
PLANTA SOTERRANI
ESTRUCTURA
FO. FONAMENTACIÓ
1_terreny original; roca natural calcàrea
2_formigó de neteja; e=0.10m
3_junta de formigonat
4_sabata perimetral; b=1.50m h=0.80m; HA25
5_mur perimetral exterior; e=0.75m
6_biga de trava; 0.40x0.40
7_sabata aïllada; 1.50x1.50x0.80; HA25
8_reforç de formigó armat del pilar; 0.30m
9_biga centradora; 0.45x0.45
10_sabata perimetral; b=1.30x0.80; HA25
11_mur de contenció perimetral de formigó estructural alleugerit amb arlita, 
acabat interior llis fenólic; e=0.50m
12_esperes del mur

D. DRENATGE DEL MUR
01_grava filtrant de reblert canto rodat granolometria reduïda
02_grava filtrant de reblert canto rodat granolometria mitjana
03_aïllant de poliestirè extrudit; e=0.04m; Roofmate SL, TEXSA
04_làmina impermeable, tela asfàltica butílica, SIPLAST
05_capa separadora de geotèxtil, Rooftex 150, TEXSA
06_grava filtrant de reblert canto rodat granolometria gran
07_tub de drenatge microperforat en la capa superior de PVC; 150mm; 3%
08_llit de formigó en massa

F. FORJAT
01_nervi distribució; 050x0.20m
02_cassetó de porexpan; e=0.35m
03_capa de compressió armada; e=0.075m
04_peça Cavity pel recrescut entre el terreny i el forjat i el pas d’instal·lacions
05_massissat de formigó HA25
06_capa de compressió; e=0.08m
07_espai pel pas d’instal·lacions
08_tapa perimetral polipropilè
09_cèrcol perimetral

PAVIMENTS
PE. PAVIMENT EXTERIOR
01_formigó cel·lular de formació de pendents; 1.5%
02_capa separadora geotèxtil, poliester
03_tela asfàltica; 1 capa armada + 1 capa; no adherida
04_aïllant tèrmic, poliestirè expandit d’alta densitat; e=0.08m
05_capa de formigó armada; e=0.15m
06_base de morter fluid per regularitzar la superficie; e=1cm
07_llosa vulcano amb acabat flamejat BREINCO, 0.60x0.40/0.6x0.20 x0.07

PR. PAVIMENT RAMPA
01_ llit de grava; e=0.10m
02_ formigó cel·lular de formació de pendents; 1.5%
03_capa de morter d’assentament
04_llosa vulcano amb acabat flamejat BREINCO; 0.30x1x0.07

PI. PAVIMENT INTERIOR
01_jaç de graves per evitar humitats; e=0.08
02_capa impermeable de polietilè; galga 400
03_aïllant tèrmic, plaques de poliestirè expandit d’alta densitat; e=0.10m
04_solera de formigó armada; e=0.15m
05_acabat de paviment amb formigó pulit; e=0.05m
06_junta perimetral del paviment

PP. PAVIMENT PATI
01_grava filtrant
02_terra vegeral
03_vegetació
04_arbre, Cercis Siliquastrum

TANCAMENTS EXTERIORS
TN. TANCAMENT FAÇANA NORD
01_barana de formigó armat; h=0.9m
02_aïllant tèrmic air-bur ruptura de pont tèrmic; e=4mm
03_armat amb resina epoxi; 2x ø20 c80
04_doble capa d’aïllant tèrmic, plaques poliestiré expandit
05_fusteria batent d’alumini lacat de color gris amb roptura de pont térmic, 
UNICITY Technal
06_2 rodons de ferro galvanitzat; ø16; 7mm de separació superior al mur per 
la col·loció de la lama
07_lama de formigó; 0.25x0.10m
08_vidre technal doble capa de caràcter aïllant, 4+10+12
09_fusteria fixe d’alumini lacat de color gris amb roptura de pont térmic,
UNICITY Technal
10_vidre technal doble capa de caràcter aïllant, 4+10+12
11_LPN de subjecció inferior de la lama; 0.06x0.06

TP. TANCAMENT PATI
01_barana de vidre laminat amb estrucutra d’acer galvanitzat
02_panell ALUCOBOND; 0.5alumnini+3plàstic aïllant+0.5alumini
03_capa d’aïllant tèrmic
04_fusteria batent d’alumini lacat de color gris amb roptura de pont térmic,
UNICITY Technal
05_vidre technal doble capa de caràcter aïllant, 4+10+12
06_fusteria fixe d’alumini lacat de color gris amb roptura de pont térmic,
UNICITY Technal
07_vidre technal doble capa de caràcter aïllant, 4+10+12
08_fusteria d’alumini lacat de color gris amb ruptura de pont térmic,
UNICITY Technal
09_vidre una sola fulla technal doble capa de caràcter aïllant, 4+10+12
10_trencaaigües de xapa d’acer galvanitzat

A. ACABATS INTERIORS
01_muntant metàl·lic de fixació del calaix de pladur; knauf
02_doble placa de pladur color gris; knauf
03_perfil metal·lic per fixació
04_perfil HEB per l’anclatge de la fusteria d’alumini
05_mampara interior corredera de vidre translucid, SGG Satnone Mate, 
e=4mm
06_rails sobre bastidors per la mampara corredera
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I. INSTAL·LACIONS
01_ llum exterior, linealuce compact empotrable exte-
rior; iGuzini
02_canal de drenatge; ACO Monoblock
03_bandeja metàl·lica; OBO grup Sumelex
04_conducte de climatizació
05_iRoll suspensió petita Led; iGuzini
06_iRoll suspensió gran Led; iGuzini
07_action superficie low contrast; iGuzini
08_detector de fum d’incèndis
09_tècnica media LED; iGuzini
10_rail electrificat
11_col·lector d’aigua pluvial de l’espai públic
12_col·lector d’aigues negres de les plantes suepriors
13_col·lector d’aigua pluvial de cobertes


