
CENTRE D’ART A LA CIUTAT D’OLOT 
          PERMEABILITAT ENTRE VOLUMS 
                 
Anna Gil Fornaguera            Tutor: José Ramón Fernández
Tribunal: 06      PFC Juny 2015      Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Anàlisi 01 02 03          Proposta 04 05          Arquitectura 06 07 08 09 10 11          Construcció 12 13 14         Estructura 15 16          Instal.lacions 17 18 19 20

14

URBANITZACIÓ
SECCIÓ CONSTRUCTIVA ESPAI PÚBLICe 1:25

Planta Pavimentació            e 1:300

Detall Escala Espai Públic           e 1:25

Estudi tipologia de pavimentació de la zona   

Llegenda   

Cobertes
c.01 Coberta invertida de grava blanca e > 5cm.
c.02 Coberta ajardinada amb paviment tapitzant de hedera.
c.03 Coberta de teula àrab.

Paviment Exterior
pe.01  Peces de pedra natural sorrenca amb acabat sorrejat (antilliscant) de 60x40 cm 
e: 60mm, amb juntes mínimes per evitar problemes amb les gelades.
pe.02  Capa de morter de ciment  e: 3cm.
pe.03  Formigó de pendents armat e: 15 cm.
pe.04  Làmina de drenatge.
pe.05  Impermeabilització amb butil líquid.
pe.06  Connectors de l’armadura, unió entre la llosa i la làmina d’impermeabilització.
pe.07  Capa de protecció de morter armat amb una malla fina e: 2 cm.
pe.08  Llosa massissa de formigo armat e: 20 cm.
pe.09  Forjat de Llosa reticular de formigó armat amb cassetó perdut e: 45cm.
pe.10  Esglaó amb acabat de pedra natural sorrenca, amb acabat sorrejat i arestes 
bisellades.
pe.11  Morter.
pe.12  Formigó armat.
pe.13  Reixeta i canal de recollida d’aigües pluvials d’acer galvanitzat.
pe.14  Canal de drenatge
pe.15  Pedra volcànica negra similar a la de la zona. 
pe.16  Paviment de llambordes com les utilitzades en el mateix carrer de Pare Antoni 
Soler. 
pe.17  Vegetació variada.
pe.18  Paviment de pedra natural sorrenca de 40x20 e: 50 mm.
pe.19  Paviment existent de llambordes.
pe.20  Paviment existent.

Paviment Interior
pi.01 Junta perimetral de poliestiré expandit e: 2 cm.
pi.02 Paviment de formigó continuo remolinat de baixa retracció e: 4 cm.
pi.03 Morter de ciment. 
pi.04 Aïllament tèrmic de plaques rígides de Llana de Roca e: 5 cm.
pi.05 Forjat de Llosa reticular de formigó armat amb cassetó recuperable e: 45 cm.
pi.06 Sócol

Tancaments
t.01  Taulell de fusta DM e: 19mm.
t.02  Subestructura de rastrells de fusta 5 x 5 cm.
t.03  Aïllament térmic de Llana de Roca e: 5 cm.
t.04  Envà de bloc de formigó e: 15 cm.

Divisories Interiors
di.01 Plaques de Pladur tipus KNAUF amb muntants d’acer amb aïllament acústic fix-
ades mecànicament, e:12.5 cm.

Elements Interiors
ei.01 Aïllament tèrmic de plaques rígides de Llana de Roca e: 4 cm.
ei.02 Cel ras continu format per plaques de cartró guix fono-abosrvent, e: 12.5 mm 
tipus Cleaneo de Kanuf amb fixación mecàniques ocultes.

Elements Exteriors
ee.01 Lames d’acer corten e: 8 mm soldades superior i inferiorment a xapa de corten 
e: 10mm


