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ÍNDEX DELS PLÀNOLS 
 

Nº plànol Títol plànol 

01 Plànol de situació 

02 Plànol d’emplaçament 

03 Alçat general façana oest 

04 Alçat general façana sud 

05 Alçat general façana nord 

06 Planta general 

07 Cotes generals façana oest i secció vertical vestíbul 

08 Estructura coberta 

09 3D estructura davantera. Detalls 

10 Referència anclatges forjat – estructura 

11 Dimensions anclatges forjat – estructura 

12 Connexió estructura – anclatge (nus 2 barres) 

13 Connexió estructura  - anclatge (nus 1 barra) 

14 Secció vertical costella nº64 

15 Secció vertical costella nº40 

16 Secció vertical costella nº1 

17 Detall anclatge inferior costella / secció per pla mig de la costella 

18 Detall anclatge inferior i extrem superior de la part en voladís de la costella 

19 Trobada façana amb coberta i detall anclatge superior 

20 Secció horitzontal costella i detall travesser 

21 Trobada coberta amb façana de la Torre 

22 Detall alçat general façana nord 

23 Secció horitzontal façana nord 

24 Secció vertical façana nord 

25 Detall inferior de la secció vertical de la costella nº1 

26 Secció longitudinal lluernari 

27 Detall trobada lluernari amb zona opaca de coberta 

28 Detalls entrega fals sostre amb lluernari 

29 Detall extrem marquesina 

30 Detall suport intermig 

31 Pilar de l’entrada principal 

32 Detall alçat i planta façana sud 

33 Secció vertical i horitzontal porta doble 

34 Detalls secció horitzontal porta doble 

35 Detalls secció vertical porta doble 

36 Trobada façana sud amb façana oest 

37 Detall unió muntant – travesser façana sud 

38 Secció vertical porta giratòria i detalls 
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39 Secció horitzontal porta giratòria 

40 Detall vidre superior porta giratòria 

41 Detalls secció horitzontal i vertical façana sud 

42 Alçat, secció vertical i horitzontal portes d’emergència 

43 Detall superior i inferior secció vertical portes d’emergència 

44 Detalls secció horitzontal portes d’emergència 

45 Detalls revestiments en costelles de portes d’emergència 

46 Composició vidres i serigrafia en façana est/oest (tram no voladís) 

47 Composició vidres i serigrafia en façana est/oest (tram voladís) 

48 Composició i serigrafia vidres lluernari 

49 Composició i serigrafia vidres marquesina 

50 Ocupació perímetre per muntatge 

51 Sistema i ordre de muntatge costelles 

52 Punts topogràfics muntatge costelles 

53 Llegenda (1/2) 

54 Llegenda (2/2) 
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