
Construcció - Detalls

Secció Longitudinal
La secció més representativa de l’edifici és la que mostra el tall on es poden observar 
els diferents tipus de façana utilitzats. Aquesta secció permet a la vegada veure 
com es volen aprofitar les línies horitzontals generades pel forjat unidireccional i 
com es modulen els espais a partir de l’estructura dels forjats.

Les bigues de formigó replantegen els tancaments dels diferents espais així com 
els fals sostres que serveixen per passar les instal•lacions tant de climatització com 
de fontaneria.

Els lavabos, s’agrupen sempre en franges per simplificar les xarxes de sanejament 
i de fontaneria.

Sales com la botiga que es troba a la planta baixa de l’edifici i que compta amb 
sistema de climatització per aire permeten establir un sistema d’impulsió i un de 
retorn a cada cantó del fals sostre generant una circulació d’aire optima. El fals 
sostre que coincideix amb la zona d’exposició permet també ubicar els llums i 
d’altres serveis.

El forjat de la planta soterrani esta creat amb un sistema de cassetons tipus iglú que 
permeten una ventilació mitjançant tubs de la cambra d’aire i a la vegada permet 
una instal•lació de ventilació de la cava a través de l’espai lliure que genera.

Les parts del pati estaran realitzades amb una alçada menor per guanyar alçada i 
poder realitzar el drenatge del pati de forma correcte.

Llegenda de Components i Materials
Coberta
c01_ Grava arrodonida per a coberta invertida no transitable
c02_ Làmina separadora geotèxtil
c03_ Aïllament rígid de poliestirè extruït amb peces encadellades
c04_ Làmina de connexió impermeable (longitud de solapament segons fabricant)
c05_ Làmina impermeable sintètica sense armadures de (EPDM)
c06_ Cordó de segellat Elastydan
c07_ Morter alleugerit per pendents (2%). 
c08_ Xapa plegada amb doble goteró i amplada segons espessor de mur.
c09_ Perfil d’acer galvanitzat suport de fixació de la xapa amb goteró.
c10_ Formació de goteró in situ al formigonat.

Façana
f01_ Maó manual massís de format català (29x14x6 cm)
f02_ Aïllament de plaques de poliestirè extruït fixades mecànicament a la cara
        interior de la façana.
f03_ Cartel·les metàl·liques de suport de la fulla exterior ceràmica de la façana.
f04_ Ancoratges metàl·lics amb goteró.
f05_ Formació de dintell mitjançant rodons corrugats a la junta de morter.
f06_ Premarc de xapa metàl·lica d’acer cortén de 4 mm d’espessor fixat a la paret 
        interior mecànicament.
f07_ Fusteria d’alumini oscil·lo batent amb ruptura de pont tèrmic.
f08_ Estructura de muntants i travessers de façana lleugera fixats mecànicament als
        forjats. El sistema permet incorporar portes i obrir de forma batent vertical
        algunes parts.
f09_ Vidre laminar 6+6 transparent amb cambra d’aire
f10_ Vidre laminar 6+6 tintat amb cambra d’aire

Estructura
e01_ Bigueta prefabricada de formigó pretesat amb esperes per grifar amb els 
         armats de les jàsseres.
e02_ Revoltó ceràmic corbat.
e03_ Capa de compressió de formigó armat de 10cm d’espessor.
e04_ Malla electrosoldada.
e05_ Jàssera de cantell de formigó armat.
e06_ Congreny de formigó armat.
e07_ Junta de treball del formigonat. Haurà de ser humitejada abans de formigonar 
         la segona fase.
e08_ Arc prefabricat de formigó armat de 120cm d’amplada.
e09_ Mur de formigó armat de 90-100cm d’amplada suport dels arcs prefabricats.
e10_ Perfil d’acer IPN 200 
e11_ Forjat col·laborant a base de xapa grecada d’acer galvanitzat i capa de
         compressió de formigó armat.
e12_ Perfil d’acer LPD 150
e13_ Pilar d’acer HEB 100
e14_ Pilar de formigó armat
e15_ Formació de ràfec de formigó armat in situ amb canvi de secció al forjat enrasat 
         per la cara inferior. Formació de pendent a la cara superior (2%).

Revestiments i Divisòries interiors
r01_ Maó manual massís de format català (29x14x6 cm)
r02_ Formigó autonivellant per a formació de paviments in situ.
r03_ Perfil de xapa plegada fixat mecànicament al forjat per actuar com a encofrat
        perdut del paviment.
r04_ Fals sostre de placa de cartró guix amb aïllant de llana de roca.
r05_ Subestructura de suport del fals sostre fixat mecànicament al forjat.
r06_ Placa de xapa plegada soldada a l’ànima del perfil IPN suport de la barana
r07_ Estructura de muntants de la barana fixat mecànicament a la placa d’ancoratge.
r08_ Barana de tensors d’acer i malla metàl·lica
r09_ Passamà d’acer a base de perfil tubular d’acer de secció 50x50x4mm

Vegetació
v01_ Làmina impermeable de reforç  E 30 P ELAST
v02_ Làmina de connexió impermeable fixada darrere la fulla exterior de la façana.
v03_ Làmina impermeable sintètica sense armadures de (EPDM)
v04_ Làmina drenant per a coberta enjardinada intensiva.

Encontre amb el Terreny
t01_ Sabata correguda excèntrica de formigó armat
t02_ Sabata aïllada de formigó armat
t03_ Biga centradora de formigó armat
t04_ Solera alleugerida de formigó armat amb casetons “cáviti” de 52cm d’alçada
t05_ Solera alleugerida de formigó armat amb casetons “cáviti” de 36cm d’alçada
t06_ Formigó de neteja
t07_ Terres compactades
t08_ Terreny natural
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