
01 Formació de paviment de formigó porós acabat amb “TENNISQUICK”. Espessor variable. Pendent 0%.  
 
02 Feltre geotextil  
 
03 Aïllant tèrmic format per plaques de poliestirè extruït. Espessor: 5cm 
 
04 Làmina impermeable de cautxú butílic segellada amb adhesiu específic. 
 
05 Formació de pendents (2%) mitjançant formigó alleugerit amb arlita. Espesor mín: 5cm. 
 
06 Barrera de vapor amb cautxú líquid aplicat in situ. 
 
07 Forjat de coberta format per taulons de fusta conífera i capa de compressió de formigó armat.  
 
08 Corretges de suport  de fusta laminada i encolada GL-24h, 15x25cm cada 70cm unides ocultament a 

jàssera mitjançant perfils d’acer inoxidable. 
 
09 Gelosia ceràmica formada per peces de 15x30x50cm, posteriorment arrebossades i pintades. 

Despecejament segons plànols. 
 
10 Anclatge mecànic unit a estructura portant format per patilles d’acer inoxidable. Permet la regulació  
 
11 Subestructura d’hacer inoxidable per armat de gelosia. Col·locada cada dues filades. 
 
12 Aïllant tèrmic format per plaques de poliestirè extruït. Espesor de 5cm 
 
13 Full pesat de totxto foradat, acabat interior enguixat i pintat. 
 
14 Jàssera de ventre de peix de fusta laminada i encolada GL 28h.  
 
15 Fusteria tecnologia de ferro, formada per pre marc, marc fix, tapajunts i protecció superior. Admet 

deformacions de 5cm (estructura) 
 
16 Travesser horitzontal format per perfil IPE. Acer inoxidable. 
 
17 Doble envidrament format per vidres securit transparents 8+12+8 
 
18 Escopidor format per peça de granit microgrà per exterior sobre capa de mortar i làmina impermeable 
 
19 Tub per a retorn de llautó 
 
20 Formació de reixeta de retorn elevada 20 cm 
 
21 Paviment anti lliscant sobre capa de morter de regularització i làmina impermeable de cautxú butílic 
 
22 Platja formada per llosa prefabricada de formigó armat recolzada en mènsules de l’estructura portant.  
 
23 Canal de recollida d’aiguës prefabricada. Pendent del 2% i conducció cap al vas de compensació 
 
24 Reixeta de protecció per a canal perimetral 
 
25 Llosa de piscina de forimigó armat. Llums de 6m, espesor segons càlcul. 
 
26 Recobriment de piscina format per morter de regularització, formigó de pendents, làmina impermeable, 

morter-cola i acabat amb gresite color blanc. 
 
27 Fusteria practicable, formada per pre marcs, marcs fixes i marcs batents i doble envidrament tipus 

securit de composició 6+10+6 
 
28 Conducte de retorn. Velocitat 4m/s. Secció segons plànols d’instal·lacions 
 
29 Conducte d’impusió d’aigua 
 
30 Façana convencional acabada arrebossat i pintat color gris a escollir per la DF. 
 
31 Forjat unidireccional de formigó armat in situ, format per biguetes prefabricades cada 70cm, revoltons 

de formigó alleugerit i capa de compressió de 7cm. 
 
32 Conducte d’impulsió d’aire de climatització procedent de fan-coils instal·lats en el fals sostre 
 
33 Llinda formada per perfil conformat d’acer 
 
34 Fals sostre continu format per plaques de guix laminat unides a subestructura d’acer galvanitzat.   
 
35 Cortiner ancastat en fals sostre 
 
36 Carpinetria formada per fusteria de ferro amb doble envidrament de seguretat anti bandalisme 
 
37 Llumenària encastada en fals sostre Down Light 
 
38 Fusteria inferior encastada en paviment, formada per perfil en “U” d’acer inoxidable, sobre pre marc i 

morter de recolzament, amb tapajunts incorporat. La fusteria ha de permetre el gir del vidre si es trenca, 
per tal de poder-lo canviar. 

 
39 Canal de recollida d’aigua perimetral embegut en el paviment d’exterior. 
 
40 Paviment d’exterior sobre capa de morter 
 
41 Solera de formigó armat amb quanties constructives 
 
42 Capa de grava 
 
43 Impermeabilització de pantalla 
 
44 Fonamentació profunda mitjançant pantallas executades per dames, acabades superiorment amb biga 

de coronació. Disseny segons estudi geotècnic 
 


