
1. Armat d.10.

3. Malla superior de la solera d.6.

4. Pilar HEB 100.

5. Creuetes antipunxonament.

6. Ancoratges del pilar

7. Armat del pilar de formigó d.10 e.6mm.

8. Pilar de formigó armat HA-25.

9. Armat de sabata

10. Llit de graves 15cm.

11. Formigó de neteja 10cm.
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La major part de l’estructura de fonamentació  Øs una sabata correguda de formigó  ciclopi que suporta el mur de pedra de 

mamposteria de "rajuela" qual està  constituit per una ànima  de  morter de base de cal amb dues fulles de pedra sense tallar

prŁviament col•locada amb juntes irregulars, es col•loquen trossos de pedra  en els forats petits, aquest tipus de mur entra en 

tensió  degut al morter. Aquest mur  es presenta en dues tipologies diferentes en l’edifici d’una banda el mur que arriba fins 

dalt i d’altra banda el mur que suporta uns pilars on es recolzen les bigues transmetent els esforços  cap al mur.

Un altre tipus de fonamentació  Øs la de formigó  armat que treballa a flexió;  d’aquest tipus existeixen les sabates dels pilars 

metàl•lics  que s’ancoren a travØs d’una pletina amb ancoratges; les sabates dels murs de contenció;  i un hibrid entre la sabata 

el pilar i la del mur de contenció .

2. Congreny de la solera.
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1. 15 cm. Terra del lloc.

2. Formigó  cel•lular de pendents.

3. Aillament tŁrmic de cel•lulosa.

4. Formigó  armat HA-25.

5. Xapa col•laborant 59/150 Constructalia 1.2mm de gruix.

6. Armadura d.10mm armat de tisora.

7. Acabat del panell de 2cm de guix laminat.

8. Aillament tŁrmic de cel•lulosa.

9. Formigó  armat HA-25.

10. Armadura de d.10mm.

11. Rastrells de fusta de pi melis.

12. Taulers de fusta de pi melis.

13. Formigo pobre pel pas de instal•lacions.

14. Aillament tŁrmic de cel•lulosa.

15. Congreny d.10.

16. Solera de formigó  amb armadura superior.

17. Membrana impermeable.

18. Graves.

19. Tub drenant.

20. Sabata de formigó  armat HA-25.

21. Formigó  de neteja 10cm.

22. Emmacat de graves de 15cm.
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