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Detall de la secció vertical de façana 

a. - Elements de coberta

a.1 - Acabat graves e= 15 cm
a.2 - Capa separadora. Làmina geotèxtil.
a.3 - Capa estanca. Làmina impermeable.
a.4 - Capa aillant. Capa de gutex e = 12 cm
a.5 - Formigó de pendents. Desnivell del 2%
a.6 - Suport. Forjat de formigó armat. Llosa massissa e = 30 cm
a.7 - Recollida d’aigües. Caneló lineal amb reixeta de relliga 
metàlica. Conducció fins a baixant pluvial.
a.8 - Ampit de coberta: fàbrica de maó pla amb junta de morter
a.9 - Barana metàllica d’acer galvanitzat
a.10 - Goteró de xapa metàlica

b. - Envoltant exterior

b.1 - Teixit metàlic d’acer amb transparencia del 60%
b.2 - Cable d’acer traccionat. Punts de suport de teixit metàlic
b.3 - Unió amb element estructural. Perfil d’acer laminat el L
b.4 - Curvatura del teixit. Xapa d’acer amb radi = 10 cm
b.5 - Disc d’unió entre cable i malla. Acer

a. Detall anclatge i junta elàstica del teixit metàlic

a.1 - Disc d’acer inoxidable de diametre 85 mm
a.2 - Teixit d’acer inoxidable. Transparencia 60%
a.3 - Acer plà 110/30/2 amb molla de tensió helicoidal 
de diametre 30 mm

c. - Façana interior

c.1 - Panell sanwich tipus “Hup paneel. Hunter Douglas” Conformat 
aillament e = 5 cm de llana mineral amb acabat de xapa d’alumini 
e = 0,7 mm. Unió matxembrada
c.2 - Element transparent. Finestres batents interiors (Només 
netega i ventilació serveis tècnics) Carpinteria d’alumini amb doble 
vidre amb camara d’aire de 6/10/6 mm amb U = 0,9 w/m2k.
c.3 - Brise-solei d’acer galvanitzat amb acabat de pintura gris fosc. 
Element modulador de les obertures anclat al premarc de les fines-
tres i al forjat resistent. 
c.4 - Premarc d’acer

d. - Estructura

d.1 - Formigó armat “in situ”. Forjat e = 30 cm, llosa massissa
d.2 - Armat malla de forjat 15 x 15 cm. Rodons 15 mm
d.3 - Mur dentat estructural (cavia) de formigó armat in situ
d.4 - Armat mur
d.5 - Forjat unidireccional de semi bigueta en gelosia
d.6 - Cèrcol perimetral

e. - Acabats interiors

e.1 - Fals sostre trasdossat de cartró guix amb acabat de pintura 
blanca.
e.2 - Fals sostre suspès de cartró guix amb acabat de pintura 
blanc.
e.3 - Porta registrable d’accés a extintors. Carpinteria de fusta i 
fulla batent de fusta.
e.4 - Parament interior
e.5 - Aillament acústic fibra de vidre e = 5 cm.
e.6 - Acabat de pintura grisa 

f. - Instal·lacions

f.1 - Il·luminació general del passadís. Lluminaria puntual encas-
tada al fals sostre de  leds
f.2 - Il·luminació indirecte de pasadís. Bany de paret de fluores-
cents
f.3 - Clima. Conducte de retorn d’aire viciat 
f.4 - Clima. Conducte de climatització. Impulsió d’aire (fred/calent)
f.5 - Instalació extinció d’incendis. Extintor

Construcció. Façana del teatre  e 1/15 
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