
 

 

 

 

PROMOCIÓ MESTRE 

NUMÀNCIA, SANT ANTONI 

DE CALONGE 

 

 

 

 

Sistemes tècnics de l’edifici 

 

ESTRUCTURA 

Estructura de formigó armat i sostres 

amb reticulat o placa alveolar. 

Estructura garantida per un organisme 

de control tècnic homologat. 

 

FAÇANA 

Revestiment exterior continu de doble 

fulla amb aïllament. Formigó vist 

encofrat de taulons verticals “in situ”, i 

SATE de color blanc  

Baranes de formigó vist encofrat de 

taulons verticals “in situ”, i vidre.  

Tancament de façana format per 

fusteria d’alumini amb ruptura de pont 

tèrmic, amb doble vidre i càmera.  

 

COBERTES 

Coberta inclinada de teula 

Terrasses transitables amb paviment 

flotant. 

 

FUSTERIA EXTERIOR 

Tancaments exteriors d’alumini amb 

ruptura de pont tèrmic. 

Envidrament de doble vidre i cambra 

d’aire amb butirals de control solar i 

acústic segons al CTE.  

Balconeres corredisses al saló. 

Persiana motoritzada, de làmines 

apilables en zones d’habitacions.  

 

 

 

 

ASCENSOR 

Ascensor elèctric de baix consum amb 

classificació energètica A, de marca  

reconeguda, per especificar, i d’altres 

prestacions amb baix nivell de soroll, 

recorregut suau i alta velocitat (1m/s) i 

amb capacitat mínima per a 6 

persones i càrrega de 450 kg. Portes 

interiors i exteriors automàtiques d’acer 

inoxidable. 

Sistema de memòria integrat per 

reconeixement des dels diferents 

accessos de l’edifici, preferència de 

maniobra en espera segons nivell de 

planta, al sortir a planta pis, i a l’entrar 

al garatge o al portal d’accés .  

 

TABIQUERIA INTERIOR 

Distribució interior amb envans de 

placa de guix laminat sobre estructura 

d’acer galvanitzat. 

Separació entre habitatges: doble 

estructura amb perfil de xapa d’acer 

galvanitzat de 48 mm d’ample, dues 

plaques de guix laminat amb estructura 

d’acer galvanitzat i aïllament de llana 

de roca de 50 mm de gruix, part central 

amb placa de guix laminat. 

També es contempla la possibilitat de 

tabiqueria ceràmica enguixada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZONA COMUNITÀRIA 

Zona de piscina, terrassa plana amb 

paviment flotant i zones amb paviment 

permeable i drenant. 

Passadissos exteriors i accessos interiors, 

amb paviment antilliscant.  

 

FONTANERIA 

Instal·lació d’aigua freda i calenta 

sanitària amb tub de polietilè reticulat 

amb aïllament tèrmic segons Codi 

Tècnic de l’Edificació i Reglament 

d’instal·lacions Tèrmiques als Edificis.  

Clau de tall general d’habitatge i a 

cada una de les estances humides 

com són banys, cuina i safareigs. 

Instal·lació de les claus en caixes 

integrades. 

Rentavaixelles i rentadora amb aigua 

freda i calenta. 

Preses d’aigua a la zona de piscina.  

 

ELECTRICITAT 

Electrificació aproximada de 5,75 kw a 

cada habitatge. 

Quadre general de distribució integrat, 

dotat de proteccions contra 

sobretensions, magneto-tèrmies i 

diferencials.  

Punts d’enllumenat i preses de corrent 

a tots els recintes segons Reglament 

Electrotècnic de Baixa tensió (REBT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELECOMUNICACIONS 

Les instal·lacions compliran amb el 

Reglament d’Instal·lacions Comuns de 

Telecomunicacions. 

Antena col·lectiva per escala per a la 

recepció de senyals dels canals de 

televisió terrestre (TDT), de ràdio digital 

(DAB) i FM. 

Instal·lació de cablejat a l’interior de 

l’edifici fins al mateix registre d’accés 

interior de l’habitatge amb fibra òptica, 

coaxial de banda ample i cable UTP 

categoria 6 pels serveis de telefonia, de 

banda ampla i de telefonia disponible 

al públic (STDP). 

Totes les habitacions, saló i cuina amb 

preses de ràdio i televisió terrestre i 

satèl·lit (SAT/RTV) distribució mitjançant 

cable coaxial en estrella. 

Previsió amb preses de televisió de 

banda ampla per cable (TBA) a saló i 

dormitori principal mitjançant cable 

coaxial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Acabats i equipaments 

 

FUSTERIA INTERIOR 

Totes les portes interiors seran de DM 

lacat a les dues cares i la porta 

principal d’entrada als habitatges serà 

blindada acabada a la cara interior 

amb DM lacat i cara exterior amb fusta 

vernissada a l’aigua o laca per exterior 

amb pany de seguretat i tres punts de 

fixació.  

 

PAVIMENTS 

Paviment porcellànic  tipus 

PORCELANOSA o similar (imitació fusta). 

a tot l’habitatge (inclou:  banys, 

rentador i cuina, terrassa el mateix 

antilliscant). 

 

FALSOS SOSTRES 

Es col·locaran falsos sostres de cartró 

guix a les zones de banys, cuines i 

distribuïdors. 

A les terrasses es col·locaran falsos 

sostres tipus aquapanel pintats de color 

igual que la façana. 

 

MOBILIARI DE CUINA 

Mobiliari  tipus DICA 

Encimera de porcel.lànic tipus INALCO 

Aixeta NOKEN URBAN STICK 100123479 

Pica acer  inox. BLANCO model SUPRA 

500-U (518205) 50x40 cm 

 

 

ELECTRODOMESTICS 

Forn eléctric encastrable de BOSCH ref. 

HBA512BRO de 60 cm 

Microones encastrable de BOSCH 

ref.HMT72G650 

Placa inducció BOSCH de 60 cm. 3 

zones  ref. PIJ631BB1E 

 

 

 

 

 

Campana decorativa BOSCH de 90 

cm. 730 m3/h 

Rentaplats integlable BOSCH de 60 cm  

ref.SMV41D10EU A++ 

 

BANYS  

Paviments I revestiments  porcellànics 

tipus PORCELANOSA o similar 

Plat de dutxa integrat a nivell del 

paviment  

Aixetes tipus Grohe o similar,  sanitaris i 

mobiliari tipus Roca o similar   

 

GARATGE 

Paviment de formigó remolinat amb 

pols de quars. 

Pintat general de places 

d’aparcament.  

Parets de formigó amb franja pintada 

amb pintura plàstica conforme a 

definició de projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sostenibilitat i eficiència 

energètica 

 

AILLAMENT TÈRMIC 

Façanes amb doble fulla, càmera 

d’aire i aïllament tèrmic. 

Fusteria exterior d’alumini amb ruptura 

de pont tèrmic. 

Doble envidrament amb cambra d’aire 

a finestres i balconeres 

 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I 

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA  

Climatització amb aire, per donar 

cobertura a les necessitats de calor, 

fred i producció de aigua calenta 

sanitària (ACS). 

La font d’energia serà elèctrica. 

El sistema és del tipus bomba de calor, 

partida.  

 

Producció: bomba de calor VRV amb 

aerotèrmia, alt estanding, tipus Daikin, 

Mitshubishi, LG o equivalent, amb 

funcions INVERTER per donar servei de 

fred, calor i producció de aigua 

calenta sanitària.  

 

Distribució: Fancoils amb impulsió a 

través de conductes i retorn conduit. 

Els conductes es realitzaran amb panell 

aïllant autoportant per la distribució 

d’aire, 

d’alta densitat i recobert amb làmina 

d’alumini del tipus CLIMAVER o similar.  

La distribució d’aire a l’estança es 

realitzarà mitjançant difusor lineals a la 

zona de la 

sala d’estar, menjador i habitacions. Els 

difusors seran de la casa EUROCLIMA o 

similars. 

 

 

 

 

 

 

 

IL·LUMINACIÓ 

Il·luminació comunitària interior de baix 

consum com és el LED i detectors de 

moviment per l’encesa dels diferents 

espais il·luminats per afavorir l’estalvi 

energètic. 

Il·luminació de zones comuns de 

l’aparcament mitjançant LED oferint un 

mínim de consum energètic i de 

manteniment.  

Il·luminació LED a banys, cuines i 

passadissos d’habitatges, encastats en 

fals sostre.  

Les terrasses disposen d’il·luminació en 

fals sostre i de presa de corrent. 
 

ESTALVI D’AIGUA 

Estalvi en consum d’aigua mitjançant 

inodors de doble descarrega i 

airejadors a les aixetes. 

 

SANEJAMENT 

Xarxes separatives de pluvials i residuals, 

executat amb sistema de canonada 

de polipropilè multicapa (material 

recomanat per les seves prestacions 

d’atenuació acústica, resistència a 

l’impacte i més respectuós pel medi 

ambient) i amb solucions acústiques 

per minimitzar possibles sorolls.  

 

 

CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA 

Classificació energètica en tramitació 

estimada en classe A. 

 


