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Memoria Qualitats Habitatges

Estructura 

- Estructura resulta a base de pilars i lloses de formigo armat 

Tancaments 

Façanes principals, posteriors I laterals 
- Parets de tancament de gero per revestir 
- Facanes acabades amb grans balcons protegits per barana en metall 
- Revestiment exterior amb aplacat de peces ceramiques de PORCELANOSA o 

similar 
- Aïllament termic serons normativa 

Evans interiors 

- Evans de PLACOPLATRE ou KNAUF o similar formats per dues plaques de BA13 amb 
perfids intermedis de 48mm cada 40 cm 

- Aïllament amb llana de roca 40mm 
- En zones humides (banys i cuines) cara interior amb placa especial repellent a l’aigua



Fusteria exterior 

- Fusteria d’alumini anoditzat amb ruptura de pont tèrmic tipus TECHNAL o similar  
- Les façanes amb accessos a balcons i terrasses estan com- postes per:  

- Fulles practicables en sales d’estar I cuines 
- Finestres de fulles practicables, una d’elles oscil·lobatent en dormitoris, amb 

ruptura de pont tèrmic i fulla oculta  
- Vidres : amb cambra d’aire adaptats a les exigències energètiques. 

Fusteria anterior 

- Porta accès habitatges 
- Porta blindada, perns antipalanca, pany de seguretat de tres punts I espiell optic 

de gran angular 
- Portes interiors 

- Portes practicables de 35mm porta amb acabat massís de roure, lacat de fàbrica 
- Portes corredisses de 35mm porta amb acabat massís de roure, lacat de fàbrica 

- Amaris interiors 
- Armaris modulars amb prestatge i barra de penjar, portes amb acabat massís de 

roure

Memoria Qualitats Habitatges



Paviments 

- Interior habitatge 
- Paviment 20x120 del grupo Italgraniti model Alnus Neutro o similar 
- Plints 10cm 

- Exterior habitatge 
- Paviment  céramic 30x30 del grupo BRANCOS CERAMICS o similar 

Enrajolats i pintures 

- Parets i sostres pintats amb pintura plàstica llisa  
- Cuina 

- Aplacat de NEOLITH a junta vista, 60 cm d’alçada sobre els mobles baixos  
- Les zones sense aplacat de NEOLITH aniran pintades amb pintura plàstica  

- Banys 
- Revestiment de ceramica KERAMIC HONUM o similar 30x60
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Cuina 

- Cuines obérées a l’Estar - Menajdor 
- Mobiliari cuina SIEMATIC o similar 
- Sobre de SILESTONE o similar 
- Totalment equipades amb campana extractora, placa d’induccio, forn elètric, de la 

casa BOSCH 
- Aigüera d'acer inoxidable de la marca ROCA o similar 
- Aixetes GROHE o similar 

Sanitaris i Aixeteria 

- Instal·lacions sanitàries i accessoris de la casa ROCA o similar de color blanc 
- Assecador de tovalloles elèctric 

Zones comuns 

- Paviment de granit PERLA GRIS 
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Instal·lacions 

- Climatitzacio 
- Sistema de producció d’energia amb aerotèrmia amb unitat termodinàmica 

exterior a coberta i mòdul hidràulic interior a safareig  
- Sistema de terra radiant  
- Instal·lació de climatització fred - calor  

- Elètrica  
- Instal·lació elèctrica segons normativa  
- Focus integrats en fals sostre a tot l'apartament 
- Lluminàries estanques d’ intemperie als balcons i terrasses  
- Endoll estanc intemperie als balcons i terrasses  

- Seguretat 
- Instal·lació videovigilància en cada habitatge  

- Communicacio 
- Preinstal·lació de telefonia amb preses en Estar-menjador i habitacions  
- Instal·lació de fibra òptica fins a l’accés a l’edifici  

- Trasters 
- Parets de bloc de formigo 
- Paviment formigo 
- 1 punt elètric a cada traster 
- 1 lluminaria amb interruptor a cada traster 

La direcció facultativa podrà canviar les qualitats sempre que siguin per iguals o superiors 
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