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Cimentación y estructura

Cimentación y estructura de hormigón armado, de acuerdo a los requerimientos de 
la normativa vigente. 

Fonaments i estructura

Fonamentació i estructura de formigó armat, d’acord als requeriments de la normativa 
vigent.

Fachada

Fachada de obra vista y monocapa, aislamiento térmico, cámara de aire y trasdosado 
de tabiquería de yeso laminado.

Cubiertas planas no transitables con aislamiento e impermeabilización, con acabado 
de grava. 

Pavimento prefabricado de hormigón para el mantenimiento de instalaciones.

Façana

Façana d’obra vista i monocapa, aïllament tèrmic, cambra d’aire i extradossat d’envans 
de guix laminat.

Cobertes planes no transitables amb aïllament i impermeabilització, amb acabat de 
grava. 

Paviment prefabricat de formigó per al manteniment d’installacions.

Tabiquería

Tabiquería interior autoportante de yeso laminado con aislamiento mediante lana 
de roca.

La separación entre viviendas y con zonas comunes será de tabique autoportante 
de yeso laminado con aislamiento en la cara interior de las viviendas garantizando 
un adecuado confort térmico y acústico.

Divisions interiors

Divisòries interiors d’habitatges amb envans autoportants de guix laminat amb 
aïllament de llana de roca.

Divisòries entre habitatges i zones comunes amb envans autoportants de guix laminat 
amb aïllament a la cara interior dels habitatges, garantint un adequat confort tèrmic i 
acústic.
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Carpintería exterior

Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico.

Doble acristalamiento tipo Climalit formado por vidrios incoloros con cámara de 
aire, según proyecto. 

Persianas enrollables en el salón y dormitorios de lamas de aluminio del mismo 
color que la carpintería.

Fusteria exterior

Fusteria d’alumini lacada en color, amb trencament de pont tèrmic.

Doble vidre tipus Climalit amb vidres incolors i cambra d’aire, segons projecte. 

Persianes enrotllables a la sala d’estar  i habitacions de lames d’alumini del mateix 
color que la fusteria.

Carpintería interior

Puerta de acceso a la vivienda blindada con chapa de madera lacada o barnizada, 
cerradura de seguridad y mirilla óptica. 

Llaves amaestradas y cambio de bombín a la entrega de la vivienda.

Puertas interiores con acabado lacado y maneta de diseño en acero. 

Armario empotrado en el dormitorio principal modular tipo “block”, con puertas de 
madera barnizada o lacada y forrado interior. 

Fusteria interior

Porta d’accés a habitatge blindada, acabada amb fusta lacada o envernissada, amb 
pany de seguretat i espiell òptic. 

Pla de mestrejament de claus en zones comunitàries i substitució de bombí a l’entrega 
de l’habitatge.

Portes interiors amb acabat lacat blanc i maneta de disseny en acer. 

Armaris encastats modulars tipus “block” a l’habitació principal, amb portes de fusta 
envernissada o lacada i folrat interior. 

Pintura

Viviendas, paredes y techos con pintura plástica lisa, incluso en las cocinas.

En el aparcamiento, señalización de plazas y pintura específica de señalización. 

Pintura

Habitatges, parets i sostres amb pintura plàstica llisa, fins i tot a les cuines. 

A l’aparcament, senyalització de places i pintura específica de senyalització.
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Pavimentos

Pavimentos de parquet laminado en toda la vivienda. 

Baldosa de gres porcelánico de reconocido prestigio en baños y cocina.

En terrazas se colocará gres antideslizante.

El pavimento del garaje será de solera fratasada de hormigón, color natural, con 
acabado de polvo de cuarzo.

Paviments

Paviments de parquet laminat a tot l’habitatge. 

Paviment de peces de gres porcellànic de primera marca comercial en banys i cuina.

En terrasses, gres antilliscant.

El paviment del garatge serà de solera remolinada de formigó, color natural, amb 
acabat de pols de quars.

Alicatados

En baños, se colocarán azulejos de gres porcelánico de reconocido prestigio en toda 
la vivienda.

En cocina, aplacado mediante Silestone o similar en el frontal entre armarios bajos y 
altos.

Enrajolats

Als banys, es col·locarà rajola de gres porcellànic de primera marca comercial a tot 
l’habitatge.

A la cuina, aplacat mitjançant Silestone o similar al frontal entre armaris alts i baixos.

Techos

Los techos serán enyesados.

En los pasillos, cocinas y baños se colocará falso techo de yeso laminado con 
registros en los baños que se precise para el mantenimiento de instalaciones. 

Sostres

Els sostres seran enguixats.

Als passadissos, cuines i banys es col·locarà fals sostre de guix laminat amb registres 
en els banys que es precisi per manteniment d’instal·lacions. 
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Cocina

Las cocinas estarán provistas de armarios altos y bajos.

Encimera de cocina tipo SILESTONE o similar.

Fregadero de acero inoxidable y grifería monomando con caño giratorio 

Los electrodomésticos serán de marca reconocida e incluye campana extractora 
telescópica, placa vitrocerámica, horno y microondas (en algunos casos se pondrá horno/
microondas en un solo elemento).

Cuina

Les cuines disposaran d’armaris alts i baixos.

El taulell de la cuina serà de tipus Silestone o semblant.

Aigüera, d’acer inoxidable, i les aixetes, amb canella giratòria. 

Els electrodomèstics seran de primera marca comercial i inclou campana extractora 
telescòpica, placa vitroceràmica, forn i microones (en alguns casos es collocarà forn/
microones en un únic element).

Sanitarios

Sanitarios de porcelana vitrificada blanca, con grifería monomando.

Plato de ducha en el baño principal y bañera en el baño secundario.

Sanitaris

Sanitaris de porcellana vitrificada blanca, amb aixetes monocomandament.

Plat de dutxa al bany principal i banyera al bany secundari.

Agua caliente sanitaria y calefacción

Instalación de paneles solares comunitarios para la producción de agua caliente sanitaria.

Aigua calenta sanitària i calefacció

Instal·lació de panells solars comunitaris per a la producció d’aigua calenta sanitària.
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Instalación eléctrica

Se realizará según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con elementos 
de protección en cuadro de mandos y distintos circuitos independientes, según el 
grado de electrificación.

Se instalará antena colectiva de TV y FM, con derivación en cada vivienda. 

Se instalarán tomas de teléfono y televisión en salón comedor, cocina y todos los 
dormitorios.

Videoportero automático. 

Instal·lació  elèctrica

Es realitzarà segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió amb elements de 
protecció en quadre de comandament i diferents circuits independents, segons el grau 
d’electrificació.

S’instal·larà antena col·lectiva de TV i FM, amb derivació en cada habitatge. 

S’instal·laran preses de telèfon i televisió en sala-menjador, cuina i tots els dormitoris.

Videoporter automàtic.

Ascensor

Ascensores con cabinas interiores de diseño actual con puertas automáticas y acceso 
directo hasta garaje.

Ascensor
Ascensors amb cabines interiors de disseny actual amb portes automàtiques i accés 
directe fins al garatge.

Climatización

Calefacción mediante aerotermia.

Instalación de aire acondicionado mediante conductos y rejillas en los dormitorios y 
el salón comedor.

Climatització
Calefacció mitjançant aerotèrmia.

Instal·lació d’aire condicionat a través de conductes i reixes en habitacions i sala-menjador.
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Zonas comunes y urbanización

Portales de zonas comunes solados, revestidos y acabados con materiales nobles 
de primera calidad.

Piscina comunitaria exterior en cubierta con zona de solárium.

Iluminación accionable con pulsador o programable en los vestíbulos y las zonas 
comunes interiores.

Puerta motorizada del garaje, con un mando a distancia por plaza.

Zones comunitàries i urbanització

Portals de zones comunes enrajolats, revestits i acabats amb materials nobles de 
primera qualitat.

Piscina comunitària exterior amb zona de solàrium.

Il·luminació accionable amb polsador o programable als vestíbuls i a les zones 
comunes interiors.

Porta motoritzada al garatge, amb comandament a distància per plaça.

Certificación energètica

Certificación energética de Proyecto B.

Certificació energètica

Certificació energètica de Projecte B.

Este documento ha sido elaborado a partir de un proyecto básico y, en consecuencia, puede sufrir modificaciones por requerimientos técnicos y/o a instancia de las administraciones públicas competentes. 
Asimismo, toda la información gráfica (imágenes, mobiliario y su distribución, etc.) tiene una finalidad puramente comercial y, por tanto, su carácter es informativo y orientativo, careciendo de valor contrac-
tual y/o precontractual. A los efectos oportunos, el Promotor manifiesta que su actuación se adecua y adecuará a las disposiciones previstas en el Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. Así, las cantidades entregadas por el/los Comprador/es a cuenta del precio durante la edificación, junto con los intereses legales correspondientes, se garantizarán por el Promotor mediante 
aval bancario emitido por una entidad de crédito debidamente autorizada, y serán depositadas en una cuenta especial abierta por el Promotor. Los estatutos de la futura comunidad de propietarios serán 
entregados al comprador con anterioridad a la firma de la escritura de compraventa. 

Aquest document ha estat elaborat a partir d’un projecte bàsic i, en conseqüència, podrà ser modificat per requeriments tècnics i/o a instàncies de les administracions públiques competents. Així mateix, tota la 
informació gràfica (imatges, mobiliari i la seva distribució, etc.) té una finalitat purament comercial i, per tant, el seu caràcter és informatiu i orientatiu, i no té valor contractual i/o precontractual. Als efectes oportuns, 
el Promotor manifesta que la seva actuació s’adequa i adequarà al que disposa la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. Així, els imports entregats per el/els Comprador/s a compte del preu 
durant l’edificació, juntament amb els interessos legals corresponents, seran garantits pel Promotor mitjançant aval bancari emès per una entitat de crèdit degudament autoritzada, i seran dipositats en un compte 
especial obert pel Promotor. Els estatuts de la futura comunitat de propietaris seran lliurats al comprador amb anterioritat a la signatura de l’escriptura de compravenda. 


