
15 DETALL CONSTRUCTIU
SANT TOMÀS DE RIUDEPERES

GUILLEM SOLERDELCOLL TORTPFC GENER 2016 ETSAV

RECONVERSIÓ DE L’ANTIC MONESTIR A HOTEL *** 

SECCIÓ CONSTRUCTIVA GENERAL E=1/50

DEFINICIÓ MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS UTILITZATS 

COBERTA  
C01 Teula ceràmica àrab (reaprofitament teules existents) 
C02 Rastell de fusta massissa per col·locació de teules. Fixat al panell Sandwich 
C03 Làmina impermeabilitzant 
C04 Panell Sandwich ONDUTHERM de 2500x600mm amb tauler aglomerat hidròfug, aïllament tèrmic de 

poliestirè extruït i acabat interior de fusta. 
C05 Encavallada fusta 
C06 Corretja de fusta de 150x150mm fixada a l'encavallada mitjançant perfils metàl·lics 
C07 Perns de fixació dels panells sandwich 
C08 Rastell perimetral de fusta regular l'arrancada dels panells sandwich 
C09 Canaló d'acer galvanitzat per recollida d'aigua de coberta fixat amb morter 
C10 Corretja perimetral de formigó armat 
C11 Recrescut de ceràmica per formació del relleu de la cornisa imitant l'actual 
C12 Recrescut de ceràmica per coronació de coberta 
C13 Remat d'alumini per l'ampit de coberta  
C14 Bonera sifònica de 3 peces per recollida d'aigua de coberta  
C15 Capa de grava de protecció de Ø15mm  
C16 Aïllant tèrmic de poliestirè extruït 
C17 Formació de pendents (2%) 
C18 Barrera de vapor 
C19 Banda perimetral de material elàstic per absorbir les dilatacions tèrmiques 
C20 Paviment de plaques de pedra armades amb formigó 
C21 Suports regulables de plàstic 
C22 Làmina geotèxtil antipunxonament de polipropilè  
C23 Formació de pendents (1'5%) 

ELEMENTS HORITZONTALS  
H01 Paviment fusta laminada  
H02 Morter autonivellant amb additius que permetin absorbir les dilatacions produïdes per el terra radiant 
H03 Tubs de terra radiant 
H04 Aïllant tèrmic de poliestirè extruït amb forma especial per a la col·locació dels tubs del terra radiant 
H05 Pas instal·lacions aigua, ACS, calefacció i electricitat 
H06 Aïllant tèrmic de llana de roca 
H07 Fals sostre placa de guix  
H08 Perfil metàl·lic subjecció fals sostre 
H09 Banda perimetral de material elàstic per absorbir les dilatacions   
H10 Lluminària empotrada al fals sostre 

ESTRUCTURA 
E01 Malla electrosoldada d'acer de Ø8 c/15cm per evitar fissures de retracció del formigó  
E02 Formigó en massa abocat in situ per forjat col·laborant 
E03 Xapa grecada col·laborant d'acer per forjat col·laborant 
E04 Jàssera IPE 220 d'acer laminat 
E05 Perfil d'arriostrament IPE 220 d'acer laminat  
E06 Perfil d'arriostrament UPN 220 d'acer laminat  
E07 Perfil d'arriostrament IPE 120 d'acer laminat  
E08 Perfil de formació d'escales UPN 220 d'acer laminat 
E09 Perfil L de 20x10x2 mm per formació de graons  
E10 Perfil d'estintolament IPE 300 
E11 Armats positius xapa grecada per forjat col·laborant 
E12 Jàssera IPE 220 d'acer laminat per formació nou sostre P1 
E13 Perfil de fixació de jàssera amb mur existent 
E14 Jàssera IPE 220 d'acer laminat per formació nou sostre cobriment forat antigues escales 
E15 Solera formigó armat  
E16 Jàssera IPE 300 d'acer laminat per formació terrassa 

TANCAMENTS  
T01 Panell sandwich de façana model ETNA 1000 
T02 Perfil de 40x40mm d'acer laminat per col·locació de panells façana 
T03 Acabat superior obertures d'alumini 
T04 Escopidor obertures d'alumini 
T05 Perfil de 40x90mm d'acer laminat per fixació d'obertures i panells de tancament 
T06 Obertures d'alumini. Practicables part superior i fixes part inferior 
T07 Panell formats per una capa exterior de panell impermeable de 1,25cm, aïllament tèrmic de llana de roca 

de 7,5cm i 2 plaques de guix laminat de 1,25cm amb acabat pintat   
T08 Entramat metàl·lic, muntants cada 60 cm 
T09 Panell formats per una capa acabat de fusta, una placa de guix laminat, un aïllament tèrmic de llana de 

roca de 7,5cm i 3 plaques de guix laminat de 1,25cm amb acabat pintat   
 

LLEGENDA CONSTRUCTIVA

La coberta del nucli d’escales principal s’utilitza una coberta invertida amb protecció de grava de canto rodat de diametre entre 16 i 32mm extesa amb un espessor de 70mm. Els sumideros aniràn protegits amb mo-
rrions metàlics. El pendent per la recollida d’aigua serà del 2%.

COBERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE 

COBERTA INVERTIDA FLOTANT
Per l’espai de terrassa, s’ha optat per una coverta invertida flotant inspirada en la coberta ventilada a la catalana per aconseguir un paviment completament horitzontal en tota la terrassa. Les plaques estan col·locades 
sobre uns suports per poder tenir un fàcil manteniment. Les juntes de les plaques superiors estàn obertes per facilitar que l’aigua passi i per afavorir la dilatació de la mateixa coberta. El pendent per la recollida d’aigua 
serà de l’1,5%.

ESTRUCTURA METÀL·LICA
L’estructura del nou volum de planta soterrani+terrassa serà una estructura metàl·lica amb un forjat de xapa col·laborant. Al perímetre de tota la terrassa es col·locarà una junta elàstica impermeable per unir el forjat nou 
amb el mur existent.

Pel què fa al nucli d’escales, continuarà l’estructura metàl·lica de planta soterrani però la formació de les escales i els replans es farà mitjançant un paviment de fusta suportat directament per perfils metàl·lics soldats a 
l’estructura general. A l’encontre amb el mur existent es col·Locarà una junta elàstica de dilatació per compensar la diferent dilatació entre els materials nous i els existents.

TANCAMENTS EXTERIORS 
Els tancaments de la nova façana seràn de panells sandwich autoportants aïllants de poliuretà i amb doble cobertura metàl·lica del tipus ETNA 1000. Els panells estaràn col·locats verticalment i fixats a una subestructura 
de perfils tubulars de 50x50mm suportada sobre l’estructura general.

TANCAMENTS INTERIORS I ACABATS
Els tancaments interiors, tan de revestiment de façana com de particions entre habitacions, seràn panells de guix laminat del tipus knauf o similar. Tots els panells porten incorporat una capa d’aïllant interior i estan re-
vestits per diferents capes i materials segons l’ús i el requeriment de cada tancament. En les zones comuns l’acabat serà de fusta laminada, en les habitacions i els tancaments de façana serà de guix laminat amb acabat 
de pintura beix; i els banys tindràn un acabat de rajoles ceràmiques de 20x20cm.

PAVIMENTS EXTERIORS
Els paviments exteriors en tot làmbit del recinte que siguin de pas o recorreguts accessibles seràn de panells de pedra antilliscant col·locats a trencajunt. A la terrassa, el paviment serà de plaques de formigó amb espai 
entre les juntes per permetre el pas de l’aigua.  

PAVIMENTS INTERIORS
Els paviments interiors seràn de parquet de fusta laminada fosca excepte als banys, que per raons de salubritat i de neteja s’aplicarà un acabat de rajoles ceràmiques de 30x30cm. Pel què fa a la zona del claustre i de 
les estances amb més rellevancia històrica es reutilitzaràn les mateixes rajoles ceràmiques existents actualment al claustre substituïnt les malmeses per rajoles similars.

Acabat fusta laminada clara Acabat pintura beix Acabat banys rajola ceràmica

Paviment banys rajola ceràmica Paviment general de parquet de fusta 
laminada fosca

Rajoles existents al monestir
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