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A. Coberta de zinc
*Es busca una coberta lleugera que funcioni bé amb grans superfícies
i amb pendents inferiors al 30% ja que la coberta té un pendent del
20% seguint l'estructura existent.

a1. Xapa de Zinc, amb unions entre xapes per junta alçada.
a2. Làmina alveolar, col·locada ja que les cobertes de zinc 
necessiten una mínima ventilació per a que funcionin 
correctament.
a3. Taulell de fusta de 30 mm, suport de les làmines anteriors,
sent la part rígida i de suport de la coberta.
a4. Aïllament tèrmic, a base de poliestirè expandit, 50 mm.
a5. Xapa grecada gruix 120 mm sobre subestructura de tub 
d'acer de 135mm
a6. subestructura de la coberta amb perfils tubulars de 
135mm.
a7. Estructura actual del pavelló, perfils IPN 500, pintada amb
pintura intumescent per  protecció al foc.
a7.Caneló de recollida d'acer inoxidable.
a8. junta alçada de la xapa de zinc, junta de dilatació.

B. Façana Est
*Part de nova construcció del pavelló, secció amb el mateix mètode
constructiu que els cubs.

b1. Panell prefabricat: Formigó vist 60 mm, aïllament tèrmic a
base de poliestirè expandit 50mm, capa de protecció de 
formigó 40mm.
b2.aïllament tèrmic, poliestirè expandit, 80 mm.
b3. Acabat interior amb cartró guix pintat.
b4. Lames metàl·liques pintades de blanc que fan de 
protecció solar, orientables mecànicament.
b5. Subjecció mecànica de les lames a la capa resistent de la 
peça prefabricada.
b8. Doble vidre 6+6. Finestrafix
b9. Mur de formigó prefabricat protecció rampa, acabat pintat
blanc.
b10. Pilar metàl·lic de nova construcció.
b11. Rampa d'accés de formigó in situ.
b12. Paviment ceràmic acabat graderies pavelló.
b13. Morter de ciment.
b14. Forjat de formigó in situ.
b15. Subestructura perfils metàl·lics IPN200.
b16. Revoltó formigó prefabricat.
b17. Perfil IPN200 de l'estructura de la ampliació del pavelló.
b18. Estructura de formigó in situ per la graderia.
b19. seients collats mecànicament al formigó.
b20. Estructura existent perfil IPN500.

D. Paviment pista esportiva
d1. Taraflex 12 mm de gruix composat de espuma de VHS, amb
doble malla de fibra de vidre, làmines de PVC i l'acabat de 
taraflex. Antilliscant, esmorteïdor i permet el gir del moviment
amb facilitat.
d2. lamina de protecció.
d3. Aïllament tèrmic poliestirè expandit 70 mm.
d4. Solera de formigó armat de  28 cm de gruix.
d5. Capa de formigó de neteja 10 cm.
d6. Capa de drenatge de graves de cantell rodal 25 cm.
d7. Junta perimetral de 2 cm de poliestirè expandit.
d8. Tub de drenatge.
d9. Làmina impermeable
d10. Terra radiant dels vestuaris.
d11. Morter de ciment.
d12. Paviment ceràmic apte per al terra radiant.

C. Façana Oest
*Sistema constructiu similar als cubs, però amb variacions amb les
capes interior, degut al pas d'instal·lacions i la diferencia de
composició de l'edifici.

c1. Panell prefabricat: Formigó vist 60 mm, aïllament tèrmic a
base de poliestirè expandit 50mm, capa de protecció de 
formigó 40mm.
c2. Càmera d'aire per pas d'instal·lacions.
c3. Aïllament tèrmic poliestirè expandit per augmentar la 
inèrcia de l'edifici.
c4. Trasdossat d'obra de fàbrica de 20x12x5.
c5. Perfil metàl·lic suport del sòcol interior, collat 
mecànicament al mur de fàbrica.
c6. Parament interior de fusta resistent als cops per impacte.
c7. Reixetes d'obertura mecànica per a l'ajut de la ventilació de
l'espai esportiu.
c8. Doble vidre fix de 6+6.
c9. Lames metàl·liques pintades de blanc que fan de 
protecció solar, orientables mecànicament.
c10. Subjecció mecànica dels perfils a la capa resistent de la 
peça prefabricada.
c11. Cortina translúcida exterior per enfosquir l'espai esportiu
que funciona mecànicament i evitar l'enlluernament.
c12. Junta de dilatació i de construcció a base d'un segellat 
elàstic que garanteixi la estanquitat.
c13. Conducte de retorn de la ventilació forçada.
c14. Passarel·la metàl·lica de manteniment.
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