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1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

1.1.1. FONAMENTS 

El sistema de fonamentació consisteix en llosa de formigó armat sobre capa de grava recolzada en el 
terreny compactat com a base de fonamentació, amb una làmina de PVC d’impermeabilització. 

1.1.2. ESTRUCTURA PORTANT 

El sistema estructural es composa de pòrtics de formigó armat constituïts per pilars de secció quadrada 
aïllats i enretirats del límit de façana per tal d’evitar ponts tèrmics. 

L’edificació disposa de plantes sota rasant amb murs de soterrani de formigó armat. 

Tots els murs en contacte amb el terreny són de dames de formigó trasdossats amb una fulla de fàbrica 
impermeabilitzada amb làmina i disposant d’una càmera d’aire amb sistema de drenatge. 

Les lloses d’escala interior són de formigó armat de 15cm d’espessor amb els graons incorporats. 

1.1.3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Sobre els pòrtics de formigó armat es recolzen els forjats de llosa de formigó armat. 

Es projecta una llosa inclinada de formigó armat de coberta. 

Els balcons es realitzen amb llosa de formigó armat. 

2. SISTEMA ENVOLVENT 

Les solucions del sistema envoltant són el resultat de l’estudi d’eficiència energètica per a que l’edifici 
minimitzi el seu consum d’energia. 

2.1. FAÇANES 

Les façanes tenen pel seu exterior un revestiment de laja de pissarra gris sobre morter i aïllament projectat 
d’escuma de poliuretà, amb ancoratges d’acer corrugat, sobre una fulla de gero i un trasdossat interior amb 
doble placa de guix i aïllament amb llana d’interior. 

Com a acabats exteriors, també es disposaran de panys de panells de resines composite Carea amb 
acabats tipus pissarra o arenisca amb subestructura metàl·lica d’acer sobre la fulla de gero i acabat interior 
de les mateixes característiques. 

Els voladissos, falsos sostres dels mateixos i frontals de balcons disposen d’un revestiment de xapa tipus 
Alucobond o equivalent sobre subestructura metàl·lica ancorada mecànicament a l’estructura de formigó 
armat. 

2.2.  COBERTES

2.2.1.  COBERTA INCLINADA 

La coberta inclinada està acabada exteriorment amb llosa de pissarra amb ganxos d’acer inoxidable sobre 
solera de fusta de pi recolzada sobre llates de pi agafades mecànicament i làmina de PVC armada amb 
malla de fibra de vidre no atacable per microorganismes sobre la llosa inclinada de formigó armat 
d’estructura amb pendent del 40% aïllada interiorment amb poliestirè extruït o equivalent i acabat 
interiorment amb sues plaques de guix amb subestructura metàl·lica. 

La coberta inclinada de pissarra disposa de ganxos tallaneus tractats contra corrosió, fets amb passamà 
d’acer soldats a una base metàl·lica acabats amb capa de mini i pintura plàstica de color negre. 

Les xemeneies disposen de barret en estructura d’acer i xapa de zinc tractada amb pintura epoxídica 
anticorrosió de color negre mate. 

MEMÒRIA DE QUALITATS: CONJUNT RESIDENCIAL LES LLENGUADERES - BLOC 

El carener, canvis de pendent, entregues a fumerals i els remats de coberta són de xapa de zinc i de la 
casa Vielle Montagne o similar fixat mecànicament i els baixants de pluvials són en planxa de zinc 
prelacada de color negre mate. 
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2.2.2.  COBERTA PLANA: COBERTA NO TRANSITABLE  

La coberta plana no transitable disposa d’un acabat en tela impermeable autoprotegida sobre subestructura 
de fusta de pi sobre la llosa plana de formigó armat d’estructura, aïllada amb poliestirè extruït o equivalent i 
acabat interiorment amb dues plaques de guix amb subestructura metàl·lica. 

La coberta plana transitable en les plantes baixes consta d’impermeabilització amb dues làmines de PVC 
armades amb fibra de vidre, aïllament de poliestirè extruït, una capa de pendents amb formigó cel·lular 
regularitzat i l’acabat de terrat amb paviment format per rajola de gres antilliscant. 

2.3. FUSTERIA EXTERIOR 

2.3.1. FUSTERIA D’ALUMINI 

La fusteria exterior es realitza amb perfils d’alumini anoditzat de color negre mate amb ruptura de pont 
tèrmic de la casa Schuco o equivalent. 

Totes les finestres porten vidrieria amb cambra simple tipus 3.3.16.5 baix emissiu. Els vidres en planta 
baixa a l’edifici són de tipus antimotí de 10mm, amb cambra simple tipus 5.5.16.5 baix emissiu. 

Les persianes són de lames d’alumini acabat a definir per la DF, de la casa Griesser model Metalunic o 
equivalent, i sistema de nínxol amb accionament a motor. 

S’han col·locat Velux giratòries motoritzades a sotacoberta, amb acabat exterior d’alumini color negre mate 
i acabat interior en fusta. 

2.3.2. FUSTERIA D’ACER: 

La porta de garatge serà seccional, motoritzada i amb comandament a distància, realitzada amb panell 
sandvitx d’acer de 42mm de gruix i pintada amb color negre forja. 

3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

3.1. PARAMENTS VERTICALS 

Les parets divisòries interiors a l’habitatge seran de doblat interior amb doble placa de guix placostil, o 
placomarine en zones humides, amb aïllament interior de llana de roca aferrada amb tacs de morter 
especial a paraments ceràmics o de formigó, o a perfileria d’acer galvanitzat en murs de tancament de 
façana i caixons per passos d’instal·lacions. 

Les parets divisòries entre habitatges o entre habitatges i zones comunes s’han fet amb bloc acústic de 
mitgera arlibloc. 

La pantalla de l’ascensor s’ha trasdossat amb una làmina de pkb2 més dues plaques de guix placostil o 
placomarine sobre subestructura reomplerta de llana de roca. 

Les parets divisòries entre el sector aparcament i el nucli de comunicacions i trasters es faran amb bloc de 
formigó pintat. 

3.2. FUSTERIES INTERIORS 

3.2.1. FUSTERIA DE FUSTA 

La porta d’entrada a cada habitatge és de seguretat de línea llisa, lacada en gris, de la casa Portadeza o 
equivalent. 

Les portes interiors són tipus bloc i tapajunts de secció rectangular de línea llisa, lacada en gris, de la casa 
Portadeza o equivalent. 

Els armaris encastats són de línea llisa, lacada en gris, de la casa Portadeza o equivalent. 

3.2.2. FUSTERIA D’ACER 

Les portes dels trasters són en acer galvanitzat pintat, color a escollir pel promotor. 

4. SISTEMA D’ACABATS 

4.1. REVESTIMENTS VERTICALS EXTERIORS 

S’han revestit les façanes en laja de pissarra gris, amb panells de resines composite Carea amb acabats 
tipus pissarra o arenisca o en xapa tipus Alucobons sobre subestructura metàl·lica agafada mecànicament 
a la fulla interior de gero o a l’estructura de formigó bat raspat. 

Ampits, brancals i llindes es fan amb xapa d’acer lacada en negre mat. 

4.2. REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS 

4.2.1. PINTURES 

El pintat dels paraments de guix es realitza al plàstic llis amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

4.2.2. ENRAJOLATS I APLACATS 

Als safareig, banys i zones comuns es col·loca una rajola ceràmica de gres rectificat, model Titanium S en 
peces de 120x60cm sobre l’arrebossat de morter, de la casa Peronda o equivalent. 

4.3. PAVIMENTS 

Tot l’interior dels habitatges es pavimenta amb rajola ceràmica de gres rectificat, model Titanium G rectificat 
en peces de 120x60cm. de la casa Peronda o equivalent. 

Els entornpeus són de fusta DM lacada en gris amb el mateix acabat que la fusteria interior. 

Sota el paviment es col·loca terra radiant. 

El paviment de les zones comuns i de les terrasses i balcons és amb gres antilliscant tipus Ston-ker de 
Porcelanosa o equivalent. 

4.4. ALTRES ACABATS 

4.4.1.  MANYERIA 

Les manetes, tiradors i frontisses de les portes són d’acer inoxidable, acabat a definir pel promotor. 

Les baranes de balcons es realitzen en vidre de 10mm agafat a estructura d’acer pintada en negre mat.  

Les baranes d’escales interiors i de les plantes baixes es realitzen amb pletines d’acer pintat en negre mat. 

4.4.2. CEL RAS 

El cel ras als habitatges és continuo no registrable, format per plaques de guix. 

El cel ras sota coberta es realitza amb plaques de guix amb aïllament tipus poliestirè extruït o equivalent. 

4.5. EQUIPAMENTS 

4.5.1. BANYS 

S’instal·len aparells sanitaris de ceràmica vitrificada, models segons s’especifica o equivalents: 

- Abocador model Garda de la casa Roca col·locat sobre paviment i aixeta model Brava de la marca 
ROCA d’acer color crom. 

- Lavabos model Victoria-N sobre moble Unik Family 700, 1000 o 1200 de la marca Roca en roble 
texturitzat, amb aixeta monocomandament model Moai de la marca Roca de baix cabal. 

- Inodors de porcellana vitrificada model Meridian o Meridian suspès en color blanc, de la casa Roca, 
amb tapa, tanc o tanc empotrable i mecanisme de descàrrega parcial.  

- Plats de dutxa acrílics de color blanc, model Daiquiri de la casa Roca i columna termostàtica cromada 
per dutxa model Moai-T de la casa Roca.  
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- Banyera acrílica model Sureste-N de la casa Roca i color blanc amb sistema d'hidromassatge complet, 
amb aixeta termostàtica per banyera model Moai de la casa Roca i registre de mecanisme 
d’hidromassatge en part baixa de banyera model Rema de la casa Schülter.  

- Mampares de dutxa o banyera, fixes o fixes amb porta, model Axis amb vidre transparent i frontisses i 
poms Axis Square de la casa Roca.  

- Tovallolers i portarotllos de la marca Roca, sèrie Select de 45cm.  

4.5.2. CUINES 

Les cuines compten amb els següents electrodomèstics: placa de focs vitroceràmica, campana extractora, 
columna forn-microones, frigorífic encastat i rentavaixelles encastat, tots de la casa Siemens o equivalent. 

L’aigüera de cuina és el model Kubus Fragranit, color blanc àrtic amb accessori escorredor d'acer 
inoxidable, de la casa Franke o equivalent, amb aixeta monocomandament model Radia cromat amb dutxa 
de la casa Franke.  

El mobiliari de cuina és en xapa de fusta lacada brillant de color a definir per la DF, amb tiradors integrats 
tipus gola i de la casa Scavolini o equivalent. El taulells i frontals de cuina són de Silestone o equivalent, 
acabat mat Leather, en color blanc Zeus. 

4.6. SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL I SERVEIS 

4.6.1. ELECTRICITAT 

Als banys s’instal·len radiadors elèctrics. 

Es col·loca una resistència elèctrica a les rampes d’accés a l’aparcament i al portal de l’edifici.

4.6.2. ASCENSORS 

S’hi instal·la un ascensor electromecànic amb maquinària en el mateix recinte, amb acabat inox 
antivandalic amb mirall a l’interior, de la casa Kone o equivalent. 

4.7. TELECOMUNICACIONS 

4.7.1. INSTAL·LACIÓ D’INTERFONIA 

Es disposa de videoporter. 

4.7.2. INSTAL·LACIÓ D’ANTENES 

La instal·lació d’antena inclou una antena col·lectiva de TV i ràdio terrestres, amb preses de senyal a la sala 
d’estar i als dormitoris.  

4.7.3. INSTAL·LACIÓ DE TELÈFON 

A l’interior de cada habitatge es disposa una línia de distribució de senyal que inclou tots els dormitoris i la 
sala d’estar. Tots els habitatges disposen d’instal·lació de fibra òptica. 

4.8. CALEFACCIÓ 

S’ha previst la instal·lació d’un terra radiant alimentat per un sistema d’aerotèrmia i comptadors individuals, 
de la casa Altherma o equivalent. Aquest mateix sistema alimenta també d’aigua calenta sanitària a l’edifici. 

Es disposa de terra radiant a tot l’habitatge, sectoritzat amb dos o més termòstats, segons sigui la 
distribució de la vivenda. 

4.9. DOMÒTICA 

Les vivendes disposen d’un sistema domòtic amb pantalla de control al menjador o entrada. Aquest mòdul 
és centralitzat per cada vivenda i permet el comandament i programació de: la baixada general de 
persianes; apagada general d’enllumenat; la modificació de la consigna del termòstat via telefònica i dues 
alarmes tècniques (detecció de fums i d’inundació amb tall de l’electrovàlvula). 

Nota: Els materials descrits poden ser variats per altres d’equivalents, segons el bon criteri del promotor de l’obra, 
sempre que això no comprometi la qualitat de l’obra. 

Andorra la Vella,  de novembre de 20


