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Fonamentació 

Fonamentació amb sabates aïllades de formigó armat. Al bloc 1, aquestes sabates es recolzen sobre 
micropilons.  

 

Estructura 

Estructura de formigó armat; a l’aparcament sostres de lloses, a la resta de sostres, forjats reticulars 
sobre pilars de formigó armat vistos, tant a l’interior dels habitatges com als espais comuns. 

 

Envolvent 

Façanes: 

Façanes mixtes en funció de l’orientació: 

- Galeries (orientació est i sud): fulla ceràmica aïllant tipus “termoarcilla”, pintada per l’exterior 
amb resines de pliolite i enguixat i pintat interior al plàstic llis. 

- Orientacions sud i oest: fulla ceràmica aïllant tipus “termoargila”, enguixada i pintada per 
l’interior, al plàstic llis, i revestiment per l’exterior tipus SATE de 70 mm. 

- Orientació nord: parets mitgeres amb finques confrontants, amb fulla ceràmica de maó 
perforat trasdossada amb cartró-guix i pintat per l’interior, al plàstic llis, deixant una cambra 
d’aire amb la paret de la finca veïna.   

- Separadors de balcons entre veïns: amb fulla ceràmica aïllant tipus “termoarcilla”, pintada amb 
resines de pliolite. 

Balcons amb baranes d’acer galvanitzat de barrots. Per l’interior de les baranes hi ha un envà 
exterior mòbil de vidre de fulles replegables. 

 

Cobertes: 

General de l’edifici: Invertida no transitable acabades amb graves, aïllament XPS de 100 mm, amb 
làmina de PVC model Danopol fv 1.2 Light grey del fabricant Danosa, accés només per a 
manteniment. 

Sortides d’accés a les cobertes generals en funció de l’edifici: 

- Edifici 1: directa des de badalot de coberta mitjançant porta metàl·lica. 

- Edifici 2: amb lluerna rectangular d’obertura telescòpica amb perfils i planxes 
metàl·liques galvanitzades, de 242 x 162 cm. 

Unitats exteriors d’aerotèrmia sobre suports individuals. 
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Estenedors al passadís exterior de coberta a l’edifici 1. 

 

Divisions interiors i sostres 

Parets divisòries en interiors d’habitatges amb envans lleugers d’estructura galvanitzada i plaques 
de cartró-guix.  

Parets divisòries entre habitatges amb paret ceràmica de maó perforat amb extradossat lleuger 
d’estructura galvanitzada i plaques de cartró guix a ambdós costats. 

Parets divisòries en aparcament i zones comunes amb maons ceràmics perforats.  

Sostres de les estances principals de l’habitatge, en general, enguixats i pintats. En certs àmbits de 
cuines i els banys amb cel ras de plaques de cartró guix amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat. 

A les galeries, als passadissos i passeres comuns es deixa la llosa de formigó vista.  

 

Paviments  

A les estances principals dels habitatges, paviment de parquet sintètic d’alta resistència a la abrasió 
(AC4) model Woodstock 4V Pino natural cepillado de la marca Tarkett. A banys paviment ceràmic 
de gres porcel·lànic de 15x30 cm model Pérola (1014) acabat natural de la marca Keratec amb 
beurada color Cement Grey (113). Sòcol de DM pintat color blanc.   

A balcons paviment continu de formigó polit. 

 

Enrajolats 

A banys, enrajolats a tota alçada a les parets d’inodors i piques amb ceràmica esmaltada blanca 
mate de 10x20 cm de la marca Fabresa. A la zona de la dutxa enrajolats a tota alçada amb ceràmica 
esmaltada blanca mate de 20x60 cm de la marca Supercerámica. 

La resta de parets amb placa de cartró-guix hidròfuga i acabat pintat. 

 

Fusteria interior 

Porta d’accés als habitatges de fusta massissa (enllistonada de pi flandes) acabada envernissada, 
amb sistema de seguretat de tres punts, frontisses antipalanca, tirador i espiell.  

Portes interiors batents de fusta acabades pintades color blanc, corredisses a banys de fusta 
acabades pintades color blanc amb guia superior d’alumini anoditzat color plata. 
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Fusteria exterior 

A façanes exteriors fusteria practicable de fusta massissa, balconeres model FL Optima 70 de la 
marca Fusteria Lamora, amb vernís a l’aigua marca Remmers. Fulles principalment oscil·lo batents, 
amb fix central a fusteria de sales d’estar. 

A l’edifici 2, les obertures a façana oest dels habitatges als dormitoris conformades per finestres 
exteriors practicables de fusta massissa amb garantia de 10 anys model FL Optima 70  de la marca 
Fusteria Lamora, amb vernís a l’aigua marca Remmers. Fulles principalment oscil·lo batents  

A l’edifici 1, a balconeres de façana oest a planta baixa (C/ Sant Feliu) disposen de reixes de 
protecció formada per barrots d’acer galvanitzat. 

Envidrament fusteries de fusta amb doble envidrament. Vidre exterior 4+4 (acústic a les sales 
d’estar), cambra de 14mm i vidre interior 3+3 baix emissiu. 

Enfosquiment a dormitoris amb porticons de DM pintats de color blanc, excepte dormitoris de 
façana oest de l’edifici 1 que disposen de cortina tèxtil d’enfosquiment.  

 

Equipament de cuina i banys 

Mobles baixos d’alçada de 80cm sobre sòcol de 10 cm i mobles alts d’alçada 100 cm, model EBRO 
2 color blanc mate del fabricant Bodelec. En habitatges E01 a sud, mobles alts de 118cm.  

Taulell tipus silestone color Coconut del fabricant Guidoni 

Cuina equipada amb; 
- Placa de cocció d’inducció model  IBC 63015 MSS de la marca TEKA 
- Forn elèctric encastat model EASY HBB490 de la marca TEKA 
- Campana extractora telescòpica model EASY TL6420 de la marca TEKA amb clapeta antiretorn, 

amb tub fins coberta de xapa galvanitzada. 
- Espai per rentavaixelles. 
- Aigüera d’acer inoxidable model TOTAL BE45.40.20 del fabricant TEKA. 
- Aixeta monocomandament amb canó giratori model CABEL PLUS KUBICde la marca CABEL. 

 

Pintura 

Acabat de sostres enguixats i parets interiors de l’habitatge conformades per cartó guix amb pintura 
plàstica llisa color blanc RAL 9003, resta de sostres no enguixats, acabats de formigó vist 
arquitectònic sense pintura. 

 

Aparells sanitaris i aixetes  

Aparells sanitaris de la casa Roca. Inodor model Gap de color blanc amb tapa esmorteïda i lavabo 
penjat de 65x48cm, model Debba. 
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Aixeta de lavabo monocomandament model Cabel Plus Lavabo 70 de la marca Cabel. 

Aixeta de dutxa monocomandament amb dutxa de mà model Cabel Plus Ducha de la marca Cabel. 

Plat de dutxa de resines enrasat al paviment model Adriático de la marca Fer-Lo Piedra. 

Producció d’aigua calenta amb bomba de calor aerotèrmica individual model Aquarea all in one de 
la marca Panasonic, amb acumulació d’aigua calenta sanitària de 185 litres dins l’habitatge a l’equip 
situat dins armari. 

Barres d’ajuda en banys d’habitatges adaptats d’acer lacat blanc. 

 

Electricitat 

Instal·lació elèctrica segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, mecanismes model Simon 270 
del fabricant Simon 

Lluminàries zones comunes model Flat Polymero Kreis i Flat Slim de la marca RZB. 

 

Calefacció 

Instal·lació de calefacció generada per la instal·lació d’aerotèrmia, a baixa temperatura, amb 
radiadors d’alumini injectat color blanc de baixa inèrcia model Magno de la marca Rayco, i regulació 
d’estances amb termòstats situats a la sala.  

 

Ventilació 

Ventilació de banys i cuina individualitzada per habitatge fins a coberta, amb tub termoplàstic. 

 

Climatització 

Possibilitat d’instal·lació a posteriori d’aire condicionat mitjançant instal·lació fancoil connectat a la 
previsió deixada a la instal·lació d’aerotèrmia dins de l’habitatge amb la vàlvula de tres vies. 

 

Telecomunicacions 

Antena TDT comunitària. 

Porter electrònic. 

RITI amb armari modular de cada escala situat en planta aparcament i RITS situat en l’ultima planta 
de cada escala, dins d’un armari d’obra. 
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Ascensor 

Ascensor elèctric model O3G 1010 EN Edifici 2, i O3G 1019 en Edifici 1 del fabricant Orona amb 
portes d’acer inoxidable en cabina i plantes, tancament automàtic. Maniobra universal simple. 

Protecció contra incendis 

Instal·lacions de detecció i protecció contra incendis als aparcaments, amb extintors. 

Extintors portàtils a escales d’ambdós edificis. 

 

Garatge 

Porta basculant motoritzada amb apertura automàtica mitjançant comandament a distància i 
manual a l’edifici 1. 

Porta motoritzada amb apertura automàtica mitjançant comandament a distància i manual a 
l’edifici 2. 

Parets de formigó vist i maons de ceràmica perforada, sostres de formigó vist. 

Paviment acabat amb formigó fratassat.  

Senyalització i numeració de places. 

Accés als ascensors per vestíbul d’independència a l’edifici 1 i directe des de l’exterior a l’edifici 2. 

Instal·lacions totes vistes. 

 

Zones comuns 

Escales amb esglaons i replans amb prefabricats de formigó polit.  

Paviments de formigó continu fratassat. 

Parets de ceràmica de maó perforat vist acabades pintades. 

Zona enjardinada privada a l’edifici 2 al costat de l’aparcament, amb vegetació de baix 
manteniment i recollida d’aigua pluvials connectada a xarxa municipal. 

Zona enjardinada privada a la part inferior del pilars suport de l’edifici 1, al talús, amb vegetació de 
baix manteniment i reg automàtic comandat des de la sala tècnica de la planta d’aparcament. 

Instal·lacions d’enllumenat en general vistes i protegides. 

Espai comunitari situat en planta soterrani de l’edifici 1. 
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Tancaments d’aparcament de l’edifici 1 amb panells de perfils metàl·lics galvanitzats amb passamà 
de reforç i tub anti vehicles amb perfils metàl·lics galvanitzats. 

Tancament d’aparcament de l’edifici 2 amb panells de perfils metàl·lics galvanitzats i tub anti 
vehicles amb perfils metàl·lics galvanitzats. 

 

Altres 

Edifici amb qualificació d’eficiència energètica nivell “A”. 

 

    

 


