
CENTRE D’ART A LA CIUTAT D’OLOT 
          PERMEABILITAT ENTRE VOLUMS 
                 
Anna Gil Fornaguera            Tutor: José Ramón Fernández
Tribunal: 06      PFC Juny 2015      Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Anàlisi 01 02 03          Proposta 04 05          Arquitectura 06 07 08 09 10 11          Construcció 12 13 14         Estructura 15 16          Instal.lacions 17 18 19 20

13

SECCIÓ CONSTRUCTIVA
AULES TEÒRIQUESe 1:25

Llegenda	 	 	 	

Coberta
c.01 Coronament del peto amb xapa de zinc e: 1.5mm i pte: 
6%.
c.02 Peto de formigó armat e: 30cm.
c.03 Perfil d’acer galvanitzat.
c.04 Capa de protecció formada de grava blanca e > 5cm.
c.05 Capa separadora Geotèxtil de poliestiré.
c.06	Planxes rígides de Llana de roca e > 8 cm segons CTE-DB.
HE..
c.07 Làmina elastomètrica col·locada adherida. 
c.08 Capa separadora Geotèxtil.
c.09 Recrescut de formigó de pendents e > 10cm.
c.10	Banda EPD per permetre possibles dilatacions.
c.11 Forjat bidireccional de formigó armat amb cassetó perdut. 
Cantell: 45cm.

Tancament
t.01 Escopidor de xapa de zinc e: 1.5 mm. pte: 6%.
t.02 Llosa massissa de formigó armat e:20 cm. 
t.03 Goteró.
t.04 Finestra de vidre Climalit 6/12/6 amb fusteria d’alumini 
fixe amb ruptura de pont tèrmica amb la part superior batent 
per ventilar. 
t.05 Mur de Formigó armat amb acabat de capa de protecció 
de pintura anticarbonatació color gris. e: 30 cm.
t.06 Subestructura de rastrells de fusta 5 x 5 cm.

t.07 Aïllament térmic de Llana de Roca e: 5cm.
t.08 Taulell de fusta DM e: 19mm.
t.09 Finestra amb vidre Climalit 6/12/6 amb fusteria d’alumini 
amb ruptura de pont tèrmic , part inferior oscil·lable i part 
superior batent.
t.10 Estora enrollable screen opaca, color gris perla.
t.11 Remat de fusta DM e: 10mm.

Divisories	Interiors
di.01 Panell de fusta DM e: 19 mm.
di.02 Subestructura de rastrells de fusta 6 x 8 cm.
di.03 Aïllament térmic i acústic de Llana de Roca e: 8cm.
di.04 Panell de fusta DM microperforat per millorar l’absorció 
acústica e: 19mm.
di.05 Fusteria d’alumini amb vidre doble laminar butiral (trans-
parent) de 6/6 que optimitza l’aïllament acústi, amb obertura 
batent.
di.06 Sócol de fusta.

Paviment	Interior
pi.01 Junta perimetral de poliestiré expandit e: 2 cm.
pi.02 Paviment de formigó continuo remolinat de baixa retrac-
ció e: 4 cm.
pi.03 Morter de ciment. 
pi.04 Conductes de coure recoberts d’aïllament, per la distribu-
ció d’aigua calenta del sistema calefacció.

pi.05 Aïllament tèrmic de plaques rígides de Llana de Roca e: 5 
cm.
pi.06 Solera de formigó e: 15 cm.
pi.07 Lámina separadora Geotèxtil de poliestiré.
pi.08 Tela asfàltica.
pi.09 Enmacat de graves e: 20 cm.
pi.10 Terreny existent.

Elements	Interiors
ei.01 Aïllament tèrmic de plaques rígides de Llana de Roca e: 4 
cm.
ei.02 Cel ras continu format per plaques de cartró guix 
fono-abosrvent, e: 12.5 mm tipus Cleaneo de Kanuf amb fixa-
ción mecàniques ocultes.
ei.03 Panell PCCP emisor del sistema de calefacció. 

Paviment	Exterior
pe.01  Peces de pedra natural sorrenca amb acabat sorrejat 
(antilliscant) de 60x40 cm e 60mm, amb juntes mínimes per 
evitar problemes amb les gelades.
pe.02  Capa de morter de ciment  e: 4cm.
pe.03  Formigó de pendents armat e: 15 cm.
pe.04  Enmacat de graves e: 20cm.
pe.05	Terreny existent.
pe.06 Pedra volcànica negra similar a la de la zona.  
pe.07 Reixeta i canal de recollida d’aigües pluvials d’acer gal-
vanitzat.


