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Una situació
Privilegiada
La promoció està situada a prop del Parc de la Draga a 
tocar de l’Estany, una de les zones més privilegiades de 
Banyoles, a tocar  de la Vila Olímpica on es vertebra un 
petit eix comercial amb tots els serveis essencials.

La proximitat del Parc de la Draga, autèntic pulmó de la 
ciutat, ens permet gaudir de totes les activitats a l‘aire 
lliure i de l’excel·lent qualitat de vida que ens ofereix la 
Ciutat.

Vine a descobrir-ho.



Qualitat de vida
Banyoles és una ciutat esportiva, on el contacte  amb  
l’Estany inunda tots els aspectes de la vida dels Banyo-
lins, on “fer la volta a l’estany”  és un ritual social i punt de 
trobada lúdic. 

La Ciutat us ofereix un contacte estret amb el món del 
rem, la natació, el running i la bicicleta com a vehicle per 
excel·lència de relació amb l’entorn natural.

Comoditats
La ubicació de la promoció  Vallestany a l’entrada de 
Banyoles us permet tenir tots els serveis com; escoles, 
centres mèdics, farmàcies, supermercats, bars i 
restaurants, a pocs metres del vostre habitatge amb la 
possibilitat d’oblidar-vos del cotxe i gaudir de la proximitat 
d’anar a peu a tot arreu.

La tranquil·litat que ens ofereix la zona, us proposa un estil 
de vida saludable on us permetrà integrar el gaudir de les 
zones verdes i dels espais de lleure que ens proposa el 
passeig  al voltant de l’Estany.



Serveis propers
 Família

 Sanitat

 Estació d’autobús

 Pàrquing La Draga

 Esport

 Supermercats

 Oci



Nou Vallestany
Banyoles
TQ Invespro construeix la promoció de Nou Vallestany, creant 
uns habitatges moderns, confortables i amb uns acabats de gran 
qualitat de la marca Porcelanosa. 

La promoció està ubicada a l’avinguda de la Llibertat 160, formada 
per 44 habitatges d’una, dos i tres habitacions, tots amb terrassa. 
Els pisos ubicats en la planta baixa disposen d’un ampli jardí, així 
com els pisos dúplex disposen d’una amplia terrassa.

A més, la promoció disposa  d’uns espais comunitaris com  piscina, 
zona de solàrium, pàrquing i traster.



Les zones
comunes
Pàrquing
Accés a l’aparcament comunitari. Consta de 52 places 
d’aparcament i 38 trasters.

Accés Escala 3
Accés a l’escala 3 que disposa de 27 habitatges i ascensor  
que  comunica totes les plantes.

Accés Escala 4
Accés a l’escala 4, que disposa de 17 habitatges i ascensor 
que comunica totes les plantes.

Piscina
Piscina comunitària amb zona de solàrium.



QUADRE DE SUPERFÍCIES

Sala d’estar-menjador-cuina  25,20m2
Habitació 1    10,48m2
Bany 1     4,58m2
Distribuïdor    3,40m2
Terrassa     4,15m2

Superfície útil habitatge    43,66m2
Superfície útil terrassa   4,15m2
Superfície construïda (Amb P.P.Z.C.) 55,78m2

Habitatge
Escala 3 

P1 4a

1 Habitació
Habitatge Escala 3 / P1 / 4a

Tipologia d’habitatge d’una habitació amb un bany. Tots 
els habitatges disposen de terrassa. 

Àmplia sala d’estar/menjador amb cuina oberta, tot 
distribuït en un espai molt ben optimitzat, ampli i 
confortable.



QUADRE DE SUPERFÍCIES 

Sala d’estar-menjador-cuina  37,54m2
Habitació 1    12,87m2
Habitació 2    10,71m2
Bany 1     4,50m2
Bany 2     3,06m2
Distribuïdor    2,75m2
Rentador    2,00m2
Terrassa     4,33m2

Superfície útil habitatge   73,43m2
Superfície útil terrassa   4,33m2
Superfície construïda (Amb P.P.Z.C.) 94,56m2

Habitatge
Escala 3 

P1 3a

2 Habitacions
Habitatge Escala 3 / P1 / 3a

Tipologia d’habitatge de dues habitacions amb dos 
banys, un de cortesia i l’altre a l’habitació suite. Tots els 
habitatges disposen de terrassa. 

Possibilitat de conversió d’habitatge a 3 habitacions 
reduint la mida de la sala d’estar.

Àmplia sala d’estar/menjador amb cuina oberta, tot 
distribuït en un espai molt ben optimitzat, ampli i 
confortable.



3 Habitacions
Habitatge Escala 3 / P1 / 1ª2ª

Tipologia d’habitatge de tres habitacions amb dos banys, 
un de cortesia i l’altre a l’habitació suite. Disposa de dues 
terrasses, una de les quals amb vista a la piscina comu-
nitària.

Àmplia sala d’estar/menjador amb cuina oberta, tot 
distribuït en un espai molt ben optimitzat, ampli i 
confortable.

QUADRE DE SUPERFÍCIES

Sala d’estar-menjador-cuina  38,63m2
Habitació 1    13,25m2
Habitació 2    10,24m2
Habitació 3    10,51m2
Bany 1     5,20m2
Bany 2     3,86m2
Distribuïdor    3,35m2
Rentador    3,56m2
Terrassa     3,60m2
Terrassa     3,60m2

Superfície útil habitatge   88,60m2
Superfície útil terrassa   7,20m2
Superfície construïda (Amb P.P.Z.C.) 113,19m2

Habitatge
Escala 3 
P1 1a 2a



Pisos dúplex
Habitatge Escala 3 P4 P5 / 4ª

Dúplex de tres habitacions i tres banys, un dels quals a 
l’habitació suite. 

Àmplia sala d’estar/menjador amb cuina oberta, tot 
distribuït en un espai molt ben optimitzat, ampli i 
confortable.

QUADRE DE SUPERFÍCIES (P4)

Sala d’estar-menjador-cuina  33,56m2
Habitació 1    13,05m2
Bany 1     3,90m2
Lavabo     2,10m2
Distribuïdor    3,54m2
Terrassa     5,89m2

Superfície útil habitatge (P4)  56,15m2
Superfície útil habitatge total (P4+P5) 107,36m2
Superfície útil terrassa   5,89m2
Superfície construïda (Amb P.P.Z.C.) 139,93m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES (P5)

Habitació 2    13,74m2
Habitació 3    10,96m2
Bany 2     3,78m2
Estudi     22,73m2
Terrassa     35,55m2

Superfície útil habitatge (P5)  51,21m2
Superfície útil habitatge total (P4+P5) 107,36m2
Superfície útil terrassa   35,55m2
Superfície construïda (Amb P.P.Z.C.) 139,93m2

Habitatge
Escala 3 
P4/P5 4a

 P4

 P5



Planta baixa
Habitatge Escala 4 Bxs 2ª

Habitatge de tres habitacions amb dos banys, un de 
cortesia i l’altre a l’habitació suite. 

Àmplia sala d’estar/menjador amb cuina oberta, tot 
distribuït en un espai molt ben optimitzat, ampli i 
confortable.

Totes les habitacions i la sala d’estar disposa d’accés 
directe a l’ampli jardí.

QUADRE DE SUPERFÍCIES

Sala d’estar-menjador-cuina  33,38m2
Habitació 1    12,42m2
Habitació 2    10,86m2
Habitació 3    9,42m2
Bany 1     4,95m2
Bany 2     3,16m2
Rentador    3,22m2
Distribuïdor    7,89m2
Pati     21,14m2

Superfície útil habitatge   85,30m2
Superfície útil pati   21,14m2
Superfície construïda (Amb P.P.Z.C.)  110,17m2

Habitatge
Escala 4 

Bxs 2a



Sala d’estar
Els habitatges disposen d’àmplies sales d’estar que 
permeten una major interacció entre els ocupants gràcies 
al seu espai. Tots amb un punt de modernitat i disseny que 
proporciona major calidesa, lluminositat i amplitud. 

A més a més, tots els habitatges disposen de terrassa i els 
baixos amb un gran jardí. 



Cuina
Tots els habitatges disposen d’una cuina oberta que 
permet una relació més directe i còmode amb tots els 
ocupants de l’habitatge.

A més a més, la cuina oberta proporciona una millor 
optimització de l’espai, dóna sensació d’amplitud i afegeix 
un toc de modernitat i calidesa a tota la llar.

Totes les cuines disposen de mobles alts i baixos i amb 
tots els elements necessaris per a una bona funcionalitat 
i ús.



Banys
Tots els banys estan equipats de plat de dutxa a nivell de 
terra, per tal d’oferir una major comoditat i accessibilitat.
La promoció us permet personalitzar el vostre bany a partir 
de dues opcions d’acabat, de paviment i revestiment, així 
com l’opció d’afegir uns paquets de millora en diferents 
aspectes.

S’han escollit una selecció acurada de materials d’actualitat 
i de gran qualitat per tal d’oferir una gran durabilitat.
Un dels banys de cada habitatge vindran equipats  amb un 
moble de bany amb calaixos amb la pica incorporada, la 
resta es resoldran amb una pica suspesa a paret.



Piscina
comunitària
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce bibendum aliquet aliquam. Praesent consequat 
tortor vel elementum fringilla. Mauris a auctor urna. 
Fusce sodales ligula eget lacus tristique, non maximus ex 
facilisis.

Nullam in nulla ac magna dapibus tristique. Ut porttitor 
elementum aliquam. Quisque efficitur congue dignissim. 
Sed ante lacus, cursus vel dapibus ac, laoreet nec nibh. 
Mauris vitae turpis fringilla massa auctor porta ut ut mau-
ris. Nunc efficitur risus at libero malesuada, 



ESTRUCTURA
Estructura de pilars i forjats reticulars de formigó armat.
Estructura revisada per una empresa de control tècnic homologada.

FAÇANES
Revestiment exterior compost per murs de dues fulles de  rajol ceràmic vist (exterior), 
aïllament tèrmic i envà interior de cartó-guix que també incorpora aïllament tèrmic.
A les plantes dels àtics l’acabat exterior és remolinat i pintat.
Caixes de persiana de registre exterior tipus Cajaislant o similar amb aïllament tèrmic 
incorporat. Aquest sistema evita la instal·lació de registres interiors en els tancaments 
d’alumini.

FUSTERIA EXTERIOR
Tancaments exteriors d’alumini fosc, amb ruptura de pont tèrmic. Vidres dobles amb 
càmera intermèdia, de tipus baix emissiu. Les obertures incorporen accionament per a 
microventilació per a compliment de la normativa.
Persianes enrotllables d’alumini, amb accionament motoritzat.

COBERTES
Coberta dels àtics acabada amb làmina asfàltica auto protegida i banquetes de morter 
per a la instal·lació de la maquinària (unitats exteriors d’aerotèrmia). 
Les terrasses exteriors disposen de paviment porcel·lànic antilliscant de la marca Porce-
lanosa o similar.

Acabats exteriors

Els materials, elements i procediments descrits son susceptibles d’alteració, substitució o modificació durant l’execució de 
l’obra per necessitats d’ordre tècnic o legal. En tot cas, seran substituïts per altres d’igual o superior qualitat.



Acabats interiors
ENVANS INTERIORS
Distribució interior amb envans de cartó-guix amb aïllament incorporat.
Separació entre habitatges amb paret ceràmica i trasdosat de cartó-guix a cada banda 
amb aïllament incorporat. Aquest sistema afavoreix l’aïllament tèrmic i acústic entre 
habitatges.

PAVIMENT
Paviment porcel·lànic marca Porcelanosa o similar. Sòcol de color blanc de PVC d’extru-
sió, hidròfug. 

REVESTIMENTS I FALS SOSTRE
Revestiment de les parets dels banys amb gres porcellànic de la marca Porcelanosa o 
similar. La resta de paraments estan acabats amb pintura plàstica.
Fals sostre de cartó-guix en les zones de banys, cuines i distribució.

FUSTERIA INTERIOR
Porta d’entrada amb pany de seguretat de tres punts i acabada amb lacat blanc, 
Portes interiors de la casa Carre o similar lacades de color blanc. Totes incorporen ranu-
res de ventilació segons normativa.
Armari prefabricat de la casa Carre o similar incorporat a l’habitació principal i acabat 
lacat com les portes de pas. 

Els materials, elements i procediments descrits son susceptibles d’alteració, substitució o modificació durant l’execució de l’obra per 
necessitats d’ordre tècnic o legal. En tot cas, seran substituïts per altres d’igual o superior qualitat.



BANYS
L’equipament dels banys és de la marca Porcelanosa o similar. Inclou:
 Inodor de peu a terra.
 Bany principal amb pica ceràmica esmaltada i moble.
 Segon bany amb pica ceràmica esmaltada suspesa. 
 Aixeta monocomandament.
 Aixeta termostàtica a la dutxa.
 Plat de dutxa de resines. 

CLIMATITZACIÓ, PRODUCCIÓ D’ACS I RENOVACIÓ D’AIRE
Climatització i producció d’aigua calenta sanitària amb sistema d’aerotèrmia d’alta efi-
ciència energètica. 
Calefacció mitjançant aerotèrmia amb radiadors d’alumini. 
Climatització amb una consola mural, amb comandament a distància, situada a la sala 
d’estar de cada habitatge.
Els habitatges disposaran de classificació energètica A.  
Renovació i extracció de l’aire interior amb sistema simple flux autoregulable amb reixa 
d’extracció a cada estança humida.

CUINA
Mobiliari de color blanc de la marca Porcelanosa o similar. 
Taulell de cuina porcellànica amb pica d’acer inoxidable i aixeta marca Porcelanosa o 
similar. Electrodomèstics inclosos:
 Placa de cocció elèctrica.
 Forn elèctric integrat interiorment al moble de la placa de cocció.
 Campana extractora decorativa o similar.

TELECOMUNICACIONS
Preses interiors de telecomunicacions segons normativa vigent. Cada habitatge disposa 
de porter electrònic.
Antena col·lectiva per a cada escala per a la recepció de canals de televisió terrestre.

ELECTRICITAT I IL•LUMINACIÓ
Quadre general de distribució i protecció a cada habitatge, dotat de proteccions contra 
sobretensions, magneto-tèrmiques i diferencials, segons normativa. 
Els habitatges disposen d’il·luminació tipus LED al sostre dels banys, cuines i distribuï-
dors. 

ZONA COMUNITÀRIA I ASCENSORS
Zones comunitàries interiors amb paviment de la marca Porcelanosa o similar.
Ascensor elèctric de baix consum.
Piscina i zona de jardí d’accés privat per als propietaris del conjunt residencial.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I SANEJAMENT
La instal·lació d’aigua freda i calenta compleix amb la normativa vigent i disposa de clau 
de tall general a cada habitatge, i també a cada cambra humida. 
Els desaigües i baixants disposen de solucions acústiques per minimitzar possibles 
sorolls.

GARATGE/APARCAMENT COMÚ
Aparcament comunitari, en dues plantes soterrani, equipat amb sistemes de prevenció i 
extinció d’incendis segons normativa vigent.
Paviment de formigó lliscat i senyalització de places d’aparcament i de trànsit de vehi-
cles. 
Trasters privats tancats.

Equipament i instal·lacions Equipament i instal·lacions

Els materials, elements i procediments descrits son susceptibles d’alteració, substitució o modificació durant l’execució de l’obra per 
necessitats d’ordre tècnic o legal. En tot cas, seran substituïts per altres d’igual o superior qualitat.

Els materials, elements i procediments descrits son susceptibles d’alteració, substitució o modificació durant l’execució de l’obra per 
necessitats d’ordre tècnic o legal. En tot cas, seran substituïts per altres d’igual o superior qualitat.



Aerotèrmia
És un sistema ideal per un ús residencial. A l’hivern ens 
permet tenir calefacció per radiadors i aigua calenta 
sanitària; a l’estiu refrigeració i aigua calenta sanitària 
gratuïta gràcies a la recuperació de calor. 

Aconseguim així un estalvi econòmic a la factura energè-
tica en comparació amb els sistemes convencionals com 
el gas o l’electricitat.

També ens permet obtenir una reducció en les despeses 
de manteniment, ja que tota la climatització està centra-
litzada en un sol equip.



Reducció
Emissions 
CO2
El sistema d’aerotèrmia és considerat una energia 
renovable i sostenible, ja que arriba a produir un 25% 
menys d’emissions de CO2 que un sistema alimentat per 
gas natural i un 50% menys que un sistema de gasoil.

Per aconseguir aquesta reducció  hi contribueix al fet 
que obtenim la major part de l’energia de l’aire (al voltant 
del 70%) i només es consumeix una petita fracció 
d’electricitat. 

A



TQ InvestPro
A TQ InvestPro tenim cura de tots els nostres projectes 
fins al més mínim detall i complim amb rigorositat totes 
les fases dels projectes perquè els seus futurs propietaris 
gaudeixin de la seva inversió.
 
A TQ InvestPro tenim un objectiu, que és el que millor ens 
defineix: La qualitat.
Qualitat en les localitzacions seleccionades.
Qualitat en el projecte.
Qualitat en la finalització i acabats.
 
Una inversió segura.




