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Elements fonamentació F_
F01 Àrids i graves de diàmetre petit
F02 Làmina geotextil separadora de graves
F03 Làmina drenant de protecció de polietilè amb nòduls
F04 Làmina impermeable de base bituminosa
F05 Àrids i graves de diàmetre gran
F06 Tub de drenatge
F07 Mitjacanya de morter
F08 Dau de pedra on s'hi encaixa el pilar de fosa
  EXISTENT
F09 Sabata aïllada de fàbrica de maó

EXISTENT
F10 Sabata correguda de paredat ordinari  

EXISTENT
F11 Base de sorra de 5-10 cm

EXISTENT
F12 Sabata aïllada de formigó armat HA-25/P/30/I-IIa segons

el terreny
F13 Formigó de neteja HM-20/B/20/I - IIa segons el terreny,

de gruix e=10cm
F14 Biga centradora de formigó armat HA-25/P/30/IIa de 

40x40cm amb armat superior i estreps
F15 Placa d'ancoratge per la recepció del pilar d'acer
F16 Morter d'alta resistència sense retracció, o retracció 

compensada per expansió

Elements coberta C_
C01 Cavalló de formigó polímer tipus ULMA o equivalent pel

remat de l'ampit de coberta, e=2cm
C02 Ampit de coberta de formigó armat HA-25/P/30/IIa 

encofrat in situ  
SUBSTITUCIÓ

C03 Canaló d'acer galvanitzat per la recollida d'aigua de pluja
C04 Colze de coure de 30º per empalmar els trams del 

baixant de coberta d'aigües pluvials
C05 Carregador de formigó armat HA-25/P/30/IIa encofrat in

situ amb relleu de cornisa imitant l'existent
C06 Baixant de coure d'aigües pluvials Ø=90mm
C07 Teula ceràmica mixta TB-12 de casa comercial TEJAS

BORJA amb corba entre 14 i 18cm fixada mecànicament
al rastrell de PVC amb cargols d'acer templat galvanitzat
SUBSTITUCIÓ

C08 Làmina impermeabilitzant ONDULINE BT150 plus per a
teules mixtes amb corba entre 18,5 a 22cm fixada 
amb cargols i arandeles de 8cm i Ø=4mm

C09 Pern de fixació dels panells de coberta ONDUTHERM
amb guarnició de polietilè

C10 Corretja BINDERHOLZ de fusta laminada encolada 
combinada de 100 x 200mm per la recepció dels panells
ONDUTHERM

C11 Panell sandvitx ONDUTHERM de 2500 x 600mm amb
tauler aglomerat hidròfug, aïllament tèrmic poliestirè 
extruït i acabat interior de fusta OSB 10mm.
Transmitància= 0,32 W/m²K

C12 Encavallada tipus Polonceau de fusta laminada amb 
tensors d'acer postessat
SUBSTITUCIÓ

C13 Estreps SIMPSON SAE500/100/2 per fixació de 
corretges en encavallades.

C14 Teula ceràmica especial de coronament de 
carener NO amorterada que permet la ventilació de la
coberta.

C15 Perfil LH517 d'alumini i zinc amb làmina flexible de plom
plisat a dos cares de e=0,5mm.

C16 Banda autoadhesiva ONDUFILM pel segellat de juntes
entre plaques ONDULINE al carener

C17 Aïllament tèrmic de plaques de poliestirè extruït
C18 Rastrell perimetral de fusta per la regulació d'arrancada

dels panells ONDUTHERM
C19 Suport metàl·lic galvanitzat de caballet cargolat a 

l'element estructural, les encavallades
C20 Suport de seguretat Ø mín 16mm i patilla d'ancoratge de

20cm galvanitzats i separats 1 metre
C21 Minvell de protecció de pedra natural homologat inclinat

10º respecte la vertical
C22 Barrera de vapor aplicada in situ
C23 Formació de pendents 2% de formigó cel·lular
C24 Làmina impermeabilitzant amb unions soldades, 

solapaments de 20cm mín a favor de pendent i 
solapament perimetral

C25 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït densitat
25 kg/m³ i transmitancia 0,03 W/m²K

C26 Capa de grava Ø=15mm i e=7cm per protecció de la 
làmina impermeable

C27 Bonera sifònica de tres peces
C28 Rastrell de PVC de 30x25mm per la fixació mecànica de

la teula ceràmica mixta fixat al panell sandwich 
ONDUTHERM cada 40cm

C29 Barrera ocells TB-12
C30 Peça especial de remat lateral compatible amb teula 

mixta TB-12

Elements horitzontals H_
H01 Paviment de gres porcelànic 60x60x1 cm 

pres amb ciment cola
H02 Capa de ciment-cola per la fixació del paviment
H03 Capa de morter M-40b per l'anivellació de paviment
H04 Solera de formigó de 15cm amb malla electrosoldada 

d'acer B 500T per evitar fisures per retracció del formigó
H08 Capa granular piconada de gruix 20cm
H09 Làmina de polietilè anticapil·laritat
H10 Paviment de llosa BREINCO model VULCANO per 

l'urbanització exterior
H11 Morter de ciment
H12 Formigó en massa HM 20/P/15/IIa
H13 Terreny compactat
H14 Perfil d'arriostrament UPN 200 d'acer laminat S-275-JR

fixat al mur preexistent de façana amb perns químics 
d'alta resistència tipus HILTI de resina epoxi

H15 Armat de negatius per absorvir traccions provocades en
el suport de la jàssera

H16 Malla antifisuració electrosoldada d'acer B 500T
de Ø8mm c/15cm per evitar fisures per retracció del 
formigó

H17 Formigó en massa abocat in situ que composa el sistema
de forjat col·laborant INCOPERFIL

H18 Armat de positius pel foc d'acer B-500 S
H19 Xapa grecada col·laborant d'acer INCO 70.4 amb 

connectors que composen el sistema de forjat 
col·laborant INCOPERFIL

H20 Fals sostre registrable de llana de fusta FIBRALITH del
sistema KNAUF

H21 Jàssera IPN d'acer laminat de cantell varieble S-275-JR
H22 Suport TWIST de suspensió ràpida per fixació i 

anivellació del fals sostre KNAUF
H23 Plaques de poliestirè expandit per la col·locació del terra

radiant
H24 Capa de formigó amb àrid "ull de perdiu" i additiu 

retardant de fraguat per al pas del terra radiant
H25 Dau de micro-formigó WEBER per recepció de 

jàssera metàl·lica IPN 400
H26 Connector sistema INCOPERFIL entre forjat 

col·laborant i jàssera
H27 Perfil UPN 200 d'acer laminat S-275-JR
H28 Espàrrec roscat d'acer per subjecció de perfils UPN
H29 Pletina d'acer de remat de llinda soldada als perfils UPN
H30 Poliestirè expandit per formació de junta estructural
H31 Macarró de neoprè de base pel suport de segellat
H32 Segellat de junta amb massilla elàstica monocomponent

SIKA gama sikaflex PRO-2 HP
H33 Perfil IPN d'acer laminat S-275-JR per arriostrament dels

pòrtics i subjecció del forjat col·laborant
H34 Perfil primari 24/38 de subjecció de les plaques KNAUF

del fals sostre
H35 Perfil secundari 24/32 de subjecció de les plaques 

KNAUF del fals sostre
H36 Parquet triple de 21mm amb capa de fusta noble de 

3,5mm KARELIA Spring
H37 Fusta contraxapada elàstica especial de bedoll KARELIA

Spring
H38 Cautxú elàstic KARELIA Spring
H39 Peça d'acer que uneix els trams de la jàssera, fa possible

i facilita la transició estructural entre pilars de fosa i 
impedeix el desplaçament horitzontal del cap i la base
dels pilars sense impedir-ne el gir (articulació)

H40 Banda perimetral de material elàstic de poliestirè per 
absorbir dilatacions tèrmiques i moviments diferencials

H41 Fals sostre registrable de lames metàl·liques KNAUF 
compak

H42 Perfil d'arriostrament IPN 200 d'acer laminat S-275-JR
H43 Jàssera IPN-340 d'acer laminat S-275-JR
H44 Perfil d'arriostrament UPN-200 d'acer laminat S-275-JR

per la recepció de l'estructura d'escala
H45 Perfil IPN-200 d'acer laminat S-275-JR per la formació

de tramades d'escala
H46 Solera de microformigó pel reforç del sostre de voltes 

d'aresta
H47 Volta d'aresta de tres fulles de rajola ceràmica presa amb

morter
EXISTENT

H48 Arc de descàrrega el·líptic de maó ceràmic disposat a
plec de llibre o sardinell
EXISTENT

H49 Replè d'arena dels carcanyols pel repartiment uniforme
de la càrrega a sobre la volta.
EXISTENT

H50 Perfil angular d'acer laminat S-275-JR pel reforç de 
cantonades en obertures preexistents fixada amb morter
sense retracció

H51 Platabanda d'acer laminat S-275-JR soldada als perfils
angulars per rigidització de l'obertura preexistent

Elements revestiment i acabat interior I_
I01 Lleixa de finestra de formigó polímer tipus ULMA

o equivalent de gruix 2cm
I02 Canal de subjecció dels panells de guix laminat  KNAUF

del trasdossat autoportant
I03 Muntant vertical de subjecció dels panells KNAUF 

col·locats cada 60cm del trasdossat autoportant
I04 Trasdossat d'aglomerat OSB (oriented strand board) 

sobre les plaques de guix laminat fixades amb cargols
I05 Panell de guix laminat KNAUF pel trasdossat autoportant
I06 Pern de subjecció dels panells KNAUF
I07 Sòcol metàl·lic KNAUF
I08 Imprimació de regulació de fons + revestiment
I09 Placa d'aïllament tèrmic de llana mineral  

WEBER.THERM placa LM e=4cm
I10 Omega de subjecció dels panells de guix laminat  KNAUF

del trasdossat directe
I11 Panell de guix laminat KNAUF pel trasdossat directe
I12 Screen ROLLER M34 EOS de la marca LUXAFLEX 

Grup HunterDouglas

Element verticals V_
V01 Façana d'obra de fàbrica de maó massís ceràmic format

català 29 x 14 x 5 cm pres amb morter amb alt contingut
de calç (M-40)
EXISTENT

V02 Capa de morter polimèric d'altes prestacions 
WEBER.THERM base per la fixació de les plaques 
d'aïllament e=1cm

V03 Placa d'aïllament tèrmic de llana mineral  
WEBER.THERM placa LM e=4cm

V04 Malla de reforç WEBER.THERM malla fixada amb 
morter de revestiment  WEBER.THERM base

V05 Imprimació de regulació de fons WEBER CS + 
revestiment acrílic d'alta flexibilitat gama WEBER.TENE

V06 Perfil d'alumini en L WEBER.THERM perfil a 20cm del
terra per l'arrancada de les plaques, impedint ascensió
d'humitat per capil·laritat. Es fixarà amb cargols de zinc i
tacs expansius cada < 30cm

V07 Sòcol de pedra natural fixat amb morter WEBER.THERM
base

V08 Placa d'aïllament tèrmic de poliestirè extruit XPS amb 
junta de separació de 5mm entre el perfil en L i la placa
d'aîllament segellada amb WEBER FLEX PU elàstic i 
impermeable

V09 Premarc d'acer corten 5mm de gruix
V10 Perfil de reforç WEBER.THERM perfil esquinero fixat 

amb morter de revestiment WEBER.THERM base
V11 Malla del perfil de reforç WEBER.THERM perfil esquinero
V12 Anclatge mecànic expansiu WEBER.THERM espiga per

la fixació de les plaques WEBER.THERM placa LM 
d'aïllament tèrmic

V13 Morter de ciment portland d'alta resistència per reforç de
pilars de fosa

V14 Pilar de fosa amb dues carteles al capitell unidireccional
EXISTENT

V15 Llinda d'arc rebaixat de maó a plec de llibre
EXISTENT

V16 Morter impermeabilitzant WEBER.TEC imperflex 10cm
per sobre el nivell del perfil en L i fins la zona de contacte
amb el terreny

V17 Trencaaigües d'alumini amb goteró
V18 Capitell unidireccional amb dues carteles del pilar de fosa
V19 Base del pilar de fosa
V20 Pilar HEB d'acer laminat S-275-JR soldat a la placa 

d'ancoratge amb espàrrecs embeguts en la sabata de
formigó

V21 Ampit d'obra de fàbrica de maó ceràmic de gruix rebaixat
respecte el gruix de façana e=30cm
EXISTENT

V22 Sistema d'U-glas TECK-Ug85 de la casa TECKVICOM
consistent en la utilització de dos sitemes de vidre 
TECK-M de 6mm i un sol perfil amb trencament de pont
tèrmic de 130mm de gruix aconseguint Ug = 0,85W/m²K
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