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Estructura

E01 Pilar P3 Pilar prefabricat de formigó armat de secció constant de 35 x 75 cm i alçada de 3.2 m.

E02 Jàssera JE3
Jàssera de cantell prefabricada de formigó armat encastada a l’extrem superior dels 
pilars. Té una secció constant de de 35 x 75 cm al tram entre pilars i variable al tram 

extrem en mènsula. La seva longitud total és de   9.13 m.

E03 Jàssera JC3 Jàssera de cantell prefabricada de formigó armat encastada a l’extrem superior dels 
pilars. Té una secció constant de 35 x 75 cm i una longitud de 6.25 m.

E04 Jàssera JC2 Jàssera de cantell prefabricada de formigó armat encastada a mènsula ubicada en tram 
central de pilars P41. Té una secció constant de 35 x 75 cm i una longitud de 5.95 m.

E05 Forjat mixt

Forjat col·laborant entre xapa d’acer de perfil grecat d’acer galvanitzat Z-235 de 1 mm de 
gruix i abocat de formigó HR-35 reforçat per armadura d’acer corrugat S275JR. La xapa 
i l’armadura són preparades a taller i s’instal·len a obra sobre l’estructura prefabricada i 

allà es porta a terme l’abocat de formigó. El conjunt té una secció de 20 cm.

E06 Pilar P5 Pilar prefabricat de formigó armat de secció constant de 35 x 75 cm i alçada de 4.7 m

E07 Pilar P4 Pilar prefabricat de formigó armat de secció constant de 35 x 75 cm i alçada de 5.56 m

E08 Pilar P41 Pilar prefabricat de formigó armat de secció constant de 35 x 75 cm i alçada de 5.56 m. 
El pilar disposa en la part central d’una mènsula per a encastar de forjat intermedi.

E09 Mur pantalla Mur pantalla de formigó HR-35 reforçat amb armadura corrugada d’acer S275JR imper-
meabilitzat a la cara posterior en contacte amb el terreny.

E10 Pilar P1
Pilar prefabricat de formigó armat de secció constant de 35 x 75 cm i alçada de 0.82 m. 
d’alçada més una longitud 0.53 m de secció grecada per al contacte per superfície amb 

la sabata de fonamentació.

E11 Solera Solera de formigó pobre impermeabilitzada a cara inferior.

E12 Sabata S Sabata prefabricada de formigó armat adherida al terreny superficialment sobre una capa 
de formigó cobre i reforçada en profunditat mitjançant l’ús de micro-pilotatges.

E13 Jàssera JE2
Jàssera de cantell prefabricada de formigó armat encastada a l’extrem superior dels 

pilars i recolzada al mur pantalla. Té una secció constant de 35 x 75 cm i una longitud de 
9.13 m.

E14 Jàssera JE1
Jàssera de cantell prefabricada de formigó armat encastada a l’extrem superior dels 

pilars i recolzada al mur pantalla. Té una secció constant de 35 x 75 cm i una longitud de 
9.13 m.

E15 Jàssera JC1 Jàssera de cantell prefabricada de formigó armat encastada a l’extrem superior dels 
pilars. Té una secció constant de 35 x 75 cm i una longitud de 6.25 m

Coberta

CI Coberta invertida Coberta no transitable que resol la funció d’aïllament tèrmic abans que la 
d’impermeabilització.

C01 Graves Cúmul de graves arrodonides d’entre 3 i 5 cm arrodonides que compleix les funcions 
d’acabat i protecció de les capes inferiors davant de la radiació i la intempèrie.

C02 Aïllament tèrmic Aplacat rígid de poliestirè extruït de 5 cm protegit i adaptat a les graves per una làmina 
superior de 5 mm geotèxtil.

C03 Impermeabilit-
zació

Membrana de PVC d’1,5 mm instal·lada sobre capa de pintura impermeabilitzant que 
tapa el porus del formigó de pendents. 

C04 Formigó de 
pendents

Capa de gruix variable de formigó HR-25 adherida al forjat seguint la línia de mínim 
pendent d’un 1,5%..

C05 Passarel·la Malla d’acer galvanitzat seguint tramat quadrat foradat de 2,5 x 2,5 cm i un gruix de 2 
cm.

C06 Ventilació Xemeneia d’acer inoxidable de 45 cm de diàmetre. Sortida de ventilació de la xarxa de 
sanejament d’aigües residuals.

Façana

F01 Mur 10 cm Mur prefabricat de formigó armat de 10 cm de gruix construït a taller segons dimensions 
fixades i instal·lat a obra mitjançant fixacions mecàniques.

FA Revestiment 
d’acer corten

Revestiment adherit a façana consistent en un aplacat d’acer corten i subjectat mitjançant 
unions a  fusteria metàl·lica.

F02 Planxa acer 
corten Aplacat d’acer corten de 5 mm de gruix tallat a taller segons l’especejament previst. 

F03
Estructura de 

suport al reves-
timent

Fusteria d’acer T-100 11 talla a taller segons la longitud convinguda.

F04 Embellidor forjat Fusteria d’acer corten IPE-200.

F05 Pre-marc ober-
tura Xapa d’acer corten de 5 mm instal·lat sobre panells a obra.

F06
Obertura 

d’habitació a 
façana Nord

Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic. Envidrat climalit (vidre - càmera d’aire 
- vidre) 6 - 10 -4. Obertura abatible sobre eix horitzontal.

F07
Obertura 

d’habitació a 
terrassa

Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic. Envidrat climalit (vidre - càmera d’aire 
- vidre) 6 - 10 -4. Obertura doble lliscant.

FP Façana panell
Panell de gran format produït a fàbrica i instal·lat a obra mitjançant fixacions mecàni-
ques a forjats. Les obertures i el revestiment final són instal·lats un cop els panell són 

col·locats. 

F08 Mur 10 cm Mur de formigó armat de 10 cm a cares anterior i posterior del panell.  

F09 Aïllament tèrmic Aplacat rígid de poliestirè extruït de 5 cm.

F10 Revestiment 
exterior

Arrebossat monocapa d’1 cm de gruix de color blanc. És adherit quan el conjunt de 
la façana és instal·lat a fi de tapar les juntes entre panells i donar un caràcter unitari al 

conjunt de la façana. 

F11 Mur 15 cm Mur prefabricat de formigó armat de 15 cm de gruix construït a taller segons dimensions 
fixades i instal·lat a obra mitjançant fixacions mecàniques.

F12 Obertura de gran 
format a PB

Fusteria d’acer inoxidable amb trencament de pont tèrmic. Envidrat de seguretat climalit   
3+3 - 10 - 4. Obertura no practicable excepte en zones de pas.

F13
Obertura de gran 

format a sala 
d’actes

Fusteria d’acer inoxidable amb trencament de pont tèrmic. Envidrat baix emissiu de 
seguretat climalit   3+3 - 10 - 4. Obertura no practicable. 

Construcció d’interiors

I01 Trasdosat simple 
de cartró guix

Trasdosat de cartró guix composat per subestructura d’acer galvanitzat laminat en fred i 
una làmina de cartró guix de 25 mm. El gruix total és de 10 cm

I02 Marc interior 
finestra Marc de finestra de fusta sobresortit 60 cm del pla de finestra i emprat com a banqueta.

I03 Cel-ras de cartró 
guix

Cel-ras de cartró-guix suportat per subestructura d’acer galvanitzat laminat en fred i una 
làmina de cartró guix de 25 mm. Es suporta suspès del forjat.

I04 Revestiment de 
fusta

Aplacat de fusta de 25 mm de gruix suportat per la subestructura o mur adherent 
mitjançant unions mecàniques. La tipologia de la fusta pot variar en funció de la seva 

ubicació per requeriments físics o estètics.

I05 Paviment laminat
Paviment a base de plaques de laminats de fusta a alta pressió. S’adhereixen a forjat 

mitjançant unions química per cola. Les dimensions i l’acabat pot variar en funció de la 
seva ubicació i els seus requeriments estètics

I06
Paviment por-

celle
ànic

Paviment a partir de rajoles de ceràmica porcellànica adherides al forjat mitjançant l’ús 
de morter-cola. Les dimensions, acabat superficial i estètic port variar en funció dels 

requeriments físics o estètics de la seva ubicació.

I07 Cel-ras entramat

Cel-ras de composat per làmines d’acer inoxidable de 3 mm de gruix i 10 cm d’ample 
instal·lades en el sentit longitudinal del forjat. És 100% registrable i desmuntables. Les 
planxes són encaixades a una fixació metàl·lica a amb forma i mida coincidents en una 

subestructura d’acer galvanitzat suspesa al forjat

I08 Trasdosat de 
fusta

Trasdosat de fusta composat per subestructura d’acer, llana de fibra de vidre i una làmina 
de fusta guix de 25 mm. El gruix total és de 10 cm

I09 Envà mòbil Tancament mòbil de vidre doble d’1 cm de gruix (5+5) subjectat a estructura de rails 
ubicada al cel-ras.

I10 Cortina motorit-
zada Cortina tèxtil amb teixit opac amb sistema d’extensió i recollida mecanitzat.

I11
Envà de cartró-

guix
 amb aïllament

Tancament de cartró-guix suportat per subestructura de fusteria metàl·lica composat per 
capa anterior i posterior de cartró-guix de 25 mm, 10 cm de llana de roca i subestructu-

ra.

I12
Envà de cartró-

guix i fusta
 amb aïllament

Tancament que combina a una cara planxa de cartró guix i a l’altre fusta de 25 mm 
cadascuna suportat per subestructura de fusteria metàl·lica  ubicant una capa de 10 cm 

de llana de roca actuant com a aïllament acústic.

I13
Envà de cartró-

guix
sense aïllament

Tancament de cartró-guix suportat per subestructura de fusteria metàl·lica composat per 
capa anterior i posterior de cartró-guix de 25 mm.

I14 Revestiment 
d’acer inoxidable

Aplacat d’acer inoxidable de 5 mm de gruix enganxat al mur adherent mitjançant unions 
mecàniques.

I15 Pintat d’epoxi Capa de pintura d’epoxi directament sobre forjat que actua com a paviment a 
l’aparcament.


