
Procés de construcció:
1 - Galze: En la biga deixar el galze quan s’encofra– punt 
de recolzament de la volta

2 - Senzillat: començar a situar les primeres peces del 
senzillat seguint la línia traçada de la volta a la paret

3 - Doblat: començar el doblat quan portem dos o tres 
arcs del senzillat – ens ha de permetre arribar la mà per 
construir-lo

4 - Rebliment del galze: unió de la volta amb l’estructura 
amb morter per realitzar l’empotrament

5 - Envans: construcció d’envans en la directriu de la 
volta – donar rigidesa a la volta i suport del paviment

6  -  Paviment:  col·loquem peces de fusta 
‘machihembradas’ fins arribar al nivell, després el morter 
i finalment el paviment d’acabat.

VOLTA:
V01 - Envà de CSEB
V02 - Senzillat de CSEB (primera filada)
V03 - Doblat de CSEB (segona filada)
V04 - Morter
V05 - Rebliment de morter
V06 - Galze

COBERTA:
C01 - Maó triturat
C02 - Tauleta ceràmica i pega 4cm
C03 - Morter de pendents
C04 - Impermeabilització
C05 - Rebliment de maó triturat
C06 - Impermeabilització de seguretat

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ:
E01 - Biga de formigó armat 30 x 40 cm
E02 - Pilar de formigó armat 30 x 80 cm
E03 - Biga de formigó armat 35 x 40 cm
E04 - Pilar de formigó armat 30 x 35 cm
E05 – Tirant de formigó armat 10 x 10 cm

FONAMENTACIÓ:
 
F01 - Capa de sorra
F02 - Àrids gruixuts compactats
F03 - Graves
F04 - Terreny natural
F05 - Pintura bituminosa
F06 - Sabata aïllada de formigó armat 100 x 50 cm
F07 - Capa de formigó de neteja e=10cm
F08 – Drenatge
F09 – Impermeabilització
F10 – Llamborda de maó col·locada en espina de peix
F11 – Recollida aigües grises 

MÒDUL:
M01 - CSEB compressed stablished earth blocks (BTC)
  Auram blocks, Plain 290
  29x14x9cm
M02 - Morter 1cm
M03 - Ancoratge metàl·lic
M04 - Revoque de morter amb capa de pintura
M05 - Junta de treball de revoque
M06 - Llosa de formigó
M07 - Impermeabilització
M08 – Maó 29,5 x 14,5 x 9,5 cm
M09 – Acabat d’enguixat i pintura
M10 – Mobiliari de fusta reciclada
M11 - Substrat
M12 - Paviment de rajola ceràmica a partir de cendres de la crema de 
residus 20 x 20 cm AMB MORTER
M13 - Gelosia de CSEB compressed stablished earth blocks (BTC)
  Auram blocks, Mini Block
  14x7x5cm
M14 - Morter 1cm
M15 - Carpinteria de fusta
M16 - Premarc de fusta
M17 - Tac de fusta
M18 - Porta de fusta
M19 - Dintell de CSEB, Auram blocks, Plain 290
M20 – Persiana de vímet
M21 – Pas d’instal·lacions
M22 – Instal·lacions elèctriques

Construcció
 procés i tècnica


