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1. Acabat de graves de riu rentades de 10 mm. 
De gruix mínim

2. Lamina asfàltica formant barrera impermeable
3. Formigó alleugerit de pendents
4. Aïllament tèrmic
5. Forjat bidireccional alleugerit de formigó armat 

tipus "cobiaix"
6. Anclatge metàl·lic de fals sostre 
7. Fals sostre amb plaques reflectants
8. Tabic de pladur amb doble capa d'aïllament 

acústic i cambra d'aire.
9. Perfil UPN d'acer
10. Caneló de coure tractat al verd amb capa 

impermeable i aïllament tèrmic
11. Perfil d'acer laminat per evitar filtracions
12. Perfil d'acer UPN de suport de la coberta
13. Paviment de gres porcelànic
14. Paviment registrable de fusta
15. Rastrell de fusta amb aïllament tèrmic
16. Suports regulables d'acer per el paviment 

registrable
17. Làmina impermeable
18. 15 cm. de formigó armat
19. 15 cm. de graves
20. Paviment existent de formigó
21. Passamà d'acer inoxidable tubular ∅ 5cm.
22. Muntant de barana d'acer inoxidable
23. Tensor metàl·lic
24. Passarel·la de relliga
25. Perfil d'acer extrussionat
26. Perfil d'acer "L" de suport de la passarel·la
27. Unió articulada d'acer entre estructura de la 

coberta i la fonamentació
28. Placa d'ancoratge d'acer
29. Lamina de neoprè
30. Cargols d'anclatge
31. Sabata de fonamentació
32. formigó de neteja
33. Piloti.
34. Safata de "BEMO SYSTEM" de xapa al coure 

tractada al verd
35. Clip de fixació de les xapes de coberta del 

sistema "BEMO"
36. Peça d'acer de suport de la coberta fixada a 

les biguetes de fusta amb cargols 
autoroscants, formada per un perfil tubular 
soldat amb una platina rectangular sobre una 
platina corbada

37. Connector d'acer ocult d'anclatge per les 
biguetes

38. Bigueta circular de fusta laminada encolada 
de pi nòrdic de ∅40 cm.

39. Cambra d'aire
40. Aïllament tèrmic
41. Barrera de vapor 
42. Aïllament acústic "THERMOSON"
43. Membrana ressonant
44. Vel protector
45. Pannell sàndwich tipus "trilatte" o similar 

format per una capa d'aïllament tèrmic entre 
dues capes de fusta.

46. Barana d'acer inoxidable
47. Perfil d'acer "UPN" de suport de la coberta.
48. Tarima de fusta machiembrada per exteriors.
49. Rastrells de fusta per exteriors
50. Suports regulables d'acer
51. Xapa de coure tractat al verd de remat
52. Perfil laminat metàl·lic
53. Arc de fusta laminada encolada de pi nòrdic
54. Perfil "U" d'acer collat a l'arc amb cargols 

d'acer
55. Tensor d'acer suport de les passarel·les
56. Peça de PVC.
57. Perfil circular d'acer de suport de la 

passarel·la
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Per a solucionar el detall constructiu de la coberta s'ha triat una combinació de tres sistemes 
diferents per tal de garantitzar el bon funcionament acústic i  tèrmic de la sala i que alhora 
s'adapti a la forma singular d'aquesta. 

Començant desde l'exterior s'ha triat el sistema de safates ' BEMO SYSTEM' amb un acabat 
exterior de coure tractat al verd. Aquest sistema es pot utilitzar fins i tot quan les pendents 
existents són molt baixes, com és el cas de la zona superior de la coberta corba. Permet, a 
més, adaptar-se a la formba corba de la coberta ja que les sabates metàl·liques es poden 
plegar. Aquestes safates es fixen a la solució de coberta amb uns clips. El clip facilita el 
moviment de les safates quan es produeixen variacions dimensionals degudes als canvis de 
temperatura. Cada bandeja es solapa amb la contigua i, un cop col·locades, una màquina 
assegura la unió per tancament de força. El disseny del plec en els solapaments garanteix 
que no es transmeti la humitat per capilaritat pero, al mateix temps, crea una càmara d'aire 
que afavoreix la difució del vapor d'aigua. A més a més, l'altura del plec dificulta la 
penetració d'aigua des de l'exterior i crea una mena de canaló que condueix l'aigua per 
evacuar-la. 

Finalment es col·loca un panell sandwitch tipus 'Trilatte' o similar compost per dues capes de fusta i aïllament térmic 
en el seu interior. Amb aquest sistema d'una banda obtenim un doble aïllament acústic, d'altra banda aconseguim fixar 
els clips de les safates del sistema Bemo sense que es atravessar el material i perjudicar l'acabat final, i per últim, 
obtenim l'acabat desitjat per l'interior de la sala: fusta laminada encolada de pi nórdic. 
 

En segon lloc es col·loca el sistema 'THERMOSON' per 
garantir un bon funcionament acústic i tèrmic de la sala. 
Aquest sistema consta d'una serie de capes amb funcions 
específiques per cobrir les necessitats de l'edifici. Es col·loca, 
de fora en dins,: 

- Aïllament tèrmic.
- Barrera de vapor.
- Aïllament acústic. 
- Membrana resonant.
- Vel protector.

Aquest sistema s'adapta correctament a la forma de la 
coberta. 


