
01 Xapa de zinc amb juntes laterals alçades i longitudinals plegades 
 
02 Cambra d’aire ventilada formada mitjançant llistons de fusta 
 
03 Suport de corretges mitjançant tauler de DM. Espesor: 1cm 
 
04 Aïllant tèrmic de coberta mitjançant plaques de poliestirè extruït. E=5cm 
 
05 Tauler de supor mitjançant DM. Espesor: 1cm 
 
06 Corretges formades per perfils IPE 180 d’hacer. Soldats a encavallada 
 
07 Canal de recollida d’aigües format per “U” de formigó prefabricat sobre morter 
 
08 Carpinteria fixa d’acer galvanitzat formada per pre marc, marc fixe i envidrament 

tipus Climalit 8+10+8. Amb muntants i travessers de rigidització 
 
09 Pilar metàl·lic arriostrat lateralment mitjançant creu de Sant andreu 
 
10 Coberta transitable de tennisquick (pendent 0%) sobre geotextil, aïllant tèrmic, 

làmina impermeable, formigó de pendents, barrera de vapor i morter de 
regularització 

 
11 Forjat unidireccional de bigueta prefabricada i revoltó de formigó lleuger, amb capa 

de compressió. Espesor total: 30cm 
 
12 Fals sostre continu (35cm) de guix laminat fixat a subestructura d’hacer 

galvanitzat. Acabat pintat 
 
13 Paret divisòria de sector d’incendis mitjançant maó massís, acabat vist exterior, 

enguixat i pintat interior 
 
14 Paviment ceràmic antilliscant sobre capa de morter de regularització 
 
15 Fals sostre de zona de pas. H: 40cm, format per plaques de cartró-guix sobre 

perfileria d’acer galvanitzat. Amaga els conductes d’instal·lacions 
 
16 Conducte d’impulsió d’aire per la pista poliesportiva. Aïllat tèrmicament amb llana 

de roca 
 
17 Forjat col·laborant de formigó armat sobre xapa d’acer galvanitzat 
 
18 Corretges formades per perfils IPE 180 soldades rígidament a encavallada 
 
19 Encavallada metàl·lica. Disseny degons plànols d’estructura 
 
20 Boques d’impulsió d’aire a pista poliesportiva 
 
21 Full ceràmic. Totxo massís 
 
22 Llinda formada per perfil angular d’acer 
 
23 Carpinteria fixa i abatible formada per pre marc, marc i tapajunt d’hacer i doble 

envidrament amb cambra d’aire tipus securit 
 
24 Protecció fixa de lame·les d’alumini lacat 
 
25 Travesser de supor de carpineteria 
 
26 Anclatges de fixació de carpintería a estructura. Permeten el moviment relatiu de 

5cm 
 
27 Full exterior de façana format per totxo massís arrebossat I pintat 
 
28 Trasdossat interior amb aïllant tèrmic, acabat amb tauler DM pintat de blanc 
 
29 Canal de recollida d’aigües formada per xapa plegada 
 
30 Trasdossat interior autoportant amb cambra d’aire per amagar baixant pluvials 
 
 


