LL1. HEB 200

LL2. Poliestirè extruit e: 5 cm

LL3. Canal de xapa galvanitzada

LL4. Goma absorvent de deformacions

LL5. Vidre amb càmara 4+4/10/6

LL6. Perfil T metàl.lic

LL7. Perfil de xapa metàl.lica plegada

LL8. Xapa galvanitzada

COBERTA Lleugera de ZENC

C2.1. Panell prefabricat amb tauler hidròfug de 19 mm., 

ànima de poliestire extruït 60 mm. i tauler ignífug de 13 mm. 

C2.2. Làmina drenant Delta

C2.3. Coberta de zenc prepatinat (g=0.8 mm.) amb sa-

fates de 58 cm. i junta alçada 2.5 cm., engatillada

C2.4. Canaló perimetral de zenc  (g=1 mm.) sobre tauler hidròfug i

aïllament de poliestiré extruït 40 mm.

C2.5. Subestructura de coberta. Corretges, perfils IPE 200 metà.lics.

COBERTA INVERTIDA de GRAVA

C1.1. Formigó de pendents 

C1.2. Làmina bituminosa LBM-30-FP

C1.3. Capa separadora

C1.4. Aillament tèrmic, piliestiré extruit e:5 cm.

C1.5. Protecció  pesada, graves

C1.6. Perfil metàl.lic amb segellat

C1.7. Bloc de formigó 

C1.8. Peça prefabricada de formigó

C1.9. Aïllament de coberta. Planxa de 

poliestirè 

C1.10. Capa de formigó lleuger per a 

formació de pendent 3% 

C1.11. Planxa de remat d‘alumini ano-

ditzat color negre 

C1.12 Forjat de prellesosa alleugerida, 

sortint, pulida a l‘exterior i projecció de 

pintura 

DETALL EDIFICI  BAIX

1.  Paviment plaça : Peça de granit e:7cms 

sobre morter 2cms 

2. Solera de formigó e:18cms

3.  Emmacat de graves e:30cms

4.  Terreny natural

5.  Barrera de vapor

6. Aïllament tèrmic format per placa rígida de 

poliestirè

7.  Mur cortina tipus MXVEE Technal format per 

perfils d‘alumini anoditzat color negre

8.  Paviment plaça : Peça de granit e:7cms 

sobre morter 2cms 

9. Finestra d‘alumini anoditzat color negre amb 

vidre laminat de seguretat 4+4/12/6mm integra-

da en mur cortina MXVEE

10.  Planxa de remat d‘alumini anoditzat color 

negre 

11.  Capa de formigó lleuger per a formació de 

pendent 3% 

12.  Aïllament de coberta. Planxa de poliestirè 

13. Bloc de formigó prefabricat poliestirè

14.  Làmina impermeable de betum plastoméric 

amb antiarrels sobre geotéxtil d‘antipunxonament

15. Peça prefabricada de formigó

16.  Terra vegetal

17.  Llosa tipus „filtron“ 

18.  Aigua

19. Doble  aïllament  de coberta de planxes de 

poliestirè extrusionat de 40mm cada una 

20.  Forjat format per una prellosa

21. Fals sostre format per plaques de cartro guix 

suspès amb guies ocultes

22.  Aïllament

23. Placa de cartró guix

24.  Lleixa de taules marí vernissada

25.  Peça de tauler marí pintada 

26.  Paviment interior format per peces de mar-

bre travertí de 60x40cms

27. Tubs de terra radiant de polietilé reticulat 

embeguts en solera de e:5cms    

28.  Solera de formigó de e:15cms

29. Lluernari de coberta d‘alumini tipus 

„Veranada“ de Technal amb vidre laminat 

6+6+6/10/4+4mm  

DETALL PLAÇA

1.  Peces de granit 1200x1200x70 mm

2.  Parterres vegetals

3. Paviment de llambordes de 70x70x70 mm

4.  Banc de granit de 1200x1200x450 mm (util)

5.  Escocell de 1200x1200 format per planxa 

metàl.liques tipus corten de 10 mm de gruix

6. Pàrking de bicicletes de 1200mm , tipus Bici-

N d‘Escofet

PLANTA COBERTA 

SEC AA SEC BB

SEC CC

30. Persiana veneciana per a interior d‘alumini

  

FAÇANA EDIFICI AUDITORI

F1.1. Triple vidre e:35 mm, cantells pulits i segellats 

amb silicones resistents als rajos UV 

F1.2. Muntant estructural anclat al forjat, 140 mm

F1.3. Travesser 120x52 mm

F1.4. Junta de desbordament en el travesser supe-

rior per evitar la retencio d‘aigua i afavorir al drenatge.

F1.5. Silicona estructural aplicada segons Technal, 

encolada sobre barretes d‘alumini anoditzat.

PAVIMENTS

P1. Forjat de prellosa de 35 cm + capa de compres-

sió, alleugerida amb cassetons de poliestirè expandit 

P2.  Aïllament tèrmic format per placa rígida de polie-

stirè

P3.  Terra radiant 

P4.  Tubs

P5. Paviment interior, peces de marbre pulit

P6. Cel ras per pas d‘instal.lacions

P7. Biga de vora

P8. Formigó de pendents

P9. Paviment exterior,  

P10.  Capa impermeable

P11.  Paviment plaça : Peça de granit e:7cms 

sobre morter 2cms  

P12. Formigó de pendents

P13.  Emmacat de graves e=30cms

P14.  Mur de contenció  de terres, de formigó 

armat

P15.  Paviment placa 

P16. Paviment de formigó vist amb 

juntes, planta pàrking

P17. Solera de formigó de e:15cms

P18. Emmacat de graves e=30cms

P19. Terreny natural 

P20.  Tub de drenatge

F1.6. Segellat obligatori en el remat inferi-

or (trobament terra)

F1.7. Xapa galvanitzada

F1.8. Aïllament Promatec V e:10mm

F1.9. Vidre opacificat

F1.10. Sistema d‘anclatge al forjat

F1.11. Aïllament de llana de roca

F1.12. Vidre opacificat 

F1.13. Vista GRC

F1.14. Projecció del pilar

F1.15. Làmina de GRC, e:10-20 mm

F1.16. Bastidor format per tubs d‘acer galvanitzat

F1.17. Patilles soldades al bastidor d‘acer de Grc 

com a sistema d‘unió amb la làmina de Grc

F1.18. Massa de Grc per facilitar la unió

F1.19. Aïllament projectat sobre panell de GRC 

per la cara interior

F1.20. Perfil angular inferior metàl.lic, sistema

d‘anclatge al forjat

F1.21. Perfil angular superior metàl.lic

F1.22. Sistema estanc entre panells de GRC, mit-

jancant una projeccio de silicona

F1.23. Sistema de tancament interior de façana 

amb placa intermitja. Format per una subestrucutra 

de panells de guix de la marca KNAUF. Cara exterior 

placa Aquapanel outdoor, amb làmina impermeable 

Tyvek. Aïllament de llana de roca, entre muntants i 

travessers.Bandes de dilatacio amb contacte entre 

forjats. e:120 mm

F1.24. Placa interior de cartró guix interior, amb  aïlla-

ment de llana de roca, entre muntants.e:84 mm

F1.25. Càmara d‘aire estanca entre plaques, sufici-

entment ample per afavorir aïllament.e: 220mm

F1.26. Aïllament projectat sobre perfil estructural en 

U anclat al forjat.

F1.27. Forjat de prellossa alleugerida i capa de com-

pressió,  e:350 mm

DETALL Elaboració GRC

Els panells de GRC es realitzen sobre motlles de 

goma, partint de dos panells bàsics. Es defineix la 

orientació dels panells per cada peça, de mode 

que no coincideixin les juntes verticals amb els 

panells horizontals.

1. El formigó es projecta sobre l‘encofrat amb 

una pistola, es passen dos capes, cadascuna en 

direcció oposada

2. Es compacta posteriorment amb rodets i llana 

per eliminar possibles bombolles i aire

3. Quan la massa es encara fresca, es col·loca el 

bastidor, les patilles metàl·liques s‘uneixen al panell 

amb massissos de massa de grc.

*ESQUEMA GRC

1. Làmina de GRC de 2:10-22 cm 

2. Bastidor format per tubs d‘acer galvanitzat amb 

patilles d‘unió soldades

3. Patilles de connexió soldades al bastidor

4. Massa de GRC per a unió del bastidor amb el 

Tauler de GRC

5. Angular d‘anclatge amb el panell a L‘estructura

SE
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COBERTA ZENC

C2.1. C2.2. C2.3. C2.3.

FAÇANA TRANSVERSAL

 El lluernari es realitza 
mitjançant una subestructura de 
perfils HEB que es suporten sobre 
l‘estrucutra principal de l‘edifici.

FAÇANA LATERAL
alçat sud

ZOOM ZENC

COBERTA GRAVA

COBERTA ALJUB

SE
C 

BB
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SEC CC
1

A. Juntes verticals tipus

1

2 3

B. Detall per panells oberts 

per il.luminació o ventilació  

C. Juntes per cantonades  

2 3

4

5

C2.6. Estructura portant, biga PRATT. calculada com perfils HEB metàl.

lics (àcer) soldats; travessers superiors i muntants laterals HEB140, 

travessers inferiors HEB120, diagonals i muntants interiors HEB 100.

C2.7. Perfil UPN com a suport de canaló

C2.8. Baixant exterior per evitar sorolls i filtracions interiors.

C2.9. Subestructura lateral per suportar el parament lateral de zenc, 

perfil tubular metàl.lic 12x10x4

C2.10. perfil tubular metàl.lic 12x5x4

C2.11. Anclatge per soldadura entre el muntant vertical de la biga Pratt 

i la biga de vora

C2.12. Pilar de formigó armat

C2.13. Guies anclades a l‘estrucutra per a cel ras amb plaques de fib-

res. fonoabsorvents Herakústik F d‘Heraklith (g=35 mm.)C2.8. Baixant 

exterior per evitar sorolls i filtracions interiors.

C2.14. Biga de vora de formigó armada

                   


