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EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 42 HABITATGES, 1 LOCAL D’OFICINES, 2 
LOCALS COMERCIALES Y 50 PLACES D’APARCAMENT. Al Carrer  
ponent xamfrà Progrés de BADALONA  -COTONIFICI-CANAL- 

Composat per planta baixa més quatre alçades amb superfície i una planta soterrani.  

PROMOTOR: INDUSTRIA 252, S.L. 

ARQUITECTURA: Ponsirenas-Puig i Associats, S.L.P. 

 

MEMÒRIA DE QUALITATS 

 

FONAMENTACIÓ i ESTRUCTURA 
 
Fonamentació per llosa de formigó armat i murs pantalla perimetrals. L’estructura es 
realitzarà mitjançant pilar de formigó armat i forjats reticulars segons càlculs. 
 

FAÇANA 
 
A efectes compositius, es realitzarà una façana ventilada combinant elements d’aplacat de 
pedra calcària natural blanca. La part inferior dels balcons de la mateixa pedra, continuat 
amb un ampit de vidre laminat ancorat a un angle d’alumini i rematat amb un passamans 
d’acer inoxidable. La part interior i terres del balcons o terrasses acabats amb gres ceràmic 
antilliscant i anticongelant  
 
Al darrere dels balcons apareix la façana amb la fusteria metàl·lica combinada amb 
l’arrebossat monocapa. Entre balconades, i com a divisòria, se instal·laran elements 
decoratius amb acabats de panells laminats decoratius a color.  
 
A les façanes laterals, les tribunes amb acabats del mateix panell laminat decoratiu a color.   
 

TANCAMENTS INTERIORS 
 
La divisió entre habitatges i espais comuns es realitzarà amb trasdossat a doble paret de 
gero amb aïllament tèrmic i acústic pel seu interior. Acabats amb diferents revestiments.    
 
Les divisions interiors del habitatges es realitzarà amb paret de maó de 7cm amb peces de 
gran format, enguixat a dues cares i acabats amb dues mans de pintura plàstica llisa de 
primera qualitat, amb vàries capes de preparat, fons i color. Als banys les parets aniran, en 
part amb enrajolat ceràmic.  

 
FUSTERIA EXTERIOR 
 
Sistema monoblock (inclou persianes) de perfils d’alumini lacat a color, disposant de  
sistema de micro ventilació que garanteixi que la circulació de l’aire  
  
Persianes enrotllables d’alumini a color amb aïllament acústic i motoritzades a la sala 
menjador.         
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FUSTERIA INTERIOR 
 
 Amb pre marc tipus block de fulla amb bisell blanc mate, amb els corresponents 
ferraments i manetes cromades.  
 
La porta d’accés als habitatges tipus block de seguretat blindada amb sis punts 
d’ancoratge, frontisses de seguretat, pany i clau. Acabada en bengué natural i panell lateral 
decoratiu de la mateixa fusta. 
 
Les portes de pas dels habitatges seran de 80cm d’amplada lacades blanc mate bisellades.  
 
Els banys necessaris per acomplir els requisits d’habitabilitat CTE tindran una porta 
corredissa. 

       INSTAL·LACIONS 

Instal·lació elèctrica a tot l’habitatge amb punts de llum i punts d’alimentació de corrent 
d’acord amb el projecte i normativa. Punts de llum i corrent a les terrasses. Comandaments 
elèctric marca Nissen o similar.  

Vídeo porter electrònic a color 

Calefacció i l’aigua calenta sanitària mitjançant caldera de gas natural amb escalfadors de 
xapa esmaltada a foc en totes les habitacions. Termòstat d’ambient i programador digital.    

Aire condicionat amb sistema circuit aeri a sala-menjador i dormitoris 

Telecomunicacions, incorporació de xarxes de telecomunicacions  a fi de facilitat l’accés a 
les xarxes telemàtiques amb punts de telèfon i TV a totes les dependències excepte banys.   

CUINA 
 
Armaris de fusta aglomerada recoberta en laminat semi-estratificat de color blanc i sòcol 
d’alumini.  
  
Mobles alts i baixos segon composició de cada habitatge. Armaris de 90cm 
 
Electrodomèstics, campana decorativa, 4 focs a Gas o vitroceràmica, forn i microones inox. 
Pre-instalació de rentavaixelles. 
 
Taulell en Silestone blanc Zeus amb retorn vertical i pavimentat de terres en gres de 
primera qualitat. 

 
BANYS 
 
Enrajolat a la part humida de les parets amb ceràmica, la resta amb lliscat de guix i dues 
capes de pintura.  
  
Al bany principal banyera, bidet, tassa sanitària, rentamans amb taulell de Silestone a 
color. Al secundari plat de dutxa, tassa sanitària, rentamans amb taulell de Silestone, amb 
aixetes de mono comandament. Comandaments de dutxa i banyera amb sistema termo-
estàtic regulable. 
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PAVIMENTS ESPAIS COMUNS 
 
Paviments en pedra natural o terratzo amb micro-gra. 
 
 

PAVIMENTS INTERIORS HABITATGES 
 
Terres en parquet roure Columbia a una lama de primera qualitat amb sòcol blanc a joc de 
les portes.    
 
Terres de banys y cuina de ceràmica antilliscant. 
 

PARQUING  
 
El pàrquing se situarà a la planta soterrani. Terres de formigó i acabat polit d’àrids de 
quarz.  
 
Senyalització de les places d’aparcament amb pintura horitzontal i numeració identificativa 
de cadascuna, ventilació forçada. Parets pintades a mitja alçada a color, la part superior  i 
sostre a color blanc. La porta d’accés al pàrquing motoritzada amb cèdula fotoelèctrica, 
sistema de seguretat i comandament a distancia.  
  

VESTÍBUL i ESPAIS COMUNS 
 
Paviments de microgrà o marbre nacional. Bústies pel correu per cada habitatge i 
comunitat, elements decoratius. Senyalètica vertical als espais comuns amb elements inox.   
 
Elevadors amb memòria Thissengroup amb capacitat per a sis persones. Recorregut 
directe a aparcament soterrani i fins la coberta de l’edifici amb obertura automàtica de 
portes acabades d’acer inox.  
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ANNEX A LA MEMORIA DE QUALITATS REFERENTS A LA PROMOCIO  Badalona. 

COTONIFICI-CANAL FASE II 

 

DESCRIPCIO DELS ELEMENTS INTERIORS DELS HABITATGES PROJECTATS  

CUINA 

- Forn electric encastrable Mod CM 760 AS BK marca CATA 

- Cuina 4 focs gas acabat vidre Mod CI 631 CATA 

- Microones innox Mod MC 20D ENC CATA 

- Campana extractora Mod S-900 INOX/C CATA. Aplacat d’acer a la part frontal 

- Aigüera planxa d’acer 2 piques Mod CB 2 CATA 

- Aixeta ROCA Mod TARGA 

-  

BANYS GENÈRIC 

- Rentamans per recolzar porcellana esmaltada blanc ROCA Mod DIVERTA 
75x44x13,5cms (Tipus Gran) 

- Rentamans per recolzar porcellana esmaltada blanc ROCA Mod DIVERTA 
47x44x13,5cms (Tipus Xic) 

-  Banyera acrílica ROCA Mod EASY  

- Plat dutxa OFIDRA a color gris en bany pissarra i/o color marfil (cru) opció bany color 
terra 

- Inodor porcellana esmaltada ROCA Mod MERIDIAN COMPACT 

- Bidet porcellana esmaltada ROCA Mod MERIDIAN COMPACT 

- Aixeta per a bidet sèrie ROCA Mod ESMAI 5A6131C100 

- Aixeta rentamans ROCA Mod ESMAI 5A3131C00  

- Aixeta termostàtica mescladora per a banyera ROCA Mod DIVA/N 

- Dutxa per banyera ROCA Mod DIVA/N 

- Aixeta termostàtica per a joc dutxa mural ROCA Mod SQUAR COLUMN 

- Taulells de Silestone Blanc Zeus o a color segons color ceràmica 

- Mampara dutxa 8mm gruix x 90cm amplada. Ferralla de seguretat 
 

NOTA.: 

 

Tots els materials i sistemes constructius acompleixen la normativa vigent. La present 

memòria de qualitats es només orientativa, sense tenir, aquest document, cap caràcter 

contractual. INDUSTRIA 252, S.L. es reserva la facultat de introduir les modificacions que 

cregui convenient o necessàries o que foren imposades per l’Autoritat o Organismes 

competents, exigències d’ordre tècnic, jurídic, comercial o de disponibilitat de materials, 

sense que impliqui detriment al nivell global de les qualitats. 

 

Badalona, 09 DE SETEMBRE DE 2016 

 


