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Ànalisi Emplaçament Projecte Construcció Estructura Instal·lacions AltresBiblioteca municipal a Cubelles

P. F. C. DETALLS CONSTRUCTIUS 2

CIMENTACIÓ/PAVIMENT

1- Cimentació per pilotis tipus CPI-8 i encepat.

2- Formigó de neteja, de 10cm de gruix.

3 – Biga riostra de cimentació (no centrada).

4 – Aïllament perimetral sota solera: XPS 5cm.

FAÇANA
5 – Airejador de caudal regulable en carpinteria d'alumini.

6 – Carpinteria d'alumini (fixe) anoditzada amb RPT, amb acristalla-
ment tipus Climalit ATR d'altes prestacions termoacústiques, amb 
vidre baixemisiu de control solar.

CIMENTACIÓ/ PAVIMENT 
7 - Biga riostra de cimentació (centrada).

8 – Capa de grava, de 20cm de gruix.

9 – Solera de formigó in situ HA-25, de 15cm de gruix.

10 – Capa de regularització de 3cm, amb morter de ciment autoani-
vellant.

11 – Aïllament termoacústic en formació de terra: Poliestirè expandit 
elastificat, 8cm.

12 – Formació de terrazzo continu: capa de formigón en massa, de 
4.5cm + capa de formigó amb colorants i àrids seleccionats, de 
diàmtre màxim 1.5cm.; amb juntes de separació mitjançant perfil 
d'alumini en quadrícules de 3x3 m.

PATI DE LLUM
13 –Replè de terra vegetal.

14 – Capa d'escorça de pi contra pèrdua d'humitat.

15 – Vegetació seleccionada.

CEL-RAS
16 – Reixa lineal per extracció d'aire.

17 - Fals sostre continu de plaques de cartró-guix, amb estructura 
d'alumini oculta i suspesa del forjat.

18 - Aïllament amb panell semirrígid de llana de roca en trasdossat 
de tancament, de 6cm de gruix.

19 – Sistema de climatització tipus Aire-Aire, per conductes d'alumini 
amb aïllament de llana de roca (circuit d'extracció d'aire viciat).

20 - Banda perimetral de reforç d'aïllament tèrmic sota coberta, de 
1m d'ample, amb panells semirrígids de llana de roca, de 4cm de 
gruix.

21 – Forjat de coberta de planta baixa amb llosa armada in situ, de 
35 cm de gruix.

22 – Carpinteria d'alumini (fixe inferior amb finestra oscil•lant supe-
rior) anoditzat amb RPT, amb acristallament tipus Climalit ATR d'altes 
prestacions termoacústiques, amb vidre baixemissiu de control solar.

23 – Difusor lineal per impulsió d'aire.

24 – Sistema de climatització tipus Aire-Aire, per conductes d'alumini 
amb aïllament de llana de roca (circuito de impulsión de aire de 
renovación)

COBERTA
25 – Capa de terra vegetal i sedum tapissant.

26 – Panell grecat de poliestirè expandit tipus Zinco Floratherm, de 
6,5 cm de gruix, per retenció d'aigües en cobertes ajardinades i 
reforç termoacústic. 

27 – Geotèxtil.

28 – Làmina antiarrels. 

29 – Aïllament tèrmic de coberta amb panells de Poliestirè extrusio-
nat, de 6cm de gruix.

30 – Impermeabilització amb làmina asfàltica adherida al suport.

31 – Formació de pendents amb morter de ciment.

32 – Remat d'impermeabilització de coberta amb xapa plegada 
d'acer galvanitzat.

33 - Tancaments: pantalla de formigó in situ HA-25, de 15 cm de 
gruix.

34 - Tancaments: muret de formigó in situ HA-25, de 40 cm de 
gruix.

35 – Blocs de poliestirè expandit (EPS) per alleugeriment en mur de 
formigó armat sense funció estructural (remats de tancament de 
façana).
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ESCALA METÀL.ICA
1 – Muntants d’escala metàl.lica formada per UPN 300.
2 – Perfil d’acero en L 50.50.6 per rebre l’esglaonat soldat als muntants d’escala. 
3 – Petja d’escala de fusta laminada de pi, per a cargolar al bastidor. 
4 – Bastidor d’acer per a la formació d’esglaonat compost per 4 perfils d’hacer en L 50.50.6, per a cargolar als muntants d’escala.
5 – Perfil d’acer en T per a suports de barana amb placa d’anclatge, per a cargolar als muntants d’escala. 
6 – Vidre laminat de seguretat 6+6.
7 – Pasamans compost per un tub d’acer de 5cm de diàmetre, per a soldar al suport. 
8 – Jàssera de canto realitzada in situ amb formigó armat.
9 – Placa d’anclatge en acer, de 2 cm de gruix, amb barres d’espera.
10 -  Placa d’acer soldada a taller als muntants d’escala, per a soldar en obra a la placa d’anclatge.
11 - Formigó de neteja, de 10cm de gruix.
12 – Sabata aïllada de formigó armat per a suport d’escala, amb barres d’espera per a cargolar a la placa d’anclatge.
13 – Placa d’anclatge d’acero, de 2cm de gruix, soldada a perfil HEB a taller.
14 – Farcit de formigó en massa per a la protecció del suport d’acer.
15 – Panells semirrígids de poliestirè expandit elastificat de 5cm de gruix.
16 – Perfil HEB 200 per a suport d’escala, amb unió soldada a obra.
17 – Biga centradora de formigó armat.
18 – Capa de grava, de 20cm de gruix.
19 – Solera de formigó in situ HA-25, de 15cm de gruix.
20 – Capa de regularització de 3cm de gruix, amb morter de ciment autoanivellant.
21 – Aïllament termoacústic en formació de terra: Poliestirè expandit elastificat, de 8cm.
22 – Formació de terrazzo continu: capa de formigó en massa, de 4.5cm + capa de formigó amb colorants i àrids seleccionats, de diàmtre màxim 1.5cm; amb juntes 
de separació mitjançant perfil d'alumini en quadrícules de 3x3m.
23 - Aïllament termoacústic en formació de terra: Poliestirè expandit elastificat, de 2cm.
24 – Forjat amb placa alveolar de 30cm de gruix i capa de compressió de 5cm.
25 - Sistema de climatització tipus Aire-Aire, per conductes d'alumini amb aïllament de llana de roca (circuit d’impulsió d’aire de renovació).
26 - Fals sostre continu de plaques de cartró-guix, amb estructura d'alumini oculta i suspesa del forjat.
27 – Difusor lineal per impulsió d'aire.
28 – Xapa d’acer plegada, de 5mm de gruix, per a revestiment del frontal del forjat de l’altell.


