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ESTRUCTURA | FONAMENTACIÓ
E01. Mur de trobada entre la fonamentació i la paret ceràmica de formigó armat HA-250 i gruix 25cm; impermea-
bilitzat per la part exterior.
E02. Encepat rígid de tres pilots de formigó armat HA-250; centrat.
E03. Encepat rígid de formigó HA-250 de tres pilots; excèntric.
E04. Pilot Ø40cm i longitud entre 6-12m depenent de les càrregues que ha de transmetre al terreny; treball per 
fust; necessitat de llots bentonítics en cas de nivell freàtic.
E05. Formigó de neteja; 10cm en encepats. 
E06. Biga centradora de formigó armat HA-250 i cantell 60cm.
E07. Solera de formigó armat HA-250 amb malla electrosoldada; gruix 15cm
E08. Armadura; 1Ø12 c/0,33m per minimitzar la torsió de la jàssera
E09. Armadura; 3Ø16 l=2,8m paral•lels a la jàssera per donar-li continuïtat.
E10. Prellosa pretesada 25cm amb gelosia de barres d’acer alleugerida amb poliestirè expandit; capa de compres-
sió de més 5cm amb malla electrosoldada.
E11. Jàssera Deltabeam DR20-215.
E12. Jàssera Deltabeam D20-300 amb acabat lateral en forma de caixó que actua com a encofrat perdut del voladiu.
E13. Armadura de reforç que absorbeix el moment negatiu i ajuda a l’estabilitat davant la torsió que es provoca 
en el perfil estructural. 
E13. Jàssera Deltabeam DR20-215 amb acabat lateral en forma de caixó que actua com a encofrat perdut del petit 
voladiu.
E14. Capa de graves arrodonides filtrant; mínim 15cm de gruix i amb sorres a la part superior per regularitzar 
la superfície.
E15. Llosa formigó. Espai public.
E16. Placa d’ancoratge del pilar mixt sobre morter epoc d’alta resistència.
E17. Pern d’ancoratge embegut dins l’encepat i amb fixació cargolada i punt de soldadura per evitar que s’afluixi.
E18. Encepat excèntric amb una penetració de 48cm dins la fonamentació existent  i connectada a ella mitjançant 
barres metàl•liques 1Ø16 c/0,5m.
E19. Barra embeguda dins la façana protegida mitjançant trepant a 5º que fa d’unió entre la nova estructura i 
la façana preexistent sense transmetre’n les càrregues.
E20. Fonamentació preexistent.
E21. Pilar mixt; perfil rectangular d’acer amb formigonat amb HA-250 a obra.

TANCAMENTS 
T01. Sòcol OSB (Oriented Strand Board) amb tractament hidròfug i amb un acabat llis per donar uniformitat al 
material.
T02. Trasdossat autoportant de cartró-guix i llana mineral sobre canal U 30/30 amb doble placa d’acabat per 
donar més resistència contra impactes.
T03. Trasdossat directe de cartró-guix i llana mineral sobre doble canal U 100/35 amb una placa sola.
T04. Capa de morter hidròfug; espessor 1cm.
T05. Tancament ceràmic vist de 30cm; gero perforat solapat per donar més solidesa a la façana.
T06. Llinda ceràmica amb barres d’acer formigonat in situ.
T07. Fleix metàl•lic disposat cada metre per tal d’unir les peces ceràmiques al forjat i evitar comportaments 
diferencials
T08. Poliestirè expandit; gruix 2cm per evitar fregament i entrada en càrrega de la façana.
T09. Gero perforat vertical per permetre el pas de l’aire a través seu.
T10. Perfil sòcol COTETERM evita que l’aigua passi per tensió superficial al parament ceràmic i a l’aïllament.
T11. Sistema façana Coteterm a base de placa d’aïllament EPS BCO de 50mm, fixades amb morter adhesiu i mecànica-
ment sobre el parament ceràmic, protegides superficialment amb malla i dues capes de morter de 1,5-2,00mm cada 
una, tal i com especifica el fabricant. Acabat final d’estucat flexible.
T12. Tancament ceràmic de 15cm; gero perforat on s’adhereix el sistema Coteterm.
T13. Trasdossat directe de cartró-guix sense necessitat d’aïllament tèrmic sobre canal U 48/30 amb doble placa 
d’acabat per donar més resistència contra impactes.
T14. Trasdossat autoportant de cartró-guix sense necessitat d’aïllament tèrmic sobre canal U 48/30 amb una sola 
placa.
T15. Parament OSB fins a 2,20m a tota la paret de façana fixat mecànicament a les plaques de cartró-guix. Dóna 
solidesa a la part inferior del tancament, més susceptible a rebre cops.
T16. Escupidor ceràmic de cavalcat amb la fusteria de la finestra
T17. Envà amb estructura metàl•lica de cartró-guix i llana mineral sobre canal U 48/30 amb doble placa d’acabat 
per donar més resistència contra impactes.
T18. Cambra d’aire. Espai reservat per situar-hi les diagonalitzacions estructurals als pòrtics on faci falta.
T19. Trasdossat autoportant de cartró-guix i llana mineral sobre canal U 100/35 amb doble placa d’acabat per 
donar més resistència contra impactes.
T20. Perfil doble de reforç dins el trasdossat per suportar les càrregues verticals que transmetrà la barana.
T21. Trasdossat autoportant de cartró-guix i llana mineral sobre canal U 48/30 amb una sola placa.
T22. Trasdossat directe de OSB 1,5mm i llana mineral sobre canal U 48/30.
T23. Acabat arrebossat i pintat.

PAVIMENTS | SOSTRES
P01. Làmina impermeable de betum polimèric (LBM) modifi cat amb plastòmers APP i acabat plàstic típus Morter-
plas-FP.
P02. Làmina geotèxtil separadora
P03. Sorres i morter per fixar panots.
P04. Panots via pública.
P05. Perfil en L on es fixa el fals sostre fix.
P06. Fals sostre fixat mecànicament als perfils metàl•lics; plaques de cartró-guix impregnades per evitar que es 
malmetin en contacte amb la humitat.
P07. Morter autonivellant 30-40mm de gruix amb imprimació de làtex  per la part superior.
P08. Microciment aplicat en dues capes sobre malla de fibra de vidre. Tractat amb poliuretà bicomponent per ad-
quirir gran resistència a l’impacte i desgast.
P09a. Fals sostre contínuo amb panells de cartró-guix i perfilaria metàl•lica suspesa del forjat.
P09b. . Fals sostre registrable amb panells de cartró-guix i perfilaria metàl•lica suspesa del forjat.
P10a. Fals sostre ventilat contínuo amb panells transformats amb altes prestacions tèrmiques, tipus “PLADUR®-
THERM R2,55 10+80” i perfilaria metàl•lica autoportant.
P10b. Fals sostre ventilat registrable amb panells transformats amb altes prestacions tèrmiques, tipus “PLA-
DUR®THERM R2,55 10+80” i perfilaria metàl•lica autoportant.
P11. Panell OSB amb acabat hidròfug col•locat sobre una làmina de polietilè expandit de 3mm; juntes encadellades.
P12. Sostre habitació; enguixat directe sobre la prellosa, espessor mínima 1,5mm i amb acabat pintat.
P13. Poliestirè expandit; gruix 1-2cm per facilitar el possible moviment.
P14. Paviment exterior, rajola ceràmica 13x26cm fixada a solera amb morter de ciment.
P15. Totxana com a guia de pendent.
P16. Formigó cel•lular per formació de pendents.
P17. Làmina impermeable EPDM de reforç per l’entrega amb el pla vertical; solapament 20cm.
P18. Aïllament; plaques de poliestirè extrudit encadellades.
P19. Grava rodona; gruix mínim de la capa 8cm. Als punts de coberta on hi hagi plaques solars es farà una llosa 
de formigó armat de 20cm amb malla electrosoldada.
P20. Làmina impermeable EPDM de reforç per l’entrega amb la bonera; solapament 20cm.
P21. Làmina impermeable EPDM.

FUSTERIA | SERRALLERIA 
F01.  Fusteries de fusta de faig amb premarc de fusta de pi per a obertures:
 F01a. Finestra d’una fulla basculant de 0,90x1,20.
 F01b. Porta d’una fulla oscil•lo-batent de 0,90x2,50.
 F01c. Finestra d’una fulla fixa inferior i la part superior basculant de 0,90x3,5.
 F01d. Finestra d’una fulla fixa inferior i la part superior basculant de 3,00x2,65x.
 F01e. Porta de vidre; dues fulles batents de 1,30x2,20.
F01f. Finestra d’una fulla fixa inferior i la part superior basculant de 0,85x2,20.
F01g. Finestra d’una fulla fixa inferior i la part superior basculant de 1,70x1,40.
F01h. Porta adaptada a l’obertura preexistent.
F01i. Finestra d’una fulla basculant de 1,12x1,75.
F02. Barana d’acer galvanitzat amb doble capa de pintura d’esmalt metàl•lic i fixada mecànicament.
F03. Persiana veneciana.
F04. Repisa de finestra de OSB 3cm amb llimat final i tractament hidròfug encolat a la superfície.
F05. Repisa de finestra de OSB 6cm amb llimat final i tractament hidròfug encolat a la superfície; funciona com 
a banc.
F06. Armari encastat a façana. Fusteria de OSB revestit interiorment amb el tancament de cartró-guix amb acabat 
enguixat.
F07. Barana de subjecció contínua al llarg del passadís, fixada mecànicament al parament.
F08. Barana de subjecció discontínua a l’encontre amb portes practicables.
F09. Cortina amb fixació superior horitzontal; control de la il•luminació i privacitat.
F10. Porta
F11. Estructura de fusta recolzada sobre perfils d’acer galvanitzat tipus tarima; funció de banc continuo a tota 
la façana.
F12. Interrupció de la tarima-banc en forma d’escales per donar sortida al balcó.
F13. Escopidor d’alumini fixat mecànicament per la part interior de la façana protegida.
F14. Barana de protecció a coberta d’alumini contínua al llarg de tot el mur de coberta.
F15. Bancada de llistons de fusta de faig fixada al radiador; separació de 4cm entre llistó i llistó.

INSTAL•LACIONS
I01. Conducte d’impulsió del sistema aire-aire.
I02. Conducte d’extracció del sistema aire-aire. 
I03. Conducte d’impulsió del sistema aire-aigua amb recuperador de calor.
I04. Conducte d’extracció del sistema aire-aigua amb recuperador de calor.
I05. Fancoil sistema aigua-aire situat en fals sostre amb tapa registrable inferior i silent-block per evitar 
vibracions en els suports.
I06. Safata penjada del forjat per a pas d’instal•lacions i ordenació dels diferents recorreguts.
I07. Panel LED de llum càlida (2500-3000k); dimensions 1200x300x26. 
I08. Bonera desaigua coberta; Ø90.
I09. Col•lector pluvial ubicat dins el fals sostre del bany.
I10. Airejador higroajustable de Ø120 amb aïllament acústic.
I11. Radiador amb doble suport inferior i superior, suportat directament sobre el paviment, tipus “TESI 3” de 
la casa IRSAP.
I12. Persiana enrotllable amb caixa prefabricada.
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MATERIALS I SISTEMES UTILITZATS
S’opta per utilitzar un sistema 
d’aïllament tèrmic per l’exterior 
a les plantes superiors. COTETERM 
és el sistema utilitzat, de 
l’empresa Parex. Consisteix en 
plaques d’aïllament adherides 
a un suport rígid mitjançant 
morter hidràulic i fixacions 
mecàniques tipus espigues i 
claus d’expansió. La protecció 
de la placa es realitza amb 
morter armat, acabat amb una 
capa d’imprimació. L’acabat del 
tancament serà en aquest cas de 
tipus estucat flexible.

CÀLCUL TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DE 
MURS DE FAÇANA
Segons CTE_DB_HE1
- Barcelona, zona C2. 

 FAÇANA 
 Um= 0,73 W/m2K 
 RtM lim= 1,37 m2K/W
- Rse= 0,04 (Resistència tèrmica superficial exterior)
- Rsi= 0,13 (Resistència tèrmica superficial interior)
- Maó foradat 15x30, Rt= 0,31 m2K/W
- EPS 40mm, Rt= 1,10 m2K/W
- EPS 50mm, Rt= 1,35 m2K/W
- EPS 60mm, Rt= 1,65 m2K/W
- Enguixat 1,5cm, Rt= 0,03 m2K/W

- Rtotal (EPS 40mm)= 1,61 m2K/W
- Rtotal (EPS 50mm)= 1,86 m2K/W
→ Tot i complir amb 40mm d’aïllament es decideix optar per l’opció de 50mm.

 COBERTA invertida amb graves
 Um= 0,41 W/m2K
 RtM lim= 2,44 m2K/W
- Rse= 0,04
- Rsi= 0,10
- Forjat formigó 30cm, Rt= 0,30m / 2,5 W/mK = 0,12 m2K/W 
- Poliestirè extrudit, Rt= 0,10m / 0,04 W/mK = 2,50 m2K/W
- Morter alleugerit de pendent, Rt= 0,01 / 1,13 W/mK = 0,11 m2K/W

-Rtotal= 2,87 m2K/W 

PER AL FALS SOSTRE VENTILAT ENTRE P1 I P2, es prendrà com a Resistència tèrmica mínima la 
mateixa que la coberta, ja que en el CTE_DB_HE1 s’especifica que la resistència és la mateixa 
per a cobertes i terres en contacte amb l’aire exterior. S’és conscient de que no hi haurà 
incidència solar però hi circularà l’aire exterior creant-hi corrents. S’opta per utilitzar 
un fals sostre suspès, resgistrable a la zona de passadís, degudament fixat amb una estructura 
suficientment rígida per evitar possibles moviments per succió. Caldrà anar amb compte amb 
les possibles infiltracions d’aire a través de les seves juntes. Les plaques utilitzades ja 
incorporaran l’aïllament i seran del tipus “THERM R2,55 10+80” de la casa Pladur®, amb una 
resistència tèrmica 2,55 m2K/W gràcies al poliestirè expandit de 80cm de gruix.
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