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Les millors ciutats són aquelles que no deixen ruïnes

Coberta Nau Presó (coberta de zinc)

Coberta Nau Extensió (coberta lleugera de zinc)

Façana Nau Extensió (façana ventilada)

Façana Nau Presó (façana de pedra de Marès)

Revestiments i paviments

Estructura Nau Presó (perfils d’acer laminat)

Estructura Nau Extensió (perfils d’acer laminat)

CNP1- Sistema Kalzip, Safata recta de xapa de Zinc 50/429 de 
gruix 1 mm junta engrapada amb clip de l’ancoratge.
CNP2- Panell rígid de poliestirè extrudit (XPS) Danopren TR40, 
densitat 32 Kg/m³, e=4 cm.
CNP3- Làmina asfàltica de superfície no protegida acabada 
amb fil plàstic LB-M(SBS)-40-FP (ESTERDAN 40 P ELAST) 
e=0,025.
CNP4- Capa de compressió “in situ” de formigó armat HA-
25/B/20/IIa de h=6cm.
CNP5- Encofrat perdut de taulell de fusta CETRIS, e=2 cm.
CNP6- Canaló ocult de xapa de zinc junta engrapada amb 
rematada de coberta amb aïllament tèrmic.
CNP7- Rematada de canaló ocult amb façana de xapa de Zinc 
de gruix 1 mm, formació de goteró, junta engrapada.

CNE1- Sistema Kalzip, Safata recta de xapa de Zinc 50/429 de 
gruix 1 mm junta engrapada amb clip de l’ancoratge.
CNE2- Panell rígid de poliestirè extrudit (XPS) Danopren TR40, 
densitat 32 Kg/m³, e=4 cm.
CNE3- Làmina asfàltica de superfície no protegida acabada 
amb fil plàstic LB-M(SBS)-40-FP (ESTERDAN 40 P ELAST) 
e=0,025.
CNE4- Xapa trapezoidal HT-30 d’acer galvanitzat.
CNE5- Canaló ocult de xapa de zinc junta engrapada amb 
rematada de coberta amb aïllament tèrmic.
CNE6- Rematada de canaló ocult amb façana de xapa de Zinc 
de gruix 1 mm, formació de goteró, junta engrapada.

FNE1- Panells de xapa de Zinc 50/429 de gruix 1 mm ancorada 
amb una estructura de muntants i travessers d’acer galvan-
itzat ancorats a l’estructura principal mitjançant platina
FNE2- Cartel·la d’acer galvanitzat en calent per a suspensió 
d’estructura de façana ventilada soldada a estructura principal
FNE3- Sistema Knauf, Placa Knauf aquapanel Outdoor 
e=12,5mm, densitat 1150 kg/m3 + Llana mineral Etics FKD-S de 
knauf densitat e= 4 cm + doble placa de guix laminat Standard 
+ doble làmina de Llana de roca de knauf e=4 cm + doble placa 
de guix laminat Standard
FNE4- Estructura de muntants i travessers de 100 mm de xapa 
galvanitzada amb base d’acer.
FNE5- Doble vidre amb cambra, vidre exterior laminat 5+5, 5 
de cambra + 4 de vidre ancorat amb fusteria d’alumini negre 
composta de muntant tubular d’ancoratge estructural, perfil 
en U de suport de vidre amb silicona estructural i aboca aigües 
amb xapa d’acer galvanitzat amb formació de goteró.
FNE6- Fixació angular a forjat amb aïllament tèrmic per a tren-
cament de pont tèrmic amb forjat.

FNP1- Mur de maçoneria  de pedra de Marès en blocs de 40x80 
cm,  treballs de reparació de juntes i compacitat general.
FNP2- Tàpia de finestra construïda “in situ” amb formigó HA-
25/B/20/IIa amb connectors amb el mur existent cada 30 cm.

R1- Sistema Knauf suspensió de fals sostre amb barra roscada, 
placa Standard Knauf de guix laminat de e= 1,5cm, panell com-
pacte de Llana Mineral LM ETICS FKD-S de Knauf de e=4 cm.
R2- Sistema Knauf de trasdossat, placa Standard Knauf de 
guix laminat de e= 1,5cm, panell compacte de Llana Mineral LM 
ETICS FKD-S de knauf de e=4 cm i cambra d’aire.
R3- Paviment de parquet flotant de lamel·les, amb una capa 
superior de fusta de roure, emboetades amb adhesiu, col·lo-
cades sobre làmina d’escuma de polietilè d’alta densitat de 3 
mm de gruix.

ENP1- Cavall i tirant, perfil d’acer laminat IPE-160, pintura 
intumescent EI-90.
ENP2- Candela i diagonal,  2 perfils d’acer laminat L 60x80, 
pintura intumescent EI-90.
ENP3- Corretja, perfil T d’acer laminat IPE-140, pintura intu-
mescent EI-90.
ENP4- Nus, placa d’acer cargolada a la candela i diagonal, i 
soldada al cavall i tirant.
ENP5- Nus articulat amb passadors que permeten moviment i 
ancorat al cèrcol perimetral.
ENP6- Cèrcol perimetral construït “in situ” de 25x30 cm amb 
formigó HA-25/B/20/IIa amb connectors amb el mur existent 
cada 30 cm
ENP7- Perfil d’acer laminat L 100.100.1, pintura intumescent 
EI-90.
ENP8- Encaix de la llosa del forjat original, tall en humit de llo-
sa massissa de formigó armat, amb serra amb disc diamantat, 
previ aixecat del paviment i la seva base.
ENP9- Llosa massissa de formigó original.
ENP10- Forjat sanitari, capa de compressió d’HA-25/B/20/IIa 
de 10 cm de gruix amb malla electrosoldada, Sistema Cupolex 
H50, formigó de neteja HM-20/B/20/*IIa e=10.
ENP11- Recalçament de fonamentació mitjançant l’ampliació 
per sota de la fonamentació aïllada existent, amb una nova 
fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa.

ENE1- Cavall i tirant, perfil d’acer laminat IPE-240, pintura 
intumescent EI-90.
ENE2- Candela i diagonal, 2 perfils d’acer laminat L 60x80, 
pintura intumescent EI-90.
ENE3- Corretja, perfil T d’acer laminat IPE-160, pintura intu-
mescent EI-90.
ENE4- Nus, placa d’acer cargolada a la candela i diagonal, i 
soldada al cavall i tirant.
ENE5- Biga de trava, perfil T d’acer laminat IPE-160, pintura 
intumescent EI-90.
ENE6- Forjat col·laborant  d’h=18 cm construït “in situ”, amb 
capa de compressió d’HA-25/B/20/IIa de 5 cm i xapa MT-76 
amb malla electrosoldada 200x200mm diametro 8 amb 
armadura addicional per a EI-120 diàmetre 14.
ENE7- Corretja, perfil d’acer laminat IPE-220, pintura intumes-
cent EI-90.
ENE8- Forjat sanitari, capa de compressió d’HA-25/B/20/IIa 
de 10 cm de gruix amb malla electrosoldada, Sistema Cupolex 
H50, formigó de neteja HM-20/B/20/*IIa e=10.
ENE9- Pilar, perfil d’acer laminat HEB-300, pintura intumes-
cent EI-90.
ENE10- Sabata de fonamentació de formigó en massa, 
realitzada amb formigó HM-20/B/20/I. Placa d’ancoratge 
d’acer en perfil pla lligada, gruix 12 mm, amb 4 perns d’acer 
corrugat.
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Nau i extensió

23. Detall constructiu

Els murs de maçoneria s’entrellacen amb nous sistemes constructius. La tec-
nologia del conjunt respon a les necessitats que exigeix el programa i se situa 

en harmonia entre la nova intervenció i la rehabilitació.
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