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A prop de la 
ciutat
La promoció està situada molt a prop de la ciutat de Girona. 

El seu nucli històric o Barri Vell compta amb monuments únics 
i de gran bellesa, entre els quals destaquen el Call Jueu, les 
acolorides cases de l’Onyar, els Banys Àrabs i la majestuosa 
Catedral d’estil gòtic.

La proximitat amb Girona ens permet gaudir de totes les 
activitats i comoditats que ofereix la ciutat.



A prop de la 
natura
Aquesta promoció té tot allò que hom podria desitjar. 
Com que no només limita Girona, sinó també amb Salt, 
Bescanó, Aiguaviva i Fornells de la Selva, compta amb 
tots els avantatges de ser a prop de la ciutat i, alhora, de 
la natura.
 
Disposem d’un entorn perfecte per el ciclisme, el running, 
per caminar... A només uns minuts de casa, trobarem el 
puig de Sant Roc, per on transcorren tres rius: el Güell, el 
Marroc i el Reramús.

Vida tranquil·la 
i familiar
Vilablareix és un municipi tranquil i familiar, de 3.000 ha-
bitants, situat al sud-oest del Gironès. La seva excel·lent 
ubicació propera a l’AP-7 i Girona, fa que la població esti-
gui en constant creixement.

Quant a serveis principals, el poble té tot allò necessari 
per al dia a dia: escola, institut, consultori mèdic, farmàcia, 
centre cultural, poliesportiu, camp de futbol...

A més, hi ha serveis bàsics en centres propers com ara 
l’hospital Josep Trueta o la Clínica Girona, i supermercats 
i botigues per a tots els gustos.



Serveis propers
 Tràmits i família

 Sanitat

 Autopista

 Esport

 Oci
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Club pàdel
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Centre Cultural
Can Gruart
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Rafael Masó
Vilablareix
Rafael Masó–Vilablareix és una promoció d´obra nova, ubicada 
al carrer Rafael Masó. Està formada per 24 habitatges de 3 i 4 
habitacions, amb dúplexs i baixos amb jardí. Tots tenen terrasses 
àmplies i acabats de gran qualitat de marca Porcelanosa.

A més, la promoció disposa d’espais comunitaris: piscina, zona de 
jardí, aparcament i traster.



Les zones
comunes
Pàrquing
Accés a l’aparcament comunitari. Consta de 46 places 
d’aparcament i 24 trasters.

Piscina
Piscina comunitària amb una àmplia zona verda.

Accés escala 
Accés a l’escala pel carrer Rafael Masó.

Accés escala 
Accés a l’escala per la carretera Santa Coloma.

entrada 
c/ Rafael Masó
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Pis dúplex
Habitatge planta baixa, crta. Santa Coloma, 51 

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. 

C A R R E T E R A  D E  S A N TA  C O L O M A ,  5 1

PB 2

Habitatge
PB dúplex

QUADRE DE SUPERFÍCIES 
(PB 1) i (PB 2) 

Distribuïdor 1        3,94m2

Sala d’estar-menjador-cuina    48,18m2

Escala         5,88m2

Bany 1         3,98m2

Distribuidor 2        6,98m2

Habitació 1 suite                   16,00m2

Bany 2         3,61m2

Habitació 2        9,25m2

Habitació 3        9,36m2

Bany 3         3,98m2

Safareig         3,68m2

SUPERFÍCIES EXTERIORS
Balcó        20,65m2

Pati       66.00m2

Superfície útil habitatge (PB 1 i PB 2)   114,84m2

Superfície útil exteriors     86,65m2

Superfície construïda            137,03m2

Superfície exterior                 86,65m2

TOTAL              223,67m2

PB 1

Planta baixa dúplex 
(entrada per crta. Santa Coloma, 51)
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3 habitacions
Habitatge planta 1 pis 3, escala c/ Rafael Masó, 2 

Tipologia d’habitatge de 3 habitacions amb 2 banys, un 
de cortesia i l’altre a l’habitació suite. Disposa d’un ampli 
balcó.

Tanmateix, disposa d’una àmplia sala d’estar/menjador 
amb cuina oberta.

C A R R E T E R A  D E  S A N TA  C O L O M A ,  5 1
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Habitatges de 
3 habitacions a:

PB / PL 1 / 
PL 2 / PL 3

QUADRE DE SUPERFÍCIES 

Distribuïdor 1      7,24m2

Sala d’estar-menjador-cuina  32,55m2

Habitació 1    12,82m2

Bany 1       3,63m2 

Habitació 2      9,20m2

Habitació 3       9,25m2

Bany 2        3,98m2

SUPERFÍCIES EXTERIORS 
Balcó      23,45m2

Terrassa       6,78m2

Pati        4,62m2

Superfície útil habitatge (Pl 1 Pis 3) 78,67m2

Superfície útil exteriors                34,85m2

Superfície construïda            91,01m2

Superfície exterior             34,85m2

TOTAL                         125,86m2

Planta 1 pis 3 
(entrada per c/ Rafael Masó, 2)
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4 habitacions
Habitatge planta 3 pis 1 àtic, escala c/ Rafael Masó, 2  

Tipologia d’habitatge de 4 habitacions amb 3 banys.
L’habitatge disposa de 2 espais ben diferenciats, 
el diürn i el nocturn.
El diürn disposa d’una àmplia terrassa amb balcó i una 
sala d’estar/menjador amb una cuina oberta i idíl·lica.
En l’espai nocturn hi ha 2 habitacions individuals 
i 2 habitacions suites amb bany propi.

C A R R E T E R A  D E  S A N TA  C O L O M A ,  5 1
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QUADRE DE SUPERFÍCIES 

Distribuïdor 1     14,29m2

Sala d’estar-menjador-cuina   36,30m2

Habitació 1     12,65m2

Bany 1        3,63m2 

Habitació 2                  12,61m2

Bany 2         3,62m2 

Habitació 3        7,64m2

Habitació 4        7,64m2

Bany 3         3,98m2

Safareig        2,61m2

SUPERFÍCIES EXTERIORS 
Porxo         6,57m2

Terrassa      18,35m2

Balcó 1       16,52m2

Balcó 2       11,18m2

Superfície útil habitatge (Pl 3 Pis 1 àtic)      104,98m2

Superfície útil exteriors                 52,63m2

Superfície construïda                        122,98m2

Superfície exterior               52,63m2

TOTAL                          175,61m2

Habitatges de 
4 habitacions a:

 PL 3

Planta 3 pis 1 àtic 
(entrada per c/ Rafael Masó, 2)

C
A
R
R
E
R 

M
A
S
Ó 

2

CARRE T ERA DE SAN T A COLOMA ,  51



Sala d’estar
Tots els habitatges disposen de sales d’estar diàfanes 
que permeten grans reunions de familiars i amics. Estan 
decorades amb un punt de modernitat i disseny que els  
proporciona calidesa i lluminositat.

A més a més, totes compten amb terrasses àmplies des 
d’on gaudir de les vistes.



Cuina
Tots els habitatges tenen una cuina oberta al menjador 
que permet una relació més directa entre els ocupants.

Les cuines estan perfectament equipades amb mobiliari 
de la marca Porcelanosa i amb marques de la mateixa 
gamma, amb el taulell de cuina porcellànic o similar, i amb 
tots els elements necessaris per a una bona funcionalitat 
i ús. 



Banys
Tots els banys estan equipats amb plat de dutxa a nivell 
de terra o amb banyera, segons el projecte.

S’ha escollit una selecció acurada de materials actuals i 
de molta qualitat per tal d’oferir una gran durabilitat.



Piscina
comunitària
La promoció disposa d’una piscina comunitària perfecta 
per refrescar-se i gaudir del bon temps.

A més, està envoltada d’una àmplia zona verda on prendre 
el sol, fer llaços amb els veïns, distreure’s del dia a dia, fer 
exercici o descansar.



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

FAÇANES
Façana amb sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior. 

FUSTERIA EXTERIOR
Balconeres corredisses en sales d’estar i fusteries oscil·lobatents en dormitoris. 
Persianes exteriors als dormitoris. 

COBERTES
Coberta exterior acabada amb graves. Accés únic per a manteniment d’instal·lacions.

Acabats exteriors

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
DIVISIONS INTERIORS
Separació entre habitatges i zones comunes realitzada amb doble estructura de plaques 
de guix laminat sobre estructura d’acer galvanitzat. Les divisions dins de cada habitatge 
formades per plaques de guix laminat sobre estructura d’acer galvanitzat.

PAVIMENT
Paviment interior de parquet laminat de la marca Porcelanosa o similar. Sòcol de DM lacat 
blanc. En els banys es col·locarà un paviment porcellànic de la marca Porcelanosa o similar. 

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.

FALS SOSTRE
Fals sostre de plaques de guix laminat sobre estructura d’acer galvanitzat.

REVESTIMENTS
Revestiment porcellànic als banys de la marca Porcelanosa o similar. 
La resta de paraments aniran amb acabat llis amb pintura plàstica.

PORTES I ARMARIS
Portes interiors de DM lacat blanc.
Portes corredisses en els banys segons projecte.
S’instal·larà un armari al rebedor de cada habitatge. L’acabat serà amb DM lacat blanc.



Equipament i instal·lacions

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.

BANYS
L’equipament de bany serà de la marca Porcelanosa o similar. 
Aquest inclou:
- Moble de bany
- Aixetes monocomandament
- Inodor de peu a terra
- Aixeta de dutxa termostàtica al bany suite
- Plat de dutxa de resina
- Banyera segons projecte

CUINA
Mobiliari de cuina de la marca Porcelanosa o similar. Taulell de cuina porcellànic o similar.
Electrodomèstics de la marca Bosch o similar. 
S’hi inclou placa de cocció, campana extractora i forn.

ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Es deixarà la previsió per a tots els punts de llum dels habitatges. 
Quadre general de distribució integrat, dotat de proteccions contra sobretensions, 
magnetotèrmiques i diferencials.
Punt d’enllumenat i preses de corrent en tots els recintes segons el reglament (REBT).

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I SANEJAMENT
Instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària amb tub de polietilè reticulat amb aïllament tèrmic 
segons requereix la normativa. Aquesta instal·lació inclourà totes les preses d’aigua per a banys i 
cuines, incloent-hi presa d’aigua calenta i freda per a rentaplats i rentadora.
Cada habitatge disposarà de clau de pas general i claus de pas independents per a cada cambra 
humida. La producció d’aigua calenta es realitzarà a través de la caldera individual de gas amb 
suport de plaques solars a coberta. 
Sistema de recollida separatiu, en vertical i en horitzontal, per a les aigües pluvials i les residuals, 
respectant sempre els diàmetres mínims per a cada baixant.
Tots els baixants disposaran de solucions acústiques per minimitzar els possibles sorolls que 
puguin produir.

Equipament i instal·lacions

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.

TELECOMUNICACIONS
Instal·lació d’antenes TV i FM amb preses a la sala d’estar i dormitoris. Cada habitatge 
disposarà d’un punt de cablejat de fibra òptica, coaxial de banda ample i cable UTP
categoria 6 per a telefonia.

GARATGE/APARCAMENT COMÚ
Aparcament comunitari, en planta soterrani (-1) 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 vehicles. 
Accés a l’aparcament a través de rampa.

CLIMATITZACIÓ
Sistema d’aerotèrmia per produir aigua calenta sanitària (ACS). Tanmateix, el sistema
d’aerotèrmia ens permet realitzar calefacció amb terra radiant a totes les estances dels
habitatges i climatització amb aire fred i calent per conductes i reixes a totes les habitacions 
i la sala d’estar.

ASCENSORS
Ascensor elèctric amb portes automàtiques i accés a totes les plantes, adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda.



Aerotèrmia
És un sistema ideal per a un ús residencial. A l’hivern 
permet tenir calefacció per conductes i/o per terra radiant 
i a l’estiu, refrigeració per conductes.

Amb aquest sistema s’aconsegueix un estalvi econòmic 
a la factura energètica en comparació amb els sistemes 
convencionals com el gas o l’electricitat.

 volutpat tortor. 



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

Aquesta reducció s’aconsegueix perquè la major part de 
l’energia s’obté de l’aire (al voltant del 70%), i només es 
consumeix una petita fracció d’electricitat.

volu



TQ InvestPro
A TQ InvestPro tenim cura de tots els nostres projectes 
fins al més mínim detall i complim amb rigorositat totes les 
fases perquè els 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 els acabats.
 
Una inversió segura.






