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CONSTRUCCIÓ
N

LLEGENDA

ESTRUCTURA
E01 Façana portant amb mur de fàbrica de totxo existent.
E02 Pilar de formigó armat de dimensions 30x30cm.
E03 Biga de formigó armat HA25 de cantell de dimensions 30x55cm
E04 Forjat unidireccional de formigó HA25 in situ amb prellosa de formigó de 120cm

d'ample i cassetons d'EPS, e=25+5cm.
E05 Llosa de formigó HA25 in situ, e=30cm
E06 Mur de contenció flexoresitent de formigó armat HA25, e=40cm
E07 Sistema de contenció mitjançant mur pantalla de formigó armat HA25, recobriments

mínims de 5cm, e=50cm aproximàdament.
E08 Solera de formigó armat de retracció mitja, e=20cm
E09 Làmina geotèxtil.
E10 Làmina de butiral de contenció del formigó per a la construcció de solera in situ.
E11 Capa de graves compactades, e=20cm.
E12 Connector de subjecció i arriostrament de llosa amb pantalla amb tacs d'acer tipus

HILTI.
E13 Encavallada existent de fusta.
E14 Corretges de fusta de dimensions 8x12cm fixades mitjançant platines dacer a E13

cada 50cm.
E15 Tub d'acer laminat de dimensions 10x10 i xapa de 5cm de gruix, per a solidarització

d'esforços entre bigues de formigó per a formació de lluernari.
E16 Solera existent formada per solera de formigó de 15cm de gruix sobre llit de graves

compactades, e=20cm amb làmina separadora intermitja.
E17 Forjat unidireccional amb volta ceràmica, format per peces ceràmiques de 3cm

de gruix.
E18 Capa de compressió amb mallat de rodons d'acer, e=5cm. 
E19 Canaleta perimetral de formigó per drenatge de mur pantalla.

COBERTA
C01 Xapa de zenc plegada, e=0,65mm.
C02 Làmina de nòdols d'alta densitat tipus "Delta drain" amb funció drenant.
C03 Taulell de DM hidròfug de 2mm de gruix, fixat mecànicament.
C04 Rastrells de fusta de dimensions 40x80cm, fixats mecànicament a C04.
C05 Aïllament amb llana de roca, amb subestructura de llistons de fusta de dimensions

12x6cm, e=12cm.
C06 Panell sandvitx composat per taulell de DM hidrófug+aïllament amb llana de

roca+barrera de vapor+taulell de DM, (2+12+2), amb subestructura de llistons de
fusta de dimensions 12x6cm, amb un gruix total de 16cm.

C07 Barrera de vapor amb làmina bituminosa, model "Asfaldran r tipo 3p pol".
C08 Formació de canaló amb xapa de zenc plegada sobre subestructura de taulells i

rastrells  de DM hidròfug per a formació de pendent.
C09 Canaló suspés amb xapa de zenc.
C10 Finestra de lluernari tipus "Velux" amb sistema d'obertura mecanitzat.
C11 Finestra pivotant horitzontal amb sistema d'obertura mecanitzat, doble vidre amb

cambra (6+16+6) i fusteria idem F07.
C12 Formació de calaix amb subestructura de llistons de fusta de dimensions 4x8cm col·

locats cada 30cm per a subjecció de lluernari.
C13 Formació de cambra lleugerament ventilada mitjançant rastrells verticals de 3x3cm.
C14 Subestructura de llistons de fusta de dimensions 4x8cm amb aïllament de llana de

roca, e=8cm.
C15 Acabat amb taulell de fusta amb acabat hidròfug tipus "Prodema"
C16 Remat amb xapa de zenc, e=0,65mm.

FAÇANA
F01 Fàbrica de blocs de termoargila, peces de 30x29x19cm, juntes d'1cm, e=  

 29cm
F02 Trasdossat interior, doble placa de cartró guix 15+15mm, amb aïllament interior de  

 llana de roca de 8cm de gruix,
F03 Acabat arrebossat pintat, e=2cm
F04 Trasdossat directe interior amb placa de cartró guix, doble placa de 15mm de gruix,  

 fixada amb pelladas de "Knauf Perlfix" de Knauf.
F05 Sòcol amb aplacat de basalt de la Garrotxa de 3cm de gruix col·locat sobre 2cm de

morter i fixades a mur de blocs mitjançant anclatges d'acer galvanitzat.
F06 Fàbrica de blocs de termoargila, peces de 30x24x19cm, juntes d'1cm, e=  

 24cm
F07 Finestra de fulles abatibles, fusteria de fusta de roure, acabat envernissat, vidre amb  

 cambra (6+16+6) vidre exterior laminat "Planitherm 4S" de STADIP, vidre interior  
 laminat "Silence" de STADIP

F09 Dintell metàl·lic format amb perfils L 110.10 d'acer inoxidable soldats entre si, formant
una t invertida. Soldada a tirants soldats a platina d'acer ancorada a forjat de formigó.
Recobriment de dintell exterior amb plaqueta de termoargila de dimensions 30x19x9,6.
Recobriment interior amb peça de termoargila de dimensions 30x19x9,6 tallada.

F10 Perfil d'acer inoxidable en L de dimenions 150x75x9mm, per a suport de fàbrica de  
 blocs de termoargila, ancorat a forjat de formigó.

F11 Plaqueta de revestiment de termoargila per a recobriment de front de forjat, de
dimenisons de 30x19x9,6cm.

F12 Malla de reforç de fibra de vidre per a evitar fisures a l'arrebossat.
F13 Dintell de formigó armat amb peça en U de termoargila.
F14 Brise soleil format amb lamel·les d'alumini.
F15 Escopidor amb xapa de zenc.
F16 Estor enrollable interior.
F17 Emmarcat amb fusta roure, acabat envernissat, amb subestructura de llistons de fusta

interior i aïllament tèrmic interior.
F18 Panell plegable de lamel·les orientables, d'alumini, tipus "Metalbrise" de "Tamiluz".
F19 Guia d'alumini fixada a façana de bloc de termoarcilla, de "Tamiluz".
F20 Clau d'anclatge d'acer inoxidable a junta de fàbrica de bloc de termoargila i fixat

mecànicament al formigó.
F21 Coixí de poliestiré expandit, e=3cm
F22 Reforç de fàbrica de bloc de termoargila als punts més desfavorables amb armadura

tipus Murfor.

PARAMENTS INTERIORS
I01 Envà de cartró guix acabat pintat, doble capa per cara, plaques de 15mm, aïllament

interior amb llana de roca de 9cm de gruix. e=15cm
I02 Alicat amb peces ceràmiques acabat esmaltat, de dimensions 10x10cm i 10mm de

gruix, fixades sobe plaques hidròfugues de cartró-guix
I03 Guixetes de dimensions 40x40x180cm
I04 Formació de banc amb subestructura de fusta i taulells de fusta de roure envernissat.
I05 Fals sostre continu suspés amb placa de cartró de 15cm, amb aïllament fonoabsorvent

de llana de roca de 4cm de gruix, e=55cm.
I06 Envà de cartró guix acabat pintat, doble capa per cara, plaques de 15mm, aïllament

interior amb llana de roca de 10cm de gruix i subestructura interior per a formació de
calaix d'intal·lacions.

I07 Finestra fixe, fusteria de fusta idem F07, vidre amb cambra interior (6+4+6).
I08 Recobriment d'estructura de formigó amb doble placa de cartró-guix. (15+15cm)
I09 Revestiment amb panell contralaminat de fusta de 15cm de gruix sobre subestructura

amb rastrells de fusta de dimensions 2x3cm.

PAVIMENT
P01 Paviment de formigó continu remolinat de baixa retracció, e=4cm.
P02 Morter de ciment, e=5cm
P03 Terra radiant, format per tubs de polietilé reticular Ø20mm, separats cada 10cm
P04 Aïllament amb plaques rígides de poliestiré extrudit per a soroll d'impacte, e=4cm
P05 Junta perimetral de poliestiré expandit, e=2cm
P06 Paviment continu de resines epoxi, e=3cm.

ESPAI EXTERIOR
U01 Paviment exterior de peces de formigó, tipus "losa Vulcano" de Breinco, acabat rugós  

per a gelades, e=5cm.
U02 Capa de morter de ciment M-40A, amb malla electrosoldada interior, e=4cm.
U03 Formigó alleugerit de pendents
U04 Doble impermeabil·lització amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV
U05 Capa de sorres, e=12cm
U06 Peça registrable de formigó, acabat idem U01, e=7cm
U07 Perfil amb platines d'acer inoxidable soldades entre si, e=8mm.
U08 Canal de formigó d'Ulma.
U09 Fonament de formigó per a anclatge de U07.
U10 Terres vegetals.
U11 Contenció de formigó de pendents amb tancament ceràmic, e=14cm.
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