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SO SOLERA

SO 01 Capa drenant amb subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 
15cm de gruix i tamany màxim de 50 a 70 mm de D amb estesa i compactat del 
material

SO 02 Xapa de formigó pobre com a base de la impermeabilització

SO 03 Membrana impermeable monocapa flotant, amb làmina auxiliar imper-
meabilizant, de betum aditivat amb armadura de polietilè tipus MOPLY N PE 3 
k  de TEXSA

SO 04 Capa separadora de polipropilè-polietilè amb una resistencia a la perfo-
ració de 1050 N tipus TERRAM 700

SO 05 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm 
de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 
1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa ref. 11260050 de 
la serie STYROFOAM-DOW de TEXSA, col·locada sense adherir

SO 06 Perímetre de solera amb aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) 
UNE-EN 13164 de 20 mm de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa, resis-
tència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell 
mitjamossa ref. 11260050 de la serie STYROFOAM-DOW de TEXSA, col·locada 
sense adherir

SO 07 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb 
grava de pedrera de 50 a 70 mm de D

MC MUR DE CONTENCIÓ

MC 01 Mur de contenció de formigó armat de 70 cm de gruix, de formigó HA-
25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d’acer en barres corruga-
des amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist

MC 02 Imprimació asfàltica sobre mur de formigó, de 300 gr/m2 tipus EMUFAL 
I  de TEXSA

MC 03 Làmina asfàltica autoadhesiva de betum modificat amb polímers i sense 
càrregues amb acabat superior de film de polietilè coextrussionat totalment ad-
herida al suport, ipus TEXSELF 1,5 mm

MC 04 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm 
de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 
1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat ref. 11200005 de 
la serie STYROFOAM-DOW de TEXSA, col·locada amb adhesiu de formulació 
específica

MC 05 Capa drenant de poliestirè (HIPS) tipus DRENTEX IMPACT 100 anclada 
mecànicament a la part superior

ES ESTRUCTURA

ES 01 Pilar de 60x30 cm format per pletines d’acer de 15mm conformat a taller i 
galvanitzat. Acabada amb pintura de protecció al foc

ES 02 Jàssera de 60x30 cm formada per pletines d’acer de 15mm conformada a 
taller i galvanitzada. Soldada en obra a pilars i acabada amb pintura de protecció 
al foc

ES 02b Jàssera de 30x30 cm formada per pletines d’acer de 15mm conformada a 
taller i galvanitzada. Soldada en obra a pilars i acabada amb pintura de protecció 
al foc. Fixada a paret de càrrega existent mitjançant perfil UPN300 de recolza-
ment sobre tacs químics a paret

ES 03 Corretja d’acer en perfit laminat IPE300 galvanitzada. Soldada en obra a 
jàsseres i acabada amb pintura de protecció al foc

ES 04 Forjat col·laborant de 20 cm cantell total, format per encofrat perdut de 
xapa grecada galvanitzada de 10 cm tipus tipus EUROBASE 106 i gruix 1mm 
col·locada en posició U, amb armadura de negatius als nervis, i llosa de formigó 
armat de 10 cm

ES 05 Jàssera de 40x20 cm formada per pletines d’acer de 15mm conformada a 
taller i galvanitzada. Soldada en obra a pilars i acabada amb pintura de protecció 
al foc

ES 06 Corretja de fusta laminada de 24x12cm fixada mitjançant caçoleta d’acer 
galvanitzada a jàssera d’acer

ES 07 Encavallada de fusta existent a Sala Fortuny, recolzada a UPN280 galva-
nitzada mitjançant

ES 08 Corretja de fusta laminada de 15x10cm fixada mitjançant caçoleta d’acer 
galvanitzada a encavallada de fusta

ES 09 Apeuament de paret de càrrega mitjançant 2 perfils UPN300 cargolats i 
lligats amb pletina inferior d’acer de 15mm

ES 10 Reforç de fonament amb dau de formigó armat  de 60x80 amb connectors  
2 rodnos corrugats de D16mm cada 30 cm ancorats amb resina epoxi a fonament 
existent

FA  FAÇANA

FA 01 Sòcol de pedra de Sènia idèntic al del carrer, de 40 mm adherit amb mor-
ter sobre mur de contenció

FA 02 Estructura de façana formada per un bastidor de tubs de 100x50mm 
d’acer galvanitzat fixat a forjat amb cargols i tacs químics

FA 03 Aïllament tèrmic i acústic amb planxes de suro ecològic expandit THER-
MACORK ECO de 50mm de gruix i densitat 100 kg/m3 . Les planxes es col·loca-
ran trencant les juntes entre les dues capes.

FA 04 Tauler de partícules orientades OSB de 20 mm de gruix, col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre estructura de façana i segellat de juntes

FA 05 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d’una làmina 
de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada fixada amb adhesiu de cautxú 
sintètic sobre  el tauler OSB i  reforçada amb fixacions mecàniques

FA 06 Subestructura de panells de façana, de tubs d’acer galvanitzat 50mm fixa-
da amb L acer galvanitzat amb colís d’ajust

FA 07 Acabat de façana amb planxa ondulada d’alumini lacat de 1 mm amb mi-
croona de 30mm fixades sobre subestructura amb fixacions mecàniques

FA 08 Sobreeixidors de xapa d’alumini de 1 mm formant goteró fixada mecànica-
ment a marc de finestra

FA 09 Imposta de xapa d’alumini lacat 1 mm de mides variables segons alçat fixa-
da mecànicament

FA 10 Coronació de façana amb xapa d’alumini lacat de 1mm de gruix formant 
goteró als dos costats

FA 11 Coronació de paret de sala Fortuny amb xapa d’alumini de 2 mm sobre 
bastidor d’acer galvanitzat

PA PAVIMENT

PA 01 Aïllament acústic amb planxes de suro ecològic expandit THERMACORK 
ECO de 30mm de gruix i densitat 100 kg/m3 

PA 02 Làmina anti-impacte de polietilè expandit de cel·la tancada de 5mm de 
gruix, densitat 35 kg/m3 i resistencia a la compressió 10kN/m2, tipus TEXSILEN 
PLUS 5mm

PA 03 Paviment de morter autonivellant de 35 mm per anar revestit

PA 04 Paviment continu de linòleum en rotlle Linodur Sport tipus Armstrong de 
4 mm gruix, encolat sobre llosa de morter i soldat amb cordó de PVC

PA 05 Paviment de microciment de 35 mm, amb tractament lliscat i acabat amb 
cera

PA 06 Paviment existent de marbre

FE FUSTERIES EXTERIORS

FE 01 Premarc de fusteria de planta baixa amb pletines d’acer galvanitzat de 10 
mm fixat a estructura de façana
 
FE 02 Fusteria de planta baixa de fusta de pi de melis amb marc de 70x70mm i 
galzes de 20x20mm. Vidre climalit 6+8+(6+6)

FE 03 Fusteria de perfileria d’alumini lacat de 50 mm amb roptura de pont tèrmic 
formada per una finestra batent d’obertura amb clau per neteja de vidre  i vidre 
climalit 4+10+6 i tarja superior amb lames tipus Gravent de HERVENT i vidre 
laminar 6+6

CO COBERTA

CO 01 Base de coberta de tauler de partícules orientades OSB de 20 mm col·lo-
cat amb fixacions mecàniques sobre corretges de fusta

CO 02 Perfil C de suport de coberta d’acer galvanitzat 

CO 03 Aïllament tèrmic i acústic amb planxes de suro ecològic expandit THER-
MACORK ECO de 50mm de gruix i densitat 100 kg/m3 . Les planxes es col·loca-
ran trencant les juntes entre les dues capes.

CO 04 Coberta de planxa ondulada d’alumini lacat de 1 mm amb microona de 
30mm fixades sobre subestructura amb fixacions mecàniques

CO 05 Canaló de xapa d’acer galvanitzat de 2mm fixada mecànicament 

CO 06 Lluernari de bastidor d’acer galvanitzat i acabat amb policarbonat com-
pacte ondulat, amb mecanisme d’obertura i tancament amb motor connectat a 
termostat i detector de CO2

CO 07 Protecció solar amb malla termoreflectora tipus ALUMINET amb guies 
d’alumini i connexió a motor i comandament a distancia

TI TANCAMENTS INTERIORS

TI 01 Trasdossat de tauler de fusta de pi de 20 mm sobre rastrells de fusta

TI 02 Barana de tauler de fusta de pi de 20 mm amb bastidor de fusta

TI 03 Fusteria interior de fusta de pi amb marc de 70x120mm i galzes de 20mm
amb vidre climalit 4+8+6.

TI 04 Paret de bloc de formigó de 20 cm amb acabat estriat

RI  REVESTIMENTS INTERIORS

RI 01 Enguixat existent de paret acabat pintat

RI 02 Sòcol de DM hidròfug pintat

RI 03 Bancada amb tauler de pi de 20mm

RI 04 Pilar existent a vestíbul es refarà el revestiment igual a l’existent. Es refor-
çarà si cal el seu fonament

RI 05 Cornisa existent a Sala Fortuny reconstruïda amb perfileria d’acer galvanit-
zat atirantada i plaques de cartró-guix

ESPECIFICACIONS

THE NEW & THE OLD : CONTACTES  
- BUIDAT DE LA SALA FORTUNY I LA NOVA ESCOLA AL C/CONCEPCIO - 
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