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EF-00: Pilot de formigó armat , barrenat sense entubació, de diàmetre d=35cm, amb formigó HA-25/F/12/IIa fabricat en central i abocat
desde camió a través del tub Tremie i armadures d'acer UNE EN 10080 B500S. CPI-7

EF-01: Capa de formigó de neteja de 10cm d'espessor realitzat amb formigó H-150/B/20
EF-02: Encepat de pilots: Encepat de grup de pilots de formigó armat, realtizat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocat

desde camió, i acer UNE EN 10080 B500S.
EF-03: Llosa massisa de formigó armat, horitzontal, de cantell 40 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/IIa fabricat en central i acer UNE EN

10080 B500S.

EF-04: Mur de sòtan de formigó armat, de gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/IIa fabricat en central i acer UNE EN 10080 B500S
EF-05: Pilar de formigó armat prefabricat Hormipresa, de secció rectangular de 40x40 cm i 11.40m de longitud, anclat a encepats de 

fonamentació amb varilles roscades sistema Hormipresa AR, de formigó armat HA-35 i acer B500S i amb mènsules per al 
recolzament de les jàsseres.

EF-06: Jàssera de formigó armat prefacbricat Hormipresa tipus T. Dimensions, segons els càlculs del fabricant.
EF-07: Plaques alveolars de formigó armat prefabricat Hormipresa de cantells 20, 45 i 50 cm segons llums i càrregues aplicades i amb una

capa de compresió superior de 5 i 8 cm respectivament amb un xarxat metàl.lic ME-20x20 ∅5.
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EM-00: Estructura metàl.lica lleugera autoportant formada per acer UNE EN 10025 S275JR de perfils metàl.lics de secció quadrada per a
suportar les empemtes horitzontals de l'hivernacle. Anclada a estructura de formigó armat amb xapes metàl.liques de 300x400x8mm i
tacs químics.

EM-01: Pilar metàl.lic d'acer S275JR de perfil pla de 180x180.12 mm anclat a estructura de formigó armat amb xapes metàl.liques de 
250x250x10mm amb tacs químics.

EM-02: Viga metàl.lica IPN-200 d'acer S275JR anclada a pilar metàl.lic amb xapa d'acer de 160x160x8mm
EM-03: Xapa metàl.lica d'acer S275JR per a rigiditzar i estructura metàl.lica de l'hivernacle.
EM-04: Estructura metàl.lica lleugera autoportant de l'hivernacle formada per barres d'acer UNE EN 10025 S75JR de perfils metàl.lics de

secció circular de ∅50mm i gruix 6mm. Soldades entre sí.

EM-ESTRUCTURA METÀL.LICA
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CA-00: Substrats de terres riques en matèria orgànica d'espessor 40cm i acabada amb plantes d'horta.
CA-01: Capa de graves d'espessor mitjà de 10cm de granulometria 16-32mm.
CA-02: Capa filtrant geotextil tipus "Danofelt PY 200"
CA-03: Capa retenedora tipus "Danodren R-20"
CA-04: Capa d'aïllament tèrmic de panells rígids de poliestirè extruit de 100mm d'espessor total (50+50), de resistència a compresió >

300kPa, conductivitat tèrmica de 0.034 W/mK
CA-05: Làmina impermeabilitzant tipus "Esterdan Plus 50/GP Elast. VE"
CA-06: Làmina impermeabilitzant tipus "Glasdan 30 P Elast."
CA-07: Capa d'imprimació asfàltica tipus "Curidan".
CA-08: Formació de pendents amb formigó lleuger de densitat 500 Kg/m3 i de conductivitat tèrmica 0.14 W/mK d'espessor mitg 20 cm amb

una pendent mínima de 1.5%

CA-COBERTA AJARDINADA

CA-00 CA-01 CA-02 CA-03 CA-04 CA-05 CA-06

CH-00: Plaques curves de metacrilat alveolar de doble càmera de color translúcid de 5cm de gruix i de transmitància tèrmica 0.52 W/ºC.
Sistema d'obertura motoritzat.

CH-01: Tendall desplegable motoritzat color blanc
CH-02: Caneló d'acer inoxidable per a evacuació d'aigües pluvials

CH-COBERTA HIVERNACLE

CH-00

CH-01

CP-00: Paviment de tarima exterior per a terrasses d'ús privat formades per taulons de fusta massissa, de cumarú, de 28x150x2000 mm
sense tractar per a posterior pulit i envernissament a obra amb un coeficient al desllissament classe 3 segons CTE-DB-SUA fixades
amb sistema de tornilleria oculta d'acer inoxidable sobre rastrells de secció 40x60mm de pi amb classificació a l'ús classe 4 segons
UNE EN 335 recolzat en perfileria perimetral de PVC de 18mm

CP-01: Subestructura del terra tècnic formada per pedestals d'altura regulable per a altures regulables de fins a 400mm d'acer zincat i
cap de junta antivibratòria, fixats al suport amb adhesiu tipus 2/2/A/2 segons UNE EN 12825  i Euroclasse  Bfl S1 de reacció al foc
segons UNE EN  13501-1.

CP-02: Aïlament tèrmic projectat PUR de 10cm d'espessor i conductivitat tèrmica 0.028 W/mK
CP-03: Làmina impermeabilitzant tipus "Esterdan Plus 50/GP Elast. VE"
CP-04: Làmina impermeabilitzant tipus "Glasdan 30 P Elast."
CP-05: Capa d'imprimació asfàltica tipus "Curidan".
CP-06: Formació de pendents amb formigó lleuger de densitat 500 Kg/m3 i de conductivitat tèrmica 0.14 W/mK d'espessor mitg 20 cm amb

una pendent mínima de 2.0%

CP-COBERTA PLANA TRANSITABLE

FG-00: Plaques planes de metacrilat alveolar de doble càmara de color translúcid de 5cm de gruix i de transmitància tèrmica 0.52 W/ºC.
Sistema d'obertura motoritzat. Perfileria perimetral d'acer inxoidable.

FG-01: Barana en forma recat de façana de 110 cm d'altura d'alumini formada per montans de perfil quadrat de 40x40mm i montants de
perfils quadrats de 40x40mm amb una separació de 100cm entre ells, amb entrepany de banda de vidre laminar incolor de 4+4 mm
amb el cantos pulits i passamà de perfil corb de 70mm, fixada amb cargols a estructura de formigó.

FG-02: Mur de 20 cm d'espessor de fàbirca armada de blocs de formigó, llis estàndard 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10N/mm²)
per a revestir, rebuda amb morter de ciment industrial de color gris M-7,5 reforçat amb formigó armat realitzat amb formigó armat
HA-25 preparat en obra, abocat amb mitjans manuals, i acer UNE EN 10080 B500S, armadura de tendel d'acer galvanitzat en calent
amb recobriment de resina epoxi de 3,7mm de diàmetre i de 75mm d'amplada.

FG-03: Panells de fusta massissa de gran format construits per encolat de làmines contrapetjades de 7mm d'espessor de fusta d'abet roig
per a exterior marca KLH.

FG-04: Panell de 30cm de gruix format per Taulers OSB de 50mm (obtingut d'aplicació de presió i calor a virutes de fusta encolades
d'espessor variable i alineades formant capes) amb una capa d'aïllament tèrmic de cautxú natural de 10 cm de gruix termoacústic.
Amb una trànsmitància tèrmica global del panell de 0.13 W/ºC i de densitat 650 Kg/m3

FG-05: Finestres de fusteria exterior de fusta de pi melis per a barnissar, per a finestra practicable de dues fulles de 1.20x2.70m
Envidrament de doble vidre templat, de baixa emisivitat tèrmica , 4/6/6 color blau, amb topalls i segellat continu.

FG-06: Secció de llambordes cerámiques clinker per a vials amb tràfic de categoria C4 i categoria d'explanada E1 pavimentada amb llambordes
cerámic clinker color terra llis de 200x100x50mm, aparellat a mitjajunta per tipus de col·locació flexible, realitzat sobre ferm compost
per base flexible de sorra fina natural de 20 cm d'espessor.

FG-07: Base granular d'espessor 20cm + reg d'imprimació
FG-09: Sub-base granular d'espesor 25cm
FG-10: Drenatge de sòls amb làmina de polietilè de 7mm d'espessor, preparada per a rebre directament el revestiment.
FG-11: Graves de drenatge de sòls.
FG-12: Tub perforat de drenatge.
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AI-00: Paviement de rajoles ceràmiques de gres ceràmic color clar de 50x50cm rebudes amb adhesiu cimentós d'ú exclusio per a interiors C
sense cap característica adicional, de color cris amb doble encolat i rejuntat amb morter de juntes cimentoses amb resistència
elevada a la abrasió i absorció de l'aigua reduïda, CG2, per a junt mínim (entre 1.5 i 3mm, amb la mateixa tonalitat de les peces

AI-01: Paviment de resines epoxi de cantell de 2 a 4mm, colorejat lliure de disolvents i amb àrids seleccionats sobre una capa de morter
autonivellant de ciment, fabricat en central, format per morter autonivellant de ciment CT-C12-F3 segons UNE EN 13813 de 40mm
d'espessor, abocat amb màquina mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó armat sobre una capa d'aïllament tèrmic de
panells rígids de poliestirè extruit de 80mm d'espessor total (40+40), de resistència a compresió > 300kPa, conductivitat tèrmica de
0.034 W/mK cobert amb un film de polietilè de 0.2mm d'espessor.

AI-02: Paviment de resines epoxi de cantell de 2 a 4mm, colorejat lliure de disolvents i amb àrids seleccionats sobre una capa de morter
autonivellant de ciment, fabricat en central, format per morter autonivellant de ciment CT-C12-F3 segons UNE EN 13813 de 80mm
d'espessor, abocat amb màquina mescladora-bombejadora i amb un xarxat metàl.lic.

AI-03: Paviment de resines epoxi de cantell de 2 a 4mm, colorejat lliure de disolvents i amb àrids seleccionats sobre Làmina 
impermeabilitzant tipus "Esterdan Plus 50/GP Elast. VE" i Làmina impermeabilitzant tipus "Glasdan 30 P Elast."
una capa de morter autonivellant de ciment, fabricat en central, format per morter autonivellant de ciment CT-C12-F3 segons
UNE EN 13813 d'espessor variable i en pendent 2.0%, abocat amb màquina mescladora-bombejadora.

AI-ACABATS INTERIORS
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