
 
 
 
 

 
MEMÒRIA DE QUALITATS 

 
 
PROJECTE 
Projecte segons el CTE (Codi Tècnic d’Edificació) i càlculs a càrrec d’empresa 
especialitzada i homologada 
Cimentació, mur perimetral de la planta soterrani i estructura de formigó armat 
 
En compliment de la normativa vigent, es contractarà amb una empresa 
d’assegurances de primera línia, una pòlissa de garantia desenal que cobreix la 
estabilitat de l’edifici, així com un Organisme de Control Tècnic que supervisarà 
l’obra en totes les fases. 
 
 

COBERTES I FAÇANES 
La coberta serà inclinada a dos aigües, amb teula ceràmica amb aïllament tèrmic en 
la part interior, que garanteix el confort tèrmic dels habitatges i la estanqueïtat total. 
Les cobertes transitables i d’us privatiu acabades amb paviment ceràmic 
 
Les façanes en obra vista en tonalitat vermella, amb càmera d’aire i aïllament tèrmic 
i acústic per obtenir el màxim confort 
 
 

DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
Separació entre habitatges amb paret d’obra, aïllament de plaques de llana mineral 
i aplacat de plaques  de cartró guix. 
 
Les divisions interiors verticals, parets i envans, s’utilitzaran plaques de cartró guix 
laminat amb aïllament interior i recolzats directament sobre forjat En les zones 
humides es faran servir plaques hidròfugues 
 
 

TANCAMENTS EXTERIORS 
Balconeres i finestres d’alumini lacat en tonalitats fosques, amb ruptura de pont 
tèrmic i vidre doble amb càmera. Persianes d’alumini de la mateixa tonalitat que la 
fusteria exterior, motoritzades al saló menjador. 
 

 

PROMOCIÓ D’HABITATGES A SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS 
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ACABATS 
Vestíbuls, salons, dormitoris y passadissos 
Paviment ceràmic imitant el parquet a tot l’habitatge, incloent terrasses, per donar 
continuïtat visual de l’espai, amb sòcol de DM lacat en color blanc. 
Les parets i sostres acabats amb pintura blanca llisa 
 
 

Banys 
Revestiment de parets y terres amb gres ceràmic. Fals sostre de plaques de cartró 
guix amb il·luminació amb llums led encastades al sostre. 
Moble de bany amb calaixos i taulell integrat i mirall en tot el front. 
Sanitari de la marca Roca, model Meridian Compac, amb tapa i seient amb caiguda 
esmorteïda. 
Aixetes de la marca Grohe, model  Essence. 
Plat de dutxa de resina de gran format amb mampara fixe 
 
 

Cuina 
Paviment de gres ceràmic com la resta de l’habitatge i parets pintades en color blanc. 
Fals sostre de plaques de cartró guix amb il·luminació amb llums led encastades al 
sostre i sota els armaris alts 
Armaris de cuina modulars alts i baixos lacats en color blanc. Calaixos i portes amb 
sistema d’amortiment que garanteix un tancament silenciós. 
Taulell de Silestone en color gris retornat fins els mobles alts. Cubeta d’acer 
inoxidable per l’aigüera, amb aixeta monocomandament i canella extraïble de la 
marca Grohe 
Vindrà equipada amb placa d’inducció, campana integrable, forn elèctric, forn 
microones i rentavaixelles integrat, tot de la marca Bosch 
 
 

Fusteria interior 
Es realitzarà amb portes tipus “BLOCK” acabat lacat blanc, llises amb manetes 
acabades en color acer inoxidable mate. 
Porta d’entrada amb pany i frontisses de seguretat, acabada en color lacat blanc. 
Armaris encastats a les habitacions, segons distribució dels plànols, amb portes 
lacades en color blanc, interiors de melamina amb estanteria i barra de penjar. 
 
 
 
 

 
INSTAL·LACIONS 
Calefacció i climatització 
Instal·lació de climatització amb sistema d’aerotèrmica per bomba de calor aire-
aigua, la qual genera aigua calenta per calefacció per terra radiant i aire calent/fred 
per refrigeració, amb dipòsit independent d’aigua calenta sanitària 
 
 



Lampisteria 
La instal·lació d’aigua potable s’ajustarà a la normativa vigent, mitjançant tub de 
polietilè encastat. Es donarà servei d’aigua freda i calent a tots els serveis, incloent 
rentadora i rentavaixelles.  

 
Electricitat 
Electrificació de potencia segons reglamentació vigent i les normes particulars de la 
companyia subministradora. 
Cada habitatge disposa del seu quadre de comandament i protecció dels diferents 
circuits amb mecanismes automàtics de seguretat per sobretensions i fuites de 
corrent. 
Mecanismes de la marca Niessen o Siemens. 
Els habitatges inclouen la instal·lació de il·luminació per llums leds encastades als 
passadissos, cuina i banys. Les terrasses disposen d’il·luminació exterior amb aplics 
de paret. 
   

Telecomunicacions 
Antena col·lectiva per la recepció de senyal TDT/DAB/FM 
Cablejat de l’interior de l’edifici (des de el RITI al PAU de cada usuari) amb fibra 
òptica, coaxial i par trenat per permetre l’accés a tots el serveis de telefonia i banda 
ample. 
Tomes de TV-SAT al saló-menjador, cuina i tots els dormitoris. 
 
  

 
ZONES COMUNES 
Portal, escala y accessos 
Porta d’entrada de fusteria d’alumini reforçat. 
Paviments acabats en pedra natural i parets entrada amb materials nobles i pintura 
decorativa. 
Fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica. 
Enllumenat amb sistema de detecció de presencia amb temporitzador. 
Ascensor amb accés als trasters de la planta soterrani i a totes les plantes de l’edifici, 
amb portes automàtiques d’acer inoxidable. 
Instal·lació de vídeo porter electrònic 
 

Aparcament 
Exterior tipus “porche” en planta baixa, amb accés directe des de el carrer. 
 
 
 
 
La present memòria de qualitats constructives es merament orientativa i supeditada  a possibles canvis. 

Crealia Proyectos S.L. es reserva la facultat d’introduir aquelles modificacions que vinguin motivades 

per raons tècniques, jurídiques u ordenades per Organismes Oficials competents; e igualment, las que el 

l’arquitecte director d’obra pugui introduir per ser necessàries o convenients per la correcta finalització 

de la construcció. 


