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C_Cobertes
  
C01 _ Acabat superior graves e=20cm
C02 _ Poliestiré extruit e=8cm
C03 _ Formigó lleuger de pendents
C04 _ Pletina acer perimetral forjat
C05 _ Xapa acer remat coberta
C06 _ Acabat superior plaça. Pedra natural e=4cm 70x70cm
C07 _ Recollida aigua de la plaça.Pedra natural perforada, amb 
canaló inferior d’acer galvanitzat.

E_Estructura

E01 _ Forjat colaborant e=14cm
E02 _ Biga estructural BOYD 220
E03 _ Biga estructural BOYD 300
E04 _ Pilar rectangular acer 20x10cm, remplert de formigó per 
guanyar resistència estructural i al foc.
E05 _ Placa metàl·lica d’acer e=1cm, formigonada amb el mur. 
Espera per la unió de la biga BOYD interior. Unió mitjançant sol-
dadura i reforç amb carteles.
E06 _ Unió forjat a pantalla perimetral mitjançant perforació i re-
sina epoxi.
E07 _ Forjat de formigó armat e=20cm
E08 _ Formigó de neteja e=10cm
E09 _ Capa de graves e=20cm
E10 _ Pilar tubular cilindric d’acer Ø 40cm, remplert de formigó 
per guanyar resistència estructural i al foc.
E10b _ Pilar tubular cilindric d’acer Ø 20cm, remplert de formigó 
per guanyar resistència estructural i al foc.
E11 _ Cordó superior/inferior d’encavallada HEB 200.
E12 _ Nervi vertical/diagonal d’encavallada HEB 120.
E13 _ Biga estructural BOYD 500
E14 _ Placa d’espera d’acer e=1cm per a la fonamentació / su-
port del pilar superior.

F_Façana

F01 _ Fusta de Bolondo e=7cm
F02 _ Poliestiré extruit d’alta densitat e=8cm
F03 _ Lama vertical Bolondo e=12cm
F04 _ Fusteria Schüco Soleal FY 65 (3V)
F05 _ Formigó prefabircat e=12cm
F06 _ Lama horitzontal Bolondo e=12cm
F07 _ Persiana orientable Warems 80S
F08 _ Mur perimetral estructural / façana de formigó 
armat e=30cm. Acabat exterior encofrat amb fusta en sentit vertical.
F09 _ Perfil tubular d’acer. Premarc carpinteria.
F10 _ Poliestiré extruit e=8cm
F11 _ Formigó prefabircat e=5cm
F12 _ Unió prefabricat de formigó a façana
F13 _ Làmina drenant de poletilè
F14 _ Cambra drenant ventilada
F15 _ Recollida aigua de la cambra drenant
F16 _ Fusteria Schüco Foldedor ASS 80 (3V)
F17 _ Làmina impermeabilitzant de butilè
F18 _ Tapa interior de Bolongo de remat de fusteria.
F19 _ Subestructura metàl·lica de suport de fusteriesi acabat 
de formigó armat.
F20 _ Fusteria de suport de barana de vidre.

Fp_Façana prefabricada

Fp01 _ Doblat interior doble fulla de guix.
Fp02 _ Muntant de suport de façana d’acer e=0,8cm
Fp03 _ Travesser de suport de façana d’acer e=0,5cm
Fp04 _ Poliestiré extruit e=8cm
Fp05 _ Perfil d’unió entre mòdul prefabricat de façana i travesser.
Fp06 _ Mòdul prefabricat de formigó tensat. Acabat de façana e=6cm
Fp07 _ Mòdul prefabricat de formigó tensat. Acabat de façana e=10cm

I_Instal·lacions

I01 _ Tub ventilació acer galvanitzat d=20cm (Impulsió - retorn).
I02 _ Terra radiant e=8cm
I03 _ Aillament de terra radiant e=2cm
I04 _ Evacuació aigua de la plaça. Tub PVC antiperdues.
I05 _ Perfil electrificat ERCO Hi Trac per a la col·locació a voluntat 
de l’enllumenat puntual.
I06 _  Lluminaria ERCO Wallwasher LED, banyador dels calaixos 
sonors superiors de la sala d’actes.

A_Acabats

A01 _ Falç sostre acústic de fusta perforada
A02 _ Acabat interior de doble fulla de guix pintat.
A03 _ Acabat superior de parquet de HAYA.
A04 _ Terra radiant e=8cm
A05 _ Aillament de terra radiant e=2cm
A06 _ Caixa perimetral de connexions elèctriques.
A07 _ Poliestiré extruit  e=6cm
A08 _ Cambra tècnica pel pas de instal·lació elèctrica.
A09 _ Aillament acústic de llana de roca e=5cmx 
A10 _ Planxa de bolongo per a la continuació de façana superior


