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T.06 - Panells rígids de poliestiré extrudit XPS DANOPREN TR30, R:0'9m2K/W e:30mm.

conductes.

E.05 - Estructura de base del terre radiant, pivots de PVC en forma de dames de suport dels 

clorocautxú.

T.04 - Conductes del terre radiant a base de PVC flexible amb recobriment de microaïllament de 

T.02 - Base d'assentament del paviment a base de morter autonivellant e: 3cm.

copolímers e: 2mm.E.02 - 

T.01 - Microciment fi amb imprimació promotora d'adherencia en base a resines sintètiques de 

T E R R E S

formigonat de la sabata amb els corresponents anclatges a les armadures d'aquesta.

E.10 - Esperes d'acer inoxidable de diàmetre 12mm amb punta roscada, col·locades prèviament al 

d'ancoratge dels pilars metàl·lics de passera amb les sabates puntuals que els fan de fonament.

E.09 - Pletina d'acer galvanitzat amb mecanitzat per a cargols metàlics i doble femella, serveix 

de compressió amb malla electrosoldada de diàmetre 5mm 15x15cm.

E.08 - Forjat unidireccional de bigueta de sola in situ, amb un intereix de 64cm, acabat amb capa 

E.07 - Revoltó ceràmic tipus Proceran de 24cm.

i  30cm d'amplada. Lligat amb les corresponents armadures al forjat.

E.06 - Cèrcol del forjat interior, fa efecte de dintell per a l'obertura dels menjadors, de 50cm d'alçada  

desplaçament.

soldada a taller al perfil IPN 200 i cargolada a les esperes mitjançant doble femella per a evitar-ne el 

E.05 - Sistema d'unió de l'estructura de formigó amb la passera exterior, mitjançant pletina metàl·lica 

8mm i col·locats previs als formigonats amb els corresponents anclatges a les armadures del cèrcol.

E.04 - Esperes d'enllaç entre l'estructura de formigó i la passera d'estructura metàl·lica, diametre 

que li fa de cèrcol.

E.03 - Llosa de formigó armat de 20cm de cantell amb armadures soldades a la perfil·lería metal·lica 

llosa que cobreix la passera.

E.02 - Biga de Perfil IPN 200 d'acer galvanitzat laminat en calent, soldades in situ les armadues de la 

d'una planta d'alçada i soldats posteriorment in situ.

E.01 - Pilar de Perfil HEB 200 de suport de la passera a sud, laminat en calent i transportat en trams 

E S T R U C T U R A

de 35cm d'alçada per a elevar el mur i encaixar la solera i el drenatge.

M.13 - Sabata correguda de suport del mur portant d'obra massisa, de 160x80cm amb verdugada 

M.12 - Graves de la solera per a evitar la inflitració d'aigua per capil·laritat des del terreny 15cm.

M.11 - Solera de 25 cm de gruix amb mallazo inferior i superior per a absorció de positius i negatius.

dil·latació de la solera.

M.10 - Aïllament de façana tìpus XPS Danppren20 de 20mm de gruix per a permetre la lliure 

a base d'imprimació bituminosa CURIDAN.

M.09 - Làmina bituminosa SBS per a impermeabilització de fonaments GLASDAN 30P POL amb fixació 

amb obertures a la part superior per a facilitar l'entrada de l'aigua. Recolzat sobre un llit de formigó.

M.08 - Col·lector d'aigües pluvials del drenatge, tub de PVC corrugat flexible de 10cm de diàmetre 

mitjà 4-5cm.

M.07 - Graves de drenatge permietral de la façana sud a base de cantells piconats de diàmetre 

M.06 - Biga de lligat per arriostrar la sabata puntual dels pilars amb la sabata correguda del mur.

M.05 - Biga de lligat per arriostrar la sabata puntual dels pilars amb la sabata correguda del mur.

M.04 - Formigó de formació de pendents alleugerit amb perlita expandida.

M.03 - Base d'assentament del paviment a base de morter autonivellant e: 2cm.

1cm.

M.02 - Paviment exterior de gres porcelànic antilliscant de format 30x100cm col·locat amb juntes de 

sabata correguda mitjançant riostres.

M.01 - Sabata puntual de recolzament dels pilars de la passera, de 80x80x100cm, arriostrats a la 

M     F O N A M E N T S

F. 23 - Ciment cola d'anclatge de les plaques de travertí.

premsat sobre llit de ciment cola.

F.22 - Plaques de travertí, dimensionat segons projecte, formades a taller en base a escut de travertí 

generació d'una ombra.

F.21 - Junta de morter degollada quadrada per evitar l'escorrentia superficial per el mur i afavorint la 

F.20 - Ampit exterior format per totxos girats amb goterò incorporat per a evitar l'escorrentia.

F.19 - Remat de fusta conífera de pi roig de 2cm de gruix tractada amb barnís superfícial.

brancals, incorpora un goteró per a evitar la pàtina superficial.

reforçat superiorment amb armats murfor per a descarregar més fluïdament les càrregues als 

F.18 - Dintell de ceràmica armada tipus Proceran amb una llum de 160cm i un gruix de 5,5cm, 

a garantir l'estabilitat.

F.17 - Papallones de lligat de la fulla exterior i la interior, col·locades cada 6 filades com a màxim per 

F.16 - Totxo "a testa" girat amb tall de 30 graus per al remat superior a coberta de la fulla exterior.

premarc i tractada amb lasures per a ambients exteriors.

F.15 - Lama de fusta conífera de pi roig de 2cm de gruix anclada mitjançant pistola de claus al 

lasures per a ambients exteriors.

inferiors son fixes i el superior és oscil·lobatent, col·locada amb ferratges i amb la fusta tractada amb 

F.14 - Finestra amb fustería de fusta formada per tres panys, de 80cm d'alçada cadascun, els dos 

registre de 70x150cm amb tots els ferratges per al seu correcte funcionament.

F.13 - Armari de baixants i instal·lacions xapat de fusta conífera de 2cm de gruix amb porteta de 

80cm.

F.12 - Fustería de fusta tipus corredera, formada per dues fulles que es pleguen en l'espai d'una, de 

F.11 - Premarc de la fustería, fusta conífera basta 8 x 12cm.

d'esquerdes per assentaments, deformacions i dilatacions.

base i amb armats tipus Murfor cada 6 filades i a les cantonades dels dintells per a evitar la formació 

F.10 - Cara exterior del cavity wall, formada per totxo de mètrica romana 25x12x5,5cm col·locats a 

de passera i l'aïllament.

F.09 - Cambra ventilada verticalment de 5cm de gruix ventilant entre plantes a la junta entre el forjat 

25x12x5,5cm col·locats mitjançant aparell Flamenc amb juntes encastades a les cantonades. 

F.08 - Mur portant de fàbrica massisa format per doble filera de totxo de mètrica romana 

F.06 - Totxo de mètrica romana, 25x12x5,5cm, de remat de l'enmarcat de les finestres.

l'interior una lluna de 3mm.

separades per una làmina baix emissiva, cambra d'aire deshidratada mitjançant junta TPS i a 

F.05 - Vidre doble amb cambra d'aire , format per 3+3,10,3. Un pany format per dos llunes de 3 mm 

de 80cm cadascun. 

F.04 - Fustería de fusta tipus acordeó, formada per tres blocs batens cap un costat i un cap a l'altre, 

F.03 - Premarc de la fustería, fusta conífera basta 8 x 8cm.

de claus

F.02 - Taulell de fusta conífera de 2cm de gruix anclat mecànicament al premarc mitjançant pistola 

mitjançant tacos metàl·lics.

F.01 - Aïllament de façana tìpus XPS Danppren80 de 80mm de gruix anclat mecànicament 
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del canaló de recollida.

C.15 - Panells rígids de poliestiré extrudit XPS DANOPREN TR20, R:0'9m2K/W e:20mm, de recolzament 

cara llarga per a la connexió al sistema general de sanejament d'aigües grises.

C.14 - Canaló de recollida d'aigües pluvials, format per xapa d'alumini  plegada, amb un forat a la 

C.13 - Protecció pesada a base de graves de cantells de rodat de 16-32mm de diàmetre e:10cm.

 - Panells rígids de poliestiré extrudit XPS DANOPREN TR150, R:0'9m2K/W e:150mm.C.12

a base d'imprimació bituminosa CURIDAN.

C.11 - Làmina bituminosa SBS per a impermeabilització de cobertes GLASDAN 30P POL amb    fixació 

C.10 - Formigó de formació de pendents alleugerit amb perlita expandida.

C.09 - 

C.08 - 

C.07 - 

C.06 - Forjat massís de formigó armat recolzat sobre perfils IPN 22 laminats en calent i galvanitzats.

C.05 - Formigó de formació de pendents alleugerit amb perlita expandida.

a base d'imprimació bituminosa CURIDAN.

C.04 - Làmina bituminosa SBS per a impermeabilització de cobertes GLASDAN 30P POL amb    fixació 

C.03 - Base d'assentament del paviment a base de morter autonivellant e: 3cm.

copolímers e: 2mm.

C.02 - Microciment fi amb imprimació promotora d'adherencia en base a resines sintètiques de 

C.01 - Xapa metàl·lica de remat de la coberta, anclada mitjançant ciment-cola.

C O B E R T A

Cotes de forjats

Planta baixa

Planta primera

Planta segona

Planta tercera

Planta coberta

Planta Encofrat Rústic Paviment

-00.10 00.00

03.9503.70

06.65 06.90

09.60 09.85

12.55 12.80

04.05

07.00

09.95

-

-

12.80 Cota rústic P.coberta

12.55 Cota encofrat P.coberta

13.60 Cota remat P.coberta

09.85 Cota rústic P.tercera

09.60 Cota encofrat P.tercera

06.90 Cota rústic P.segona

06.65 Cota encofrat P.segona

03.95 Cota rústic P.primera

03.70 Cota encofrat P.primera

00.00 Cota rústic P.baixa
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