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[Exclusivamente para uso acadØmico] 

secció constructivA                                                   
AulAri                                                   
ESTRUCTURA
ES.01 Terreny natural.
ES.02 Formigó de neteja per fonamentació. (100mm)
ES.03 Sabata de fonamentació in-situ.
ES.04 Replè terreny compactat.
ES.05 Solera formigó alleugerit. (100mm)
ES.06 Làmina separadora geotèxtil + làmina 

impermeable bituminosa.
ES.07 Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extrudit. 

(100mm)
ES.08 Làmina impermeable bituminosa + làmina 

separadora geotèxtil.
ES.09 Jàssera de formigó prefabricat lateral/central. 

(550mm)
ES.10 Jàssera de formigó prefabricat lateral. (1000mm)
ES.11 Placa alveolar de formigó prefabricat NP25. 

(250mm)
ES.12 Placa alveolar de formigó prefabricat T63. 

(630mm)
ES.13 Jàssera metàl·lica per placa alveolar. (20mm)
ES.14 Capa de compressió. (50mm)
ES.15 Pilar de formigó prefabricat. (500x500mm)
ES.16 Recobriment de la canalització aigües pluvials 

com a elongació del pilar. (250mm)

TANCAMENTS
Tancament Exterior 
TE.01 Placa de fibres minerals comprimides acolorida i 

amb tractaments d’alta resistència a impactes i 
foc. (9mm)

TE.02 Subestructura d’acer per a suport de l’aplacat. 
(40-110mm)

TE.03 Cambra d’aire. (30mm)
TE.04 Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extrudit. 

(80mm)
TE.05 Placa de cartró-guix Aquapanel per exteriors + 

morter adhesiu. (12,5mm)
TE.06 Subestructura d’acer amb travessers a 500mm i 

reforços a obertures. (70mm)
TE.07 Aïllament tèrmic de llana mineral. (70mm)
TE.08 Doble placa de cartró-guix amb barrera de vapor 

central. (25mm)
TE.09 Panell acústic microperforat de fibres de densitat 

mitja. (16mm)

Tancament Interior
TI.01 Panell acústic microperforat de fibres de densitat 

mitja. (16mm)
TI.02 Doble placa de cartró-guix. (25mm)
TI.03 Subestructura d’acer amb travessers a 500mm i 

reforços a obertures. (48mm)
TI.04 Aïllament tèrmic de llana mineral. (48mm)
TI.05 Doble placa de cartró-guix. (25mm)
TI.06 Placa d’HPL amb recobriment impermeable i d’alta 

resistència. (6mm)
TI.07 Perfil metàl·lic de subjecció barana.
TI.08 Barana amb doble làmina de vidre. (17mm)

Tancament Coberta 
TC.01 Formigó alleugerit en pendent de l’1%. (30-

76mm)
TC.02 Làmina separadora geotèxtil + làmina 

impermeable bituminosa.
TC.03 Aïllament tèrmic de panells de poliestirè extrudit. 

(100mm)
TC.04 Làmina impermeable bituminosa + làmina 

separadora geotèxtil.
TC.05 Capa de graves. (76-30mm)
TC.06 Làmina de cautxú per a esmorteïment. (5mm) 
TC.07 Paviment de formigó. (30mm)

PAVIMENTS
Paviment Exterior
PE.01 Base suport canalitzacions.
PE.02 Canalització aigües.
PE.03 Subbase granular. (150mm)
PE.04 Capa de sorra. (40mm)
PE.05 Paviment de llambordes amb junta oberta. 

(40mm)

Paviment Interior
PI.01 Revestiment epoxi autoanivellant. (5mm)
PI.02 Revestiment epoxi autoanivellant. (10mm)

OBERTURES
OB.01 Lames mòbils d’alumini amb control electrònic i 

manual.
OB.02 Subestructura d’alumini per a suport de les lames. 

(50mm)
OB.03 Vidre climalit baix emissiu (6+10+4) amb marc 

fixe d’alumini RPT.
OB.04 Vidre climalit baix emissiu (6+10+4) amb marc 

oscil·lo-batent d’alumini RPT amb sistema de 
microventilació.

OB.05 Panell sandvitx formigó armat + poliestirè 
extrudit. (50+100+50mm)

OB.06 Escopidor formigó armat simple/banc corregut 
(75mm)

OB.07 Xapa alumini. (5mm)


