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1- Mur pantalla de 45 cm
2- Canal de desaigua de formigó prefabricat
3- Capa de rodadura asfaltica
4- Capa de graves
5- Terreny natural
6- Làmina geotèxtil
7- Forjat de llosa massissa de formigó (20+5)
8- Capa de compresió de formigó amb mallasso inferior
9- Paviment de formigó insitu
10- Barana de protecció d’acer galvanitzat
11- Malla d’acer galvanitzat tipus “deployé”

12- Perfil d’acer galvanitzat en forma de T. per a subjecció de 
barana
13- Guarda rails
14- Suport de formigó
15- Canal de recollida d’aigües de xapa metàl.lica
16- Lluminaria de baix consum per LED
17- Formigó pobre per formació de pendents i grades
18- Làmina d’impermeabilització asfàltica
19- Junta de dil.latació de neopré
20- Capa de formigó de neteja
21- Mur de contenció de formigó armat prefabricat

22- Tub de pvc de drenatge
23- Graves per drenatge del mur de contenció 
24- Terres seleccionades
25- Pintura anti-carbonatació per protegir el formigó
26- Vegetació
27- Garfi d’acer per anclatge de terres
28- Mallasso d’acer
29- Encepat del mur
30- Reple de terres
31- Pilar metàl.lc de 200mm de diametre, i 8 mm de gruix
32- Estructura metal.lica de perfils Heb, per a suport de pantalla 

de video. mides: 6m x 10m. 
33- Xapa d’alumini per acabat de pantalla
34- Armari per estris de cultiu dels horts.
35- Tancament de malla deploye per els armaris
36- Sabates de fonamentació 1,5m d’ample
37- Cassetó de PVC no recuperable
38- Capa de formigó lliscat per acabat llis i pintura
39- Creueta metàl.lca per evitar el punxonament del pilar
40- Passarel.la de formigó realitzat a taller
41- Dau de formigó per base de suport vertical
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p.f.c paisatges urbans - gerard barangÉ brun - tutor pere riera 
secció constructiva
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