
Acabats exteriors

ESTRUCTURA
Estructura de formigó armat garantida per un organisme de control tècnic 
homologat.

CASERNES

FAÇANA
Revestiment exterior amb façana acabada amb ceràmica.  
Baranes de vidre.
 

FUSTERIA EXTERIOR
Tancaments exteriors d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. 
Envidrament de doble vidre i cambra d’aire amb vidre laminat de seguretat. 
Balconeres corredisses al saló. 
Persiana motoritzada a les zones d’habitacions. 
Micro ventilació manual a obertures

COBERTES
Coberta plana invertida no transitable acabada amb grava.
Terrasses transitables amb paviment flotant. 

Els materials, elements i procediments descrits són 
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’una qualitat igual o superior.



Acabats interiors

ENVANS INTERIORS
Distribució interior amb envans de placa de guix laminat sobre estructura 
d’acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Separació entre habitat-
ges amb doble envà ceràmic, aïllament acústic i contra envà amb estructura 
de xapa d’acer galvanitzat, dues plaques de guix laminat i aïllament de llana 
de roca.  

PAVIMENTS
Paviment porcellànic imitació fusta marca Porcelanosa o similar a tot 
l’habitatge. Terrasses acabades amb paviment porcellànic antilliscant. 

REVESTIMENTS I FALSOS SOSTRES
Revestiment de les parets dels banys amb gres porcel·lànic de la marca 
Porcelanosa o similar. La resta de paraments estan acabats amb pintura 
plàstica.
Es col·locaran falsos sostres de cartró guix a les zones de banys, cuines 
i distribuïdors.

CASERNES

FUSTERIA INTERIOR
Porta d’accés als habitatges blindada amb pany de seguretat de tres 
punts.
Portes interiors de DM lacat. 
Armaris encastats segons projecte.

Els materials, elements i procediments descrits són 
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’una qualitat igual o superior.



Equipaments i instal·lacions

BANYS
L’equipament dels banys inclou:
- Inodor suspès de doble descàrrega
- Bany principal i secundari amb pica ceràmica esmaltada i moble.
- Aixeta monocomandament amb airejador
- Aixeta termostàtica a la dutxa
- Plat de dutxa de resina
- Mampara amb vidre fix i mirall

CUINA
Es col·locaran mobles de cuina amb tirador integrat i taulell porcel·lànic amb 
pica d’acer inoxidable.
Electrodomèstics inclosos:
- Forn elèctric encastable marca Bosch o similar
- Microones encastable marca Bosch o similar 
- Placa d’inducció marca Bosch o similar
- Campana decorativa marca Bosch o similar

CASERNES

ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Electrificació mínima de 9,20kw a cada habitatge. Quadre general de distribució integrat, 
dotat de proteccions contra sobretensions, magneto-tèrmics i diferencials. 
Punts d’enllumenat i preses de corrent a tots els recintes segons Reglament Electrotècnic 
de Baixa tensió (REBT).
Els habitatges disposen d’il·luminació tipus LED en banys, cuines i distribuïdors, encastats 
en fals sostre.  
Totes les terrasses disposen d’il·luminació en fals sostre i presa de corrent. 

Els materials, elements i procediments descrits són 
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’una qualitat igual o superior.



Equipaments i instal·lacions
CASERNES

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I SANEJAMENT
La instal·lació d’aigua freda i calenta compleix amb la normativa vigent i dis-
posa de clau de tall general a cada habitatge, i també a cada cambra humida. 
Estalvi en consum d’aigua mitjançant inodors de doble descàrrega i aireja-
dors a les aixetes. 
Els desaigües i baixants disposen de solucions acústiques per minimitzar 
possibles sorolls.
Preses d’aigua a la zona de piscina. 

TELECOMUNICACIONS
Les instal·lacions compliran amb el reglament d’instal·lacions comuns de te-
lecomunicacions. 
Antena col·lectiva per escala per a la recepció de senyals dels canals de 
televisió terrestre (TDT), de radio digital (DAB) i FM. 
Totes les habitacions, saló i cuina amb preses de radio i televisió terrestres i 
satèl·lit (SAT/RTV), preses RJ-45 i previsió de televisió de banda ampla per 
cable (TBA) a saló i dormitori principal. 

Els materials, elements i procediments descrits són 
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’una qualitat igual o superior.

CLIMATITZACIÓ, PRODUCCIÓ D’ACS I RENOVACIÓ 
D’AIRE
Climatització amb aire per donar cobertura a les necessitats de calor, fred i 
producció d’aigua calenta sanitària (ACS) mitjançant màquina d’aerotèrmia d’alta 
eficiència energètica. Distribució de l’aire per tot l’habitatge mitjançant conductes 
i difusors. 



Equipaments i instal·lacions
CASERNES

APARCAMENT COMUNITARI
Paviment de formigó remolinat amb pols de quars.
Pintat general de la superfície de places d’aparcament i del rodament de 
vehicles.
Parets pintades amb pintura plàstica conforma el projecte de decoració co-
rresponent. 

ZONA COMUNITÀRIA I ASCENSORS
Zona de piscina, terrassa plana amb paviment flotant. Passadissos exteriors i 
accessos interiors, amb paviment antilliscant de gres de gran format. 
Ascensor elèctric de baix consum amb capacitat mínima per a 6 persones. 
Portal d’accés automàtic. 

CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA
Classificació energètica mínima B.
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Els materials, elements i procediments descrits són 
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’una qualitat igual o superior.




