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Elements fonamentació F_
F01 Àrids i graves de diàmetre petit
F02 Làmina drenant de protecció de polietilè amb nòduls
F03 Làmina impermeable de base bituminosa
F04 Sabata aïllada de formigó armat HA-25/P/30/I-IIa segons

el terreny
F05 Sabata correguda del mur de contenció de formigó armat

HA-25/P/30/I-IIa segons el terreny
F06 Biga centradora de formigó armat HA-25/P/30/IIa de 

40x40cm amb armat superior i estreps
F07 Biga de trava de formigó armat HA-25/P/30/I-IIa 

segons el terreny
F08 Formigó de neteja HM-20/B/20/I - IIa segons el terreny,

de gruix e=10cm
F09 Placa d'ancoratge per la recepció del pilar d'acer
F10 Morter d'alta resistència sense retracció, o retracció 

compensada per expansió
F11 Mur de contenció de formigó hidròfug armat i encofrat a

una cara
F12 Capa de morter mineralitzador de penetració capil·lar.

Elements coberta C_
C01 Escopidor de formigó polímer tipus ULMA o equivalent

pel remat de l'ampit de coberta ajardinada, e=2cm
C02 Remat de coronació de metàl·lic del grup LEVANTINA
C03 Baixant d'aigües pluvials Ø=90mm
C04 Minvell de protecció de pedra natural homologat inclinat

10º respecte la vertical
C05 Barrera de vapor aplicada in situ
C06 Formació de pendents 2% de formigó cel·lular
C07 Làmina impermeabilitzant amb unions soldades, 

solapaments de 20cm mín a favor de pendent i 
solapament perimetral

C08 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït densitat
25 kg/m³ i transmitancia 0,03 W/m²K

C09 Capa de grava Ø=15mm i e=7cm per protecció de la 
làmina impermeable

C10 Bonera sifònica de tres peces
C11 Capa de regularització amb morter de ciment difusora de

vapor
C12 Làmina de protecció de polietilè amb nòduls
C13 Capa separadora consistent en filtre geotextil
C14 Capa de protecció d'arena e=3cm
C15 Substrat vegetal e=30cm
C16 Àrids i graves de diàmetre petit pel correcte drenatge del

perímetre de coberta
C17 Banda perimetral de material elàstic de poliestirè per 

absorbir dilatacions tèrmiques

Element verticals V_
V01 Placa de pedra natural del grup LEVANTINA
V02 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït densitat

25 kg/m³ i transmitancia 0,03 W/m²K
V03 Cambra d'aire
V04 Ménsula de retenció d'alumini
V05 Perfil vertical d'alumini
V06 Làmina impermeable
V07 Perfil horitzontal contínu d'alumini
V08 Perfil escupidor de trobada amb final de façana
V09 Trencaaigües d'alumini amb goteró
V10 Angular d'alumini
V11 Perfil continu d'arrancada
V12 Frontissa orientable en forma de pletina doblegada 90º

per a la subjecció de les lames de pedra natural
V13 Perfil angular per a la subjecció de les frontisses
V14 Subestructura de suport
V15 Sistema d'U-glas TECK-Ug85 de la casa TECKVICOM

consistent en la utilització de dos sitemes de vidre 
TECK-M de 6mm i un sol perfil amb trencament de pont
tèrmic de 130mm de gruix aconseguint Ug = 0,85W/m²K

V16 Mur de bloc de formigó de 25x25x50 cm formigonat i 
armat per pandeig, subjecció de façana ventilada i 
aïllament acústic

Elements horitzontals H_
H01 Paviment de gres porcelànic 60x60x1 cm 

pres amb ciment cola
H02 Capa de ciment-cola per la fixació del paviment
H03 Capa de morter M-40b per l'anivellació de paviment
H04 Solera de formigó de 15cm amb malla electrosoldada 

d'acer B 500T per evitar fisures per retracció del formigó
H05 Capa granular piconada de gruix 20cm
H06 Làmina de polietilè anticapil·laritat
H07 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït densitat

25 kg/m³ i transmitancia 0,03 W/m²K
H08 Banda perimetral de material elàstic de poliestirè per 

absorbir dilatacions i moviments diferencials
H09 Perfil UPN d'acer laminat S-275-JR fixat al mur amb 

perns químics amb resina epoxi d'alta resistència tipus
HILTI

H10 Perfil d'arriostrament UPN d'acer laminat S-275-JR 
H11 Armat de negatius per absorvir traccions provocades en

el suport de la jàssera
H12 Malla antifisuració electrosoldada d'acer B 500T

de Ø8mm c/15cm per evitar fisures per retracció del 
formigó

H13 Formigó en massa abocat in situ que composa el sistema
de forjat col·laborant INCOPERFIL

H14 Armat de positius pel foc d'acer B-500 S
H15 Xapa grecada col·laborant d'acer INCO 70.4 amb 

connectors que composen el sistema de forjat 
col·laborant INCOPERFIL

H16 Connector sistema INCOPERFIL entre forjat 
col·laborant i jàssera

H17 Fals sostre registrable de llana de fusta FIBRALITH del
sistema KNAUF

H18 Suport TWIST de suspensió ràpida per fixació i 
anivellació del fals sostre KNAUF

H19 Perfil primari 24/38 de subjecció de les plaques KNAUF
del fals sostre

H20 Perfil secundari 24/32 de subjecció de les plaques 
KNAUF del fals sostre

H21 Jàssera IPN d'acer laminat de cantell varieble S-275-JR
H22 Perfil IPN d'acer laminat S-275-JR per arriostrament dels

pòrtics i subjecció del forjat col·laborant
H23 Parquet triple de 21mm amb capa de fusta noble de 

3,5mm KARELIA Spring
H24 Fusta contraxapada elàstica especial de bedoll KARELIA

Spring
H25 Cautxú elàstic KARELIA Spring
H26 Llosa de morter armat flotant
H27 Amortiguador de cautxú
H28 Llana de roca
H29 Làmina de polietilè reticulat per aïllament a impacte
H30 Paviment de llosa BREINCO model VULCANO per 

l'urbanització exterior
H31 Morter de ciment
H32 Formigó en massa HM 20/P/15/IIa
H33 Terreny compactat
H34 Tension grid. Sistema modular de malla de cable d'acer

galvanitzat

Elements revestiment i acabat interior I_
I01 Lleixa de finestra de formigó polímer tipus ULMA

o equivalent de gruix 2cm
I02 Canal de subjecció dels panells de guix laminat  KNAUF

del trasdossat autoportant
I03 Muntant vertical de subjecció dels panells KNAUF 

col·locats cada 60cm del trasdossat autoportant
I04 Sandvitx acústic a base de dos plaques de guix laminat

amb una làmina intermitja de betum elastòmer carregada
amb barita

I05 Pern de subjecció del sanvitx acústic
I06 Llana de roca
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