
01. TANCAMENT EXTERIOR
constituït per paret de fàbrica de maó tipus calat de 28 x 13,5 x 7.5 cm (a 
la planta baixa) i 28 x 13,5 x5 cm ( a les plantes superiors)  de Piera Eco · 
Ceramica tipus Eco Gres OXFORD Flaseado amb una textura llisa agafats 
mitjançant morter de ciment, amb arrebossat interior i recolzats sobre un 
perfi l angular galvanitzat i lacat en forma de L fi xat mitjançant tirants de 
pletina al forjat, armat amb Murffor cada 60 cm, cambra d’aire de 5 cm 
de gruix, aïllament de poliestirè extrudit de 8 cm de gruix tipus ROOFMATE i 
acabat amb doble capa de cartró guix, Knauf Standard A i Knauf Diamant 
DHFI tallafoc i aïllament acústic, subjectades amb cargols autorrosscants 
als muntants i travessers metàl·lics. Acabat interior color blanc.

02. TANCAMENT EXTERIOR FUSTERIA D’ALUMINI
constituÏt per fi nestra Unicity de Technal amb trencament de pont tèrmic 
d’alumini lacat color gris fosc i premarc d’alumini amb un vidre laminar 
amb cambra d’argón 4 +4 /15 / 6 baix emissiu i barana de vidre de 4+4.

03. SOLERA
constituïda per una làmina geotèxtil , 20 cm de grava de canto rodat, 
capa de 5 cm de morter, imprimació asfàltica, tela asfàltica, aïllament de 
poliestirè extrudit tipus ROOFMATE de 8 cm de gruix, làmia geotèxtil, solera 
de 15 cm d’espessor, rastells de fusta de 8 x 6 cm  i acabat de llistons de 
fusta d’auró de 120 x 20 x 2 cm.

04. MUR DE CONTENCIÓ
mur de contenció de formigó armat amb mènsula que fa suport per la 
fàbrica de maó.
 
05. PAVIMENT ESPAIS INTERIORS
constituït per peces de llamborda TEGULA - ART color arena de 24 x 16 x 7 
cm  de BREINCO sobre una capa de sorra compactada de 6 cm de gruix, 
solera de formigó de 10 cm d’espessor i grava de canto rodat de 15 cm 
de gruix i terreny natural.

06. FONAMENTACIÓ
mitjantçant pilotis armats de Ø 350 cm , encepats armats d’unió dels pilotis 
amb una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor.

07. FORJAT (TANCAMENT HORITZONTAL)
constituït per paviment de llistons de fusta d’auró de 120 x 20 x 2 cm sobre 
rastells de fusta de 8 x 6 cm, aïllament de poliestirè extrudit tipus ROOFMATE 
de 8 cm de gruix (1 metre interior per evitar els ponts tèrmics), forjat unidi-
reccional de 30 cm de gruix (25 + 5 cm) de semi-biguetes prefabricades i 
revoltó ceràmic (h= 25 cm; i= 70 cm), i acabat interior amb un falç sostre 
amb doble capa de cartró guix Knauf Standard A i Knauf Diamant PRO 
DHFI tallafoc i aïllament acústic subjectades amb cargols autorrosscants 
als muntants i travessers metàl·lics.

08. FORJAT - PASSERA (TANCAMENT HORITZONTAL)
constituït per capa de microciment lliscat de 2 mm d’espessor sobre una 
capa de morter de 8 cm de gruix per a la formació de pendents (1, 5%), 
tela asfàltica, llosa de formigó armada de 20 cm de gruix i falç sostre de 
plaques de ciment AQUAPANEL (GRC) de 12,5 mm de gruis fi xades a ña 
subestructura metàl·lica pel pas d’instal·lacions.

09. BARANA
constituda per passamans de platina d’acer galvanitzat de 50 x 10 mm, 
muntants de platina de 50 x 10 mm cada metre anclada sobre perfi l en L 
al forjat i rodons circulars massissos de Ø 12 mm cada 10 cm d’acer galva-
nitzat i pintat, h = 1,10 m.

10. COBERTA 
plana invertida i transitable constituïda pel suport rígid (forjat unidireccio-
nal), formigó cel·lular per a la formació de pendents de 10 cm de promig, 
capa de morter de 4 cm d’espessor, imprimació asfàltica, doble làmina 
impermeabilitzant,  capa anti-punxonament geotèxtil, aïllament de polies-
tirè extrudit tipus ROOFMATE de 8 cm de gruix, capa anti-punxonament 
geotèxtil i capa de morter de protecció de 4 cm de gruix, suports plàstics 
regulables  pel paviment fl otant i paviment ceràmic DISCESUR NATURAL de 
40 x 40 cm.

11. TANCAMENT COBERTA
constituïda per una coronació d’alumini  lacat de 2 mm de gruix i amb 
pendent cap a l’interior, peça de remat de ceràmica i element de sub-
jecció per a les dues fulles de l’obra vista de 28 x 13,5 x 5 cm de Piera Eco · 
Ceramica tipus Eco Gres OXFORD Flaseado amb una textura llisa i arrebos-
sat interior. L’obra vista està armada amb Murffor cada 60 cm

12. PERGOLA
constituïda per jàssera de formigó armat de 30 x 30 cm protegida de l’in-
tenperie (IPE 100), estrucutra metàl·lica galvanitzada i pitada sobre la qual 
es recolzen les lames de fusta tractada per l’exterior.

13. TIRANT
constituït per tub circular estructural metàl·lic galvanitzat i pintat de Ø 8cm.

14. PATI - JARDINERA PASSATGE
constituït per solera de formigó de 10 cm d’espessor, grava de canto ro-
dat de 15 cm de gruix, tub de drenatge, làmina geotèxtil i capa de terra 
vegetal.
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