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COBERTA
C01. Coberta de vidre tipus Jensen VISS TVS per cobertes 
obliqües o similar
C02. Vidre simple 5+5
C03. Pistó elèctric per obertura de finestres en sostre tipus 
GEZE
C04. Reguladors d’alçada per la subjecció dels travessers
C05. Panell sandwitch amb xapa d’alumini e=60mm
C06. Canaló de xapa d’alumini plegada e=2mm de 
250x150mm, pendent 1%, amb impermeable bituminós
C07. Peça angular d’acer per suport del canaló
C08. Umbracle format per entolat tèxtil amb guies corredisses 
d’obertura mecànica en les zones que no hi ha arbres.
C09. Baixant de PVC de diàmetre=110mm
C10. Col·lector de PVC
C11. Mur mitgera de blocs de formigó de dimensions 
190x190x390mm
C13. Aïllant de llana de roca e=40mm
C14. Canaló de xapa d’alumini e=2mm sobre xapa d’acer ple-
gada e=4mm de 200x100mm, pendent 1%, amb impermea-
ble bituminós
C15. Baixant de PVC de diàmetre 90mm
C16. Vidre incolor de seguretat amb càmara (4+4/10/4+4)
C17. Canaló de xapa d’alumini plegada e=2mm de 
250x150mm, pendent 1%, amb impermeable bituminós
C18. Angular d’acer per recolzament del canaló
C19. Aïllant de llana de roca e=50mm
C20. Xapa d’alumini plegada
C21. Montant tipus Jensen VISS TVS per cobertes obliqües 
o similar de b=50mm h=85mm amb tapeta de h=30mm per 
marcar les linies verticals
C22. Entolat tèxtil amb guies corredisses d’obertura mecànica

PAVIMENT
P01. Paviment de resines tipus BASF MasterTop 1327 espe-
cials pel só
P02. Recrescut de morter e= 7cm  
P03. Solera de formigó armat de 20cm sobre làmina de polietilè 
P04. Grava 15cm
P05. Geotextil
P06. Formigó de neteja de e=10cm
P07. Terres compactades
P08. Reomplert de terres extretes
P09. Geotèxtil
P10. Grava de drenatge de diàmetre menor dalt i major abaix
P11. Col·lector de drenatge e PVC
P12. Omplert d’assentament de formigó
P13. Impermeabilització amb làmina asfaltica
P14. Bloc porós
P15. Capa autoanivellant de formigó de 90mm
P16. Formigó armat e=80mm
P17. Aïllant tèrmic de llana de roca d’alta densitat e=60mm
P18. Tapís de dansa de vinil Harlequín de color taronja
P19. Contraxapat de abedul de 13 lamines fixades amb resines 
e=18mm
P20. Blocs amortiguadors d’elastòmer a intervals de 1m
P21. Recrescut de morter e= 5cm
P22. Solera de formigó armat de 200mm sobre làmina de po-
lietilè 
P23. A´ïllament de llana de roca e=60mm
P24. Grava 
P25. Geotextil
P26. Poliestiré expandit e=30mm
P27. Paviment de formigó pulit e=40mm
P28. Aïllament de poliestirè extruit e=60mm
P29. Làmina impermeable protegida per dos geotèxtils
P30. Capa de pendents de p=2% (màx. en espais públics)
P31. Recrescut de morter e= 12cm  
P32. Escocell de plaques de ferro

ESTRUCTURA
E01. Encavellades d’acer H=1m
E02. Perfils cuadrats pintats de blanc amb pintura intumescent 
de canto=70mm A=14,4cm2 e=6cm
E03. Pilar de perfil tubular d’acer de diàmetre exterior= 20cm 
e=8mm
E04. Forjat de formigó armat e=15cm
E05. Forjat de formigó armat e=25cm
E06. Bigues de formigó armat a=30cm h=70cm cada 4,8m
E07. Bigues de formigó armat b=30cm h=70cm cada 2,4m
E08. Pilar rodó de formigó armat de diàmetre=45cm
E09. Pilar rodó de formigó armat de diàmetre=20cm
E10. Mur pantalla de formigó armat e=45cm
E11. Biga riostra d’unió entre sabates de 40x40cm
E12. Mur de contenció de formigó armat
E13. Pilar de perfil tubular d’acer de diàmetre exterior=12cm
E14. Pletines d’acer per l’anclatge del pilar
E15. Mur de formigó armat e=30cm
E16. Unió articulada de l’encavallada amb el pilar

ACABATS
A01. Fals sostre de fibres de fusta amb aglomerat natural Tipus 
Celenit
A02. Subestructura d’acer galvanitzat per subjecció de plaques 
laterals de Celenit
A03. 2 plaques de guix laminat, amb làmina d’alta densitat tipus 
Tecsound SY
A04. Aïllament de llana de roca e=40mm
A05. Balaustra preexistent, col·locades en la mateixa posició 
que quan pertenyien a l’escala
A06. Pletina d’acer per la subjecció de la barana
A07. Barana d’acer inoxidable
A08. Pletina d’acer inox e=20mm
A09. Passamans tub d’acer inox 40mm  
A10. Cables d’acer inox 10mm
A11. Peça angular d’acabat en acer inoxidable 
A12. Pletina d’acer anclada al forjat per la subjecció de la barana 
A13. Panell de fusta tractada per l’exterior
A14. Peça d’acer per anclatge al bloc de formigó
A15. Aïllant de llana de roca e=40mm
A16. Fals sostre de guix laminat perforat que dóna continuitat 
visual a les parets
A17. Mur de blocs de formigó de dimensions 140x140x-
390mm
A18. Banda elàstica acústica
A19. Xapa metàl·lica e=12mm
A20. Carpinteria de fusta amb vidre Climalit Stadip Silence 
(5+5)/6/4 de 38dB
A21. Formigó armat e=150mm
A22. Paret de blocs de formigó de dimensions 140x140x-
390mm amb una porta acústica amb juntes de doble llavi, to-
pes aboturadors en el perímetre i burletes en el borde inferior 
(48dB) 
A23. Subestructura d’acer galvanitzat per la subjecció el trasdo-
sat interior de gran alçada
A24. Reixa d’expulsió
A25. Conducte per instal·lacions penjat del forjat i aïllat al só
A26. Mur existent de pedra
A27. Trasdosat interior de guix laminat
A28. Aïllament de llana de roca e=30mm
A29. Pletina d’acer per l’anclatge del mur cortina
A30. Mur cortina amb perfils de fusta de 150x50mm
A31. Bloc en “U” armat
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