


“ CAL QUEIXALISTA “ 
 
 EXTERIOR 
 

A. FAÇANES 
 

01. Plànol de la  façana  principal 
02. Plànol fotogràfic de la façana principal 
03. Plànol de la  façana lateral dreta 
04. Plànol fotogràfic de la façana lateral dreta 
05. Plànol de la  façana lateral esquerra 
06. Plànol fotogràfic de la façana lateral esquerra 
07. Plànol de la  façana posterior 
08. Plànol fotogràfic de la façana posterior 
09. Plànol del  reixat de  l’ entrada a la finca 
10. Plànol fotogràfic del reixat de l’entrada a la finca 
11. Plànol de detall de la  façana principal 
12. Plànol de detall de la façana lateral 
13. Plànol i fotografies  de la ceràmica de façana 
14. Plànol d’ acotat de la  façana principal 
15. Plànol d’ acotat de la façana lateral dreta 
16. Plànol d’ acotat de la façana lateral esquerra 
17. Plànol d’ acotat de  la façana posterior 
18. Plànol d’ acotat del reixat d’entrada 

 
   
 
INTERIOR 
 

B. DISTRIBUCIÓ I SECCIONS 
 

01. Plànol de situació 
02. Plànol de la distribució de la planta  soterrani 
03. Plànol fotogràfic de la planta soterrani 
04. Plànol de la distribució de la planta baixa 
05. Plànol fotogràfic de la planta baixa 
06. Plànol de la distribució de la planta primera 
07. Plànol fotogràfic de la planta primera 
08. Plànol de la distribució de la planta  semi altell 
09. Plànol fotogràfic de la planta semi altell 
10. Plànol de la distribució de la planta altell 
11. Plànol fotogràfic de la planta altell 
12. Plànol de la distribució de la planta coberta 
13. Plànol de la secció A- A’ 

14. Plànol de la secció B- B’ 
15. Plànol de la secció C- C’ 
16. Plànol de superfícies planta soterrani 
17. Plànol de superfícies planta baixa 
18. Plànol de superfícies de la planta primera 
19. Plànol de superfícies de la planta  semi altell 
20. Plànol de superfícies de la planta  altell 
21. Plànol d’acotat de la planta soterrani 
22. Plànol d’acotat de la planta baixa 
23. Plànol d’acotat de la planta primera 
24. Plànol d’acotat de la planta  semialtell 
25. Plànol d’acotat de la planta  altell 
26. Plànol d’acotat de la planta coberta 
27. Plànol d’acotat de la secció  A- A’ 
28. Plànol d’acotat de la secció  B- B’ 
29. Plànol d’acotat de la secció  C- C’ 

 
 

 
 
 
 
 
C. DETALLS 

 
01. Plànol dels paviments de la planta baixa 
02. Plànol de detalls dels paviments  de la planta baixa 
03. Plànol dels paviments de la planta primera 
04. Plànol de detalls dels paviments de la planta primera 
05. Plànol detalls dels enrajolats de planta baixa 
06. Plànol detalls dels enrajolats de planta primera 
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