
MEMÒRIA DE QUALITATS                                                   
DELS HABITATGES EMPLAÇATS  A 

LES PERLES 
PASSATGE GERMANA MASCARÓ, 2-4 DE VIC 
                                                                                                               

 
Amb la descripció de cada un dels acabats, instal·lacions, materials i serveis que es 
descriuen a continuació, es pretén definir la QUALITAT, el CONFORT i les 
PRESTACIONS que HABITATGES OSONA S.A., vol donar als seus clients. 
 
Posem la nostra empresa al seu servei, perquè pugui dur a terme les seves idees, 
tant d’estètica com de confort, i pugui personalitzar el seu habitatge amb un estil 
propi. 
 
Li fixem unes QUALITATS i SERVEIS amb models o preus, perquè vostè, en cada 
moment, sàpiga quin és el seu  pressupost. 

 
 

QUALITATS I SERVEIS 
 
 
Aïllament tèrmic 

 
Les parets exteriors, amb sistema SATE o similar, estaran aïllades 
convenientment, per evitar les pèrdues de calor o fred.   

 
Les obertures exteriors seran amb fusteria d’alumini amb trencament de pont 
tèrmic, vidres tipus Climalit o similar, de 4+16+6 mm de gruix i baix emissiu. 

 
Aïllament acústic 

 
La separació entre vivendes serà a base de dos parets ceràmiques i un 
panell acústic entre elles, amb una amplada total d’entre 25 i 30 cm. 

 
Per norma general i sempre que sigui possible, tots els sostres de l’habitatge  
s’acabaran amb un fals sostre de placa enguixada tipus “Pladur”. 

 
Paviments 

 
Pels paviments interiors dels habitatges es podrà escollir entre diversos 
materials d’alta qualitat, com ara gres porcel·lànic, amb un P.V.P. màxim del 
material 45 €/m2., o parquet amb un P.V.P. de 70 €/m2., inclosa la seva 
col·locació i sòcol. 



El disseny i material dels paviments exteriors de jardí, terrasses o porxades, 
seran de tarima, gres o gespa artificial, segons s’estableixi en el Projecte. 

 
Les escales i vestíbuls dels edificis, seran amb granets o gres, segons 
s’estableixi en el Projecte. 

 
Banys personalitzats 
 

Plat de dutxa, amb mampara de vidre tipus “Securit”, en un dels banys. 
Moble sota taulell del lavabo, en un dels banys. 
Sanitaris de la casa ROCA o GALA. 
Aixetes de la casa HANSGROHE o GROHE. 
Rajola a escollir a un P.V.P. màxim de 45 €/m2. 

 
Cuina personalitzada 

 
Mobles BAIXOS I ALTS, segons models i distribució. 
Acabat de taulells i frontal entre mobles amb granit o Silestone a escollir a un 
P.V.P. màxim de 225 €/m2. 
Aigüera i aixeta a escollir. 

 
Electrodomèstics (primeres marques: BOSCH o similar)     

 
Vitroceràmica d’inducció. 
Forn. 
Microones. 
Nevera. 
Rentaplats. 
Campana extractora decorativa. 

 
Safareig 

 
Rentadora. 
Assecadora. 

 
Electricitat i Telecomunicacions 

 
Instal·lació de lluminàries a tot el pis amb LED. 
Mecanismes de la casa Simon, sèrie 82/31. 
Presa de TV i TF a totes les habitacions, cuina i menjador-estar. 
Recepció de ràdio FM analògic-digital. 
Recepció de TV (VHF) analògic-digital. 
Recepció de TV per satèl·lit. 
Instal·lació de xarxa informàtica a totes les dependències del pis. 
Instal·lació d’extractors als banys, cuina i safareig. 
Instal·lació de telecomunicacions amb fibra òptica i router al quadre    
d’entrada de cada pis. 
Instal·lació de vídeo porter. 
 



Calefacció i fred 

 
La vivenda s’escalfarà i refredarà mitjançant terra radiant, amb sistema 
d’AEROTHERMIA, que alhora donarà aigua calenta sanitària a través d’un 
acumulador. 
 

Fusteria  

 
Les persianes exteriors seran d’alumini lacat amb accionament amb motor, 
orientables només a les zones de dia. 

 
A l’interior les portes seran xapades de fusta i envernissades, o lacades de 
color blanc.  

 
La porta d’entrada a la vivenda serà de seguretat amb tres punts de fixació. 
 
Les manetes i tiradors de les portes i armaris interiors es podran escollir 
entre varis models. 

 
Hi haurà armaris encastats a l’habitació principal i una doble, i s’equiparan 
amb prestatges i calaixos, acabats exteriorment amb el mateix acabat que 
les portes interiors. 

 
Pintura 

 
Parets i sostres pintats amb pintura plàstica, aplicada en dues capes. El 
color serà a escollir, amb un màxim de dos. 
 
 
 
 

 
Notes 

 
En cas d’escollir algun material de P.V.P. inferior al que s’ha establert a la Memòria de 
Qualitats, no es donarà opció a cap bonificació. 
 
La col.locació de paviments o rajoles de gres, en cas d’escollir peces de tamany reduït o 
gran format, tindran un increment de preu. Alhora, en cas d’escollir sanitaris o aixetes com 
ara suspesos o empotrats o similars, es cobrarà un increment de preu pel seu muntatge. 
 
Quan diem “materials a escollir”, s’entén que el seu P.V.P. estarà comprès dins els marges 
lògics de productes de qualitat i format similar. 
 
Els clients disposaran d’un temps màxim de dos mesos per escollir els materials, un cop 
se’ls hagi comunicat iniciar dit procés. 
 
El promotor es reserva el dret a modificar distribucions, instal·lacions o materials per motius 
constructius, de normativa o de subministrament, sempre mantenint la seva qualitat. 
 
Un cop escollits distribucions, instal·lacions i materials no es podran fer variacions. 


