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ESTRATÈGIA CONSTRUCTIVA:

L’estratègia que s’ha seguit per el disseny dels detalls construc! us es basa en l’elecció del sistema construc! u de faça-
na.

Es tracta d’un sistema construc! u en base a l’ estructura portant de l’edifi ci  composta de elements de suport ver! -
cals amb pantalles i pilars de formigó armat,i elements de trava horitzontals amb forjats unidireccionals i llosa mas-
sissa  Aquesta estructura portant de suport té molta rellevància en el projecte, ja que en ella rau la forma de l’edifi ci i 
aporta ver! calitat i rigidesa . Per aquest mo! u s’ha deixat l’estructura vista exteriorment i s’ha realitzat un subestruc-
tura de tancament amb un entramat de fusta i reves! t amb llistons de fusta.

El concepte de disseny que s’ha seguit és el de pell evolvent, la pell exterior en fusta entra dintre l’edifi ci a través del 
seus balcons i recorre la super# cie de la façana, deixant vistos  els pilars de formigó.

S’ha escollit la fusta com a material de tancament, 
per la calidesa i la imatge que aporta a l’edifi ci i alho-
ra també per mo! us ecològics i sostenibles.

La base de l’edifi ci és en formigó armat, un material 
pètric que aportarà a la façana la rigidesa de la seva 
estructura i color El material la fusta donarà a la faça-
na la calidesa i sensació de pell i confort.

La combinació del material formigó amb la fusta, 
aportarà les virtuts del conjunt, aconseguint una so-
lució construc! va atrac! va, efi cient  i amb bon com-
portament tèrmic i acús! c.

REFERÈNCIES TEXTURES MATERIALS

MUR DE CONTENCIÓ

ESTRUCTURA

Formigó de neteja e=10mm68 

Sabata de fonamentació de mur de contenció69 

Junta de formigonat70 

Imprimació bituminosa trados de mur71 

DRENATGE

Tub de PVC perforat amb protecció de feltre geotèx! l72 

REPLÈ TRASDOS DE MUR

Graves rodones fi ltrants73 

Terres seleccionades compactades74 

CONTENCIÓ

Mur de formigó armat e=30cm75 

Esperes d’armat en formigó76 

COBERTA INVERTIDA PER TRÀFIC RODAT

FORJAT

Llossa massissa de formigó armat e=30cm77 

SUPORT

Formigó o morter d’àrids lleugers per formació de pendents (1-5%)78 

IMPERMEABLILITZACIÓ

Imprimació bituminosa ,emulsió asfàl! ca pastosa. Làmina bituminosa 79 
amb armadura de fi bra de vidre i acabada amb fi lm de polie! lè ambdues 
cares ( 3kg/m2)

CAPA SEPARADORA

Feltre sintè! c  geotèx! l de polièster (150-200g/m2)80 

AILLAMENT

Plaques rígides de polies! rè extrudit (150-200g/m2)81 

CAPA DE PROTECCIÓ

Capa de formigó armat82 
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