
Acabats exteriors
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ESTRUCTURA
Estructura de forjats de formigó armat; combinació de pilars 
de formigó armat i pilars d’acer.
Estructura revisada per una empresa externa de control tècnic 
homologat.

FAÇANES
Construcció de murs de façanes amb maó ceràmic segons les 
necessitats de resistència i aïllament. Façanes acabades amb 
arrebossat de ciment pintat en diferents textures segons façana.

COBERTES
Coberta plana amb làmina impermeable i aïllament d’alta eficiència 
acabada amb graves. Drenatge pluvial estàndard. 

FUSTERIA EXTERIOR
Tancaments exteriors d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. 
Les obertures incorporen accionament per a micro-ventilació 
per a compliment del CTE. Vidres dobles amb càmera intermèdia, 
de tipus baix emissiu. Especificacions segons CTE.



Acabats interiors

ENVANS INTERIORS
Distribució interior amb envans de cartró-guix amb sistema 
d’impermeabilització de plaques de guix en zones humides.

FUSTERIA INTERIOR
Porta d’entrada d’accés a l’habitatge de fusta. Sistema de portes 
interiors de fusta amb acabats lacats o fusta. 
Armaris de DM acabats en lacats o fusta equipats amb lleixes, 
calaixos i barra de penjar.

PAVIMENT
Paviments porcellànic per estances interiors, terrasses i escala a planta 
soterrani de Porcelanosa, Argenta o equivalent. Paviment de parquet de 
fusta en habitacions i escala interior. Sòcols de fusta lacada en blanc.

REVESTIMENTS I FALS SOSTRE
Revestiments de les parets dels banys amb gres porcellànic de la marca 
Porcelanosa, Argenta o equivalent. La resta de paraments estaran 
acabats amb pintura plàstica.
Fals sostre horitzontal i continu de pladur amb registres ocults per 
maquinària. 
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Equipaments i instal·lacions

ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Quadre general de distribució i protecció ubicat al local exclusiu 
d’instal·lacions al soterrani, dotat de proteccions contra sobretensions, 
magneto-tèrmies i diferencials. Instal·lació de sub-quadres tals com 
quadre planta baixa, primera, climatització i piscina.
Punts d’enllumenat tipus LED de baix consum de la marca Arkoslight o 
equivalent i preses de corrent a tots els recintes segons Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió.
Mecanismes d’alta gama silenciosos tipus JUNG o equivalent. Zones 
exteriors previstes d’Il·luminació i preses de corrent estanques.
Previsió per a la instal·lació de punt de càrrega de bateries per cotxes 
elèctrics.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I SANEJAMENT
Instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària amb tub de polietilè reticulat 
amb aïllament tèrmic segons Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Clau de tall general de l’habitatge al local exclusiu d’instal·lacions de la 
planta soterrani i a cadascuna de les estances humides de l’habitatge.
ACS generada amb aerotèrmia d’alta eficiència.
Estalvi del consum d’aigua mitjançant cisternes de doble descàrrega 
i airejadors a les aixetes.

BANYS
Paviments i revestiments de parets porcellànic de Porcelanosa, Argenta 
o equivalent.
L’equipament dels banys inclou:
- Sistema de pica ceràmica sobre moble suspès
- Vàter suspès
- Sistema de dutxa de resina (segons distribució bany)
- Sistema de banyera encastada amb envà d’obra revestit 
 (segons distribució bany)
- Sistema d’aixetes de la marca Tres o equivalent

CUINA
Mobiliari laminat de color blanc de la marca Santos o equivalent. Taulell 
i frontal de cuina porcellànic de la marca Dekton o equivalent amb pica 
enrasada amb el taulell i aixeta incorporada.
Placa d’inducció amb extractor de superfície de la marca Bora o equivalent. 
Forn multi funció i microones en columna, rentavaixelles integrat, sistema de 
frigorífic i congelador vertical integrats de la marca Siemens o equivalent.
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Equipaments i instal·lacions

TELECOMUNICACIONS
Preses interiors de telecomunicacions segons normativa vigent.
Totes les estàncies disposaran de preses RJ-45 CAT 6e.
Totes les habitacions, saló i cuina disposaran de preses de ràdio i 
televisió terrestre i satèl·lit (SAT/RTV). Previsió amb preses de televisió 
de banda ampla per cable (TBA) a saló i dormitori principal.

GARATGE/SOTERRANI
Aparcament en planta soterrani. La planta soterrani inclou traster, sala instal·la-
cions i safareig.

DOMÒTICA I SEGURETAT
L’habitatge estarà dotat de sistema de seguretat mitjançant detectors 
volumètrics en punts estratègics. El sistema estarà integrat dins del 
sistema domòtic i connectat a la central de seguretat de la urbanització 
PGA.
La instal·lació de domòtica centralitzarà el control i gestió de l’habitatge.

CLIMATITZACIÓ, PRODUCCIÓ D’ACS 
I RENOVACIÓ D’AIRE
Climatització d’aire fred i calent, calefacció mitjançant terra radiant i aigua 
calenta sanitària (ACS) generats mitjançant aerotèrmia d’alta eficiència 
energètica.
La distribució d’aire interior serà a través de conductes i retorn conduit sota 
armaris a habitacions. Les maquinàries interiors de climatització estaran 
col·locades en cel rasos de locals humits totalment registrables per neteja 
de filtres i connexions.
La calefacció es realitzarà mitjançant terra radiant amb aigua de baixa 
temperatura donant un màxim confort.
Tant la climatització com el terra radiant es regularà a cada estància 
mitjançant un termòstat independent.

Els materials, elements, procediments i imatges 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.
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