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RESIDENCIAL CAL CONDE 

FONAMENTS, ESTRUCTURA I ENVOLVENT 

Fonament i estructura 

Els fonaments estan realitzats de una llosa de formigó armat, amb uns 

murs de formigó armat per a contenir les terres de les plantes 

soterrani, d'acord amb el Geotecnic, normativa i CTE. 

Els forjats estan realitzats amb formigó armat de sostre bidireccional 

recolzats sobre pilars de formigó armat i metaHlcs, segons normativa 

iCTE. 

Fa�ana 

Fa�ana acabada amb totxo cara vista de la marca Piera o similar color 

blanc, amb una cambra d'aire a'illada térmica i acústicament amb una 

placa de poliestire extru'it de 8 cm de gruix. 

EXTERIORS 

Fusteria exterior 

PVC Alumini lacat gris dintre del RAL Standard, amb ruptura de pont 

termic. 

Persianes d'alumini amb a"illament injectat. 

Vid res 

Dobles vidre amb cambra d'alre tlpus Cllmalit, millorant-n'hi 

!'eficiencia energética de la vivenda. 

Terrasses 

Paviment de gres per exteriors antilliscant. 
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INTERIORS 

Envans interiors 

Mitgeres amb maó perforat i aillats acústica i termicament amb 

planxes de poliestire extru'it. 

Parets interiors realitzades de ceramica. 

Paviment 

En el parquing l'acabament estara realitzat amb formigó lliscat. 

La portería es coHocara paviment de gres porcellanic realitzant un 

sócol d'un metre d'al�ada i la resta pintat. Les zones comuns sera del 

mateix porcellanic i pintat deis paraments verticals. 

El terra de les vivendes sera d'una tarima flotant AC4 o superior. 

Tot segons direcció facultativa. 

Banys 

Paviment amb ceramica d'alta qualitat 30 x 60 cm en color gris. 

Paret amb ceramica d'alta qualítat de 30x60cm en color blanc. 

Sanitaris de la casa Roca model GAP 3 o similar, i comandaments serie 

L20 de Roca. Plat de dutxa de la marca Roca de la serie Malta o 

similar. 

Moble de bany sota pica, en color blanc, i mirall. 

Tot segons disseny de l'arquitecte. 

Cuina 

Paviment de gres porcellanic. 
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Taulell de quars o similar. 

Mobles cuina amb portes laminades en blanc, segons disseny de 

l'arquitecte. 

Altres paraments pintats llis al plastic de color blanc. 

Tot segons disseny de l'arquitecte. 

Electrodomestics 

Forn Cata amb acabat d'acer inoxidable. 

Placa de inducció Cata amb 3 focs independents. 

Campana Integrada en armaris alts de cuina Cata. 

Aigüera encastada de dos aigüeres. 

Pintura 

Parets i sostres pintats llis al plastic de color blanc. 

Fusteria interior 

Porta d'entrada a l'habitatge d'alumini, amb tanca de seguretat. 

Portes Interior lacades blanques. 

INSTAL·LACIONS 

Electricitat 

lnstal·lació electrica amb punts de llum i amb mecanismes de qualitat 

d'acord amb la normativa vigent. 

lnstal·lació de panell de LEO a la cuina i bombetes halogenes de LEO 

als banys. 

Telecomunicacions: 

Una presa de telefon al saló menjador i cada habitació. 
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Una presa de TV al saló, cuina i a cada habitació. 

Vídeo porter. 

Antena 

Antena de TV Col-lectiva i instal-lacions de telecomunicacions segons 

normativa 

Calefacció: 

Calefacció mitjan�ant caldera estanca de Gas Natural, complint la 

normativa actual. 

lnstal·lació de radiadors de d'alumini segons directrius de la direcció 

facultativa. 

Pre-instal.lació d'aire condicionat amb Split. 

Fontanería: 

lnstal-lació segons normativa, realitzada amb tubs de polietile 

reticulat i baixants de PVC. 

Energia Solar: 

Realització d'una instal·lació individualitzada de captació solar a 

través d'un captador solar i un acumulador d'acer, per a produir ACS, 

segons normativa. 
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ELEMENTS COMUNITARIS 

Disposició d'un ascensor per edifici, tal i corn marca la normativa. 

Recorregut per a persones arnb mobilitat reduTda, cornplirnent del 

Decret d'habitabilitat. 

Places de parquing amb trasters, arnb accés des de ascensor 

comunitari 

Porta d'accés a parquing rnotoritzada. 

NOTA: 

Lo present memoria d'ocobots és generica, per tant olguns habitatges en fundó de les seves 

coracterlstiques o ublcoc/6 poden presentar variocians respecte o aquestes. 

Qualsevo/ deis materials anterlorment anomenots, si per mot/AJs allens o la nostro va/untar, no 

esran disponibles per a lo sevo col·locaci6 o lo direcci6 facultatlva no els considera correctes, 

seran substituns per materlols simílors de qualitat equlvolent. 

Quedo o crlterl de la Direcció focultotlva la reolitzac/6 de qvalsevol modíf/coc/6 de quolsevo/ 

element del projecte. 
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