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UBICACIÓ

Célere Finestrelles té una ubicació  
privilegiada que us permetrà gaudir d’unes 
vistes úniques sobre la ciutat de Barcelona, 
de l’exclusivitat i la tranquil·litat del barri 
residencial de Finestrelles i de la proximitat 
a la ciutat comtal i als seus serveis.

El carrer Josep Anguera i Sala, on hi ha  
Célere Finestrelles, es troba al límit del 
terme municipal d’Esplugues de  
Llobregat, una ubicació estratègica a  
l’entrada de Barcelona des d’on podeu  
desplaçar-vos ràpidament a tots els punts 
d’interès de la zona.

A prop de Célere Finestrelles hi ha els  
millors col·legis internacionals, així com 
l’Hospital Sant Joan de Déu. A més, la  
situació d’aquesta promoció us permet  
estar a 5 minuts de la ciutat comtal i de 
tots els seus serveis, així com arribar al parc  
Cervantes i als diferents centres  
esportius especialitzats en tennis, hípica i 
golf en 10 minuts. 

L’aeroport internacional de Barcelona-El 
Prat és a 30 minuts. 
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BARCELONA

Barcelona, més coneguda com la ciutat comtal, s’ha forjat com una ciutat valorada  
internacionalment per la seva importància cultural i arquitectònica.

Hi ha nombrosos museus, tot i que els més importants són els dedicats a artistes concrets, com 
ara el Museu Picasso o la Fundació Joan Miró. Cal destacar també el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, com a primer museu que neix de la fusió de tres museus més petits: el Museu d’Art 
Modern, el Museu d’Art de Catalunya i la Biblioteca General d’Història de l’Art.

La ciutat té una variada història arquitectònica, ja que es va fundar a partir de les restes d’un 
assentament romà i, amb el pas dels anys, s’han conservat edificis de diferents èpoques.  
Destaquen les obres gòtiques del centre històric, com la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia 
de Barcelona, tot i que actualment es coneix com la capital del modernisme per obres com el 
Palau de la Música Catalana, la Casa Macaya o el Temple Expiatori de la Sagrada Família, obra 
arquitectònica més rellevant de la ciutat creada per Antoni Gaudí.
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Un dels atractius més importants que té Barcelona  
actualment és el de les seves platges. Amb motiu dels Jocs 
Olímpics de 1992, es va regenerar el litoral i es van crear nou 
platges i una zona de banys que ocupen més de 4,2 km lineals.

Totes les platges estan comunicades amb el centre, estan 
equipades amb els serveis més complerts i tenen la bandera 
blava de la Unió Europea que n’homologa l’excel·lència.

Algunes de les platges d’aquest fantàstic litoral són la  
platja de Sant Sebastià, la Nova Icària, la Mar Bella, la platja de  
Llevant i la zona de banys del Fòrum. I la Barceloneta, on  
destaca el modern poliesportiu marítim que permet gaudir  
de serveis esportius i de salut durant tot l’any.

Mar i muntanya

La seva privilegiada situació geogràfica entre l’interior muntanyenc i 
la costa del litoral es reflexa en la seva gastronomia, que combina els  
productes d’interior amb els del mar.

En aquest sentit, els pobles més petits tenen una cuina més tradicional, 
mentre que a l’àrea urbana hi trobem una cuina més internacional.

Alguns dels plats més populars són l’arròs parellada, típic de la ciutat de 
Barcelona, i les coques, entre les que destaquem la coca de recapte.

Platges

Patrimoni de la Humanitat

A Barcelona trobem molts punts d’interès declarats Patrimoni de la  
Humanitat per la Unesco. 

Per exemple el Parc i el Palau Güell, la Casa Milà, el Palau de la Música 
Catalana, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Casa Vicens, sense 
oblidar-nos de la Casa Batlló, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, que és un 
dels màxims representants del modernisme català.
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PROJECTE

Cases que construeixen  el vostre futur

Célere Finestrelles és un conjunt únic  
d’habitatges pensats per gaudir dia a 
dia en un entorn privilegiat, amb amplis  
espais exteriors i grans possibilitats de 
llum per al lleure de la família; i compta, 
a més a més, amb més comoditat dins de 
cada casa.

El conjunt residencial està format per 33 
habitatges unifamiliars de 5 habitacions, 
amb una espaiosa terrassa i plaça de  
pàrquing per a tres cotxes. Tots els  
habitatges gaudeixen de magnífiques  
vistes a la ciutat comtal, distribuïdes en 4 
fileres.

Hem tingut cura de fins al més mínim 
detall habitacional i hem aconseguit 

un magnífic equilibri entre l’eficiència  
energètica i la sostenibilitat.

Gaudiu d’un habitatge exclusiu a  
Célere Finestrelles, amb unes qualitats a  
l’alçada de les vostres expectatives.  
Habitatges amb els millors acabats i  
zones comunes excel·lents per oferir-vos 
tot el confort que us mereixeu.

Avantguarda, qualitat i una especial cura 
de l’espai i la llum són aspectes que fan 
de Célere Finestrelles una extraordinària 
promoció dins el municipi d’Esplugues de 
Llobregat.

Cases que construeixen el vostre futur.
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Piscina d’adults i infantil

Sala social-gourmet

Espai cardioprotegit

ZONES 
COMUNES

Revolucionem el concepte de zones  
comunes i ens diferenciem, en les  
nostres promocions, per tal de dotar-les 
de gran protagonisme.

Són espais únics pensats per a  
vosaltres, per oferir-vos grans avantatges 
que us faran la vida més fàcil, tranquil·la i  
autònoma.

Célere Finestrelles compta amb  
l’exclusivitat d’una piscina envoltada 
de zones verdes i una pràctica sala  
social-gourmet.
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SALA SOCIAL-GOURMET

La sala social-gourmet és una zona dissenyada i 
equipada perquè gaudiu de moments especials, 
amb una decoració elegant que li aporta una  
imatge moderna i, sobretot, confortable. Un  
espai on gaudir de trobades socials i familiars  
inoblidables.

.

PISCINA D’ADULTS I INFANTIL

La possibilitat de divertir-se i refrescar-se durant 
els mesos de calor a uns metres dels habitatges 
és un altre dels punts forts de Célere Finestrelles.  
Envoltats de grans zones enjardinades, tenen en 
una mateixa superfície zona per a nens i adults. Un 
espai per a gaudir i relaxar-vos en família amb tots 
els detalls.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina és merament orientativa. Els dissenys de les zones comunes de la promoció no mostren els detalls finals, ja que s’han combinat amb les de les altres promocions ja desenvolupades.

ESPAI CARDIOPROTEGIT

La promoció compta amb un espai 
cardioprotegit, que consisteix en la  
instal·lació d’un desfibril·lador extern 
de Cardio Guard Systems per poder 
utilitzar en cas que es produeixi una 
emergència cardíaca.
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PLÀNOL TIPUS 5 HABITACIONS

PLÀNOLS
COMERCIALS

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Planta soterrani
Magatzem 1     25,64 m2

Magatzem 2    4,64 m2

Magatzem 3     4,13 m2

Distribuïdor     6,71 m2

Garatge    35,56 m2

Vestíbul independent 1,44 m2

Terrassa 1     3,97 m2

Planta baixa
Bany 1    3,31 m2

Cuina    12,73 m2

Distribuïdor     10,78 m2

Habitació 1  7,62 m2

Sala d’estar   29,49 m2

Vestíbul   4,31 m2

Terrassa 2     50,21 m2

Terrassa 3     9,77 m2

Zona enjardinada  5,19 m2

Planta primera
Bany 2     4,67 m2

Bany 3     3,41 m2

Bany 4     4,01 m2

Distribuïdor   13,75 m2

Habitació 2  11,49 m2

Habitació 3    10,19 m2

Habitació 4   8,79 m2

Habitació 5    13,74 m2

Vestidor    4,96 m2

Terrassa 4    2,50 m2

Planta segona   
Bany 5     3,42 m2

Sala d’estar    17,32 m2

Terrassa 5     33,42 m2

Terrassa 6     17,55 m2

Superfície útil de l’habitatge:  241,50 m2

Superfície constr. d’habitatge c.c.:  302,00 m2

Superfícies de parcel·la privada:  152,00 m2

Garatge 

Vestíbul
independent 

Magatzem 2 

Magatzem 3 

Magatzem 1 

Terrassa 1 

Distribuïdor Habitació 4 

Habitació 3 

Habitació 2 

Terrassa 4 

Bany 4 

Habitació 5 

Bany 2 

Vestidor Distribuïdor 

Bany 3

Terrassa 5 

Terrassa 6 

Sala d’estar 

Bany 5 

Terrassa 2 

Sala d’estar 

Bany 1

Cuina 

Vestíbul
Habitació 1 

Terrassa 3 

Zona enjardinada 

Distribuïdor
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Distribuïdor 

 

 Terrassa 6 

Terrassa 5 

Magatzem

Bany 5

Planta segona    
Magatzem    1,89 m2

Bany 5     1,79 m2

Distribuïdor     2,77 m2

Terrassa 5     33,47 m2

Terrassa 6    31,37 m2

Superfície útil de l’habitatge:  227,00 m2

Superfície const. d’habitatge c.c.:  287,00 m2

Superfícies de parcel·la privada:  161,00 m2

PLÀNOL TIPUS 5 HABITACIONS

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Planta soterrani
Magatzem 1     25,64 m2

Magatzem 2     4,64 m2

Magatzem 3     4,13 m2

Distribuïdor     6,71 m2

Garatge    35,56 m2

Vestíbul independent   1,44 m2

Terrassa 1     3,97 m2

Planta baixa
Bany 1     3,31 m2

Cuina     12,73 m2

Distribuïdor    10,78 m2

Habitació 1   7,62 m2

Sala d’estar    29,49 m2

Vestíbul   4,31 m2

Terrassa 2     50,02 m2

Terrassa 3     15,39 m2

Zona enjardinada   9,10 m2

Planta primera
Bany 2     4,67 m2

Bany 3     3,41 m2

Bany 4     4,01 m2

Distribuïdor    13,75 m2

Habitació 2    11,49 m2

Habitació 3    10,19 m2

Habitació 4     8,79 m2

Habitació 5    13,74 m2

Vestidor     4,96 m2

Terrassa 4     2,50 m2

Garatge 

Vestíbul
independent 

Magatzem 2 

Magatzem 3 

Magatzem 1 

Terrassa 1 

Distribuïdor 

Terrassa 1 

D

Sala d’estar 

Cuina 

Vestíbul 

Distribuïdor 

Terrassa 3 

Terrassa 2 

Bany 1 

Habitació 1 

Zona enjardinada 

Habitació  4

Habitació 3

Bany 3  

 

r

Habitació 2 

Terrassa 4 

Bany  4

VestidorDistribuïdor 

Bany 2 

Habitació 5 

PLÀNOLS
COMERCIALS
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1.200€
ESTALVI

ECONÒMIC
ANUAL* 

89%
REDUCCIÓ 

 D’EMISSIONS*

50%
ESTALVI

ACS**

86%
ESTALVI 

ENERGÈTIC

Cases que respiren tecnologia

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA A

Vía Célere crea espais que s’adapten a les vostres necessitats. Creem edificis de baix consum 
altament aïllats i estancs a l’ambient exterior.

Construïm habitatges amb tecnologia d’última generació, desenvolupada per a l’ús diari amb 
comoditat.

L’edifici té qualificació energètica A, cosa que  
suposa una disminució de les emissions de 
CO2 i una reducció significativa de la demanda  
energètica del complex d’habitatges (calefacció, 
refrigeració i aigua calenta sanitària).

Aquesta qualificació es tradueix en un estalvi 
energètic estimat del 86% i, en conseqüència, 
en un important estalvi econòmic equivalent 
a 1.200€/any, si prenem com a referència un  
habitatge amb qualificació energètica F.

*Càlcul estimat de l’estalvi energètic d’un habitatge tipus de 95 m2 útils amb qualificació A respecte a un habitatge de referència 
amb qualificació F, d’acord amb la “Qualificació de l’eficiència energètica dels edificis” publicada per l’IDAE i el Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme el juliol de 2015; i una altra normativa que la complementi i/o pugui substituir-la. ** Estalvi mínim garantit en  
consum d’aigua calenta sanitària (ACS) al conjunt de l’edifici, tenint en compte la seva localització i els valors mínims d’ocupació 
segons la normativa vigent aplicable.
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VENTILACIÓ DELS HABITATGES DE DOBLE FLUX AMB  
RECUPERACIÓ DE CALOR

Ventilació controlada de l’habitatge. No cal obrir les finestres per 
ventilar-lo.

Ventilació contínua de l’habitatge a través de l’extracció  
conduïda des dels banys i la cuina i impulsió conduïda des de les 
habitacions i la sala d’estar.

Recuperació de calor de l’aire d’extracció.

Introducció de l’aire exterior preescalfat i filtrat a l’hivern i 
free-cooling a l’estiu.

Millora de l’aïllament acústic a l’habitatge, ja que no cal mantenir 
les finestres obertes per a una correcta ventilació.

Evita l’acumulació d’olors i gasos tòxics, així com l’aparició de  
floridures i condensacions a l’interior de l’habitatge.

Evita les molestes corrents d’aire a l’interior de l’habitatge.

AÏLLAMENT TÈRMIC

Millor aïllament tèrmic, que s’obté mitjançant la  
millora de l’envoltant tèrmic, duplicant l’aïllament de la  
façana, millorant el de la coberta i realitzant una separació de 
les zones comunitàries, així com mitjançant la fusteria, amb la  
incorporació de vidres baixos emissius.

TERRA RADIANT

Treballa a temperatures baixes, afavorint  
l’increment del rendiment de la caldera.

S’aconsegueix la mateixa sensació de confort 
que amb un sistema convencional, a menor  
temperatura ambient.

Sistema invisible i net.

Major sensació de confort , ja que es produeix una 
distribució uniforme de la calor des de la zona més 
baixa de les estances.

ENERGIA AEROTÈRMICA PER CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I AIGUA  
CALENTA SANITÀRIA

Els habitatges disposen d’un sistema amb bomba de calor  
aerotèrmica de producció individual per poder cobrir la demanda de 
calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS).

És una energia renovable i neta, que arriba a produir un 25% menys 
d’emissions de CO2 que un sistema alimentat per gas natural, i un 50% 
menys que un sistema de gasoil.

Rendiments molt elevats, ja que es pot extreure fins al 75% de la 
seva energia de l’aire, i només el 25% de l’electricitat. Obtenció  
d’estalvi econòmic en la factura energètica en comparació amb els  
sistemes convencionals (gas, electricitat).

Obtenció d’estalvi econòmic, ja que no es disposa de subministrament 
de gas.

Reducció de les despeses de manteniment, ja que només hi ha un equip 
per a la producció de calefacció, refrigeració i ACS.
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Viure en una casa Vía Célere és viure amb un  
estil de vida propi. Ens diferenciem en la  
manera de concebre els nostres habitatges i 
en tots els serveis que posem a disposició dels  
nostres clients.

El projecte té àmplies zones comunitàries 
com ara piscina, sala social-gurmet i grans  
superfícies enjardinades: tot perquè pugueu  
cobrir les vostres expectatives de comoditat i 
descans.

Cases que ofereixen qualitat  de vida
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Personalització

Els nostres clients son el més important per a nosaltres i sabem que no hi ha un client igual que un altre. Per 
això, volem correspondre’ls oferint un Programa de Personalització*, amb diferents opcions que permeten triar 
en base als seus gustos i necessitats individuals. 

Tot un món de possibilitats i propostes que permetran dissenyar un entorn amb què cada client se sentirà 
plenament identificat des del primer dia, ja que pot escollir entre els diversos materials, colors i textures que 
oferim per a parets, terres, armaris i cuina.

*Els terminis estan subjectes als terminis d’obra.

Visita Virtual

Vía Célere ofereix una manera diferent de visualitzar la vostra nova llar: podreu veure l’exterior de l’edifici, les 
zones comunitàries i l’entorn des de qualsevol angle o l’interior dels nostres habitatges d’una manera molt  
interactiva, amb els materials i acabats escollits.
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Interiorisme

Posem al servei dels nostres clients un expert interiorista, perquè converteixi casa vostra en l’espai de la vostra vida: 
un lloc especial on gaudir de moments inoblidables i construir records únics.

Mitjançant aquest servei, sense cost addicional, es pot realitzar qualsevol consulta al nostre decorador, que aportarà 
tota la seva visió i experiència en base a les últimes tendències.

Venda consultiva

El canvi d’entorn econòmic ens fa reflexionar cap a una perspectiva diferent de model de venda.

En l’era de la informació, on en un sol clic tenim un ampli ventall d’opcions sense sortir de casa, cal diferenciar-se i 
tornar al model de venda personalitzada, on el comercial té un rol d’assessor i no de venedor.

El més important és ESCOLTAR el client, conèixer les seves circumstàncies i detectar les necessitats reals que  
manifesta, per poder oferir així un producte que encaixi amb les seves expectatives.

Spotify

Apropar-nos al nostre client i saber quines són les seves necessitat és part de la nostra missió.

A Vía Célere volem seguir apostant per oferir-vos cançons que us acompanyin i alegrin cadascun dels moments de 
la vostra vida. Aquí comença la vostra història i nosaltres volem posar-hi la banda sonora. Us apunteu? Seguiu-nos 
a Spotify!
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A Vía Célere creiem que la responsabilitat  
social ha de tenir un paper prioritari en el 
sector immobiliari, i ha de ser l’eina que 
canalitzi el compromís del sector cap a la 
transparència, l’excel·lència i la sostenibilitat.

Entenem la responsabilitat social com una 
estratègia integrada en la nostra empresa, 
que ens permeti convertir-nos en un motor 
de canvi i generar valor per a tots els nostres 
grups d’interès i per a la societat en general.

Ens recolzem en el nostre compromís 
amb la innovació per promoure una  
construcció més sostenible, implicar-nos en 
aquelles prioritats socials relacionades amb  

l’edificació i servir de model ètic i de bones 
pràctiques dins del sector.

Les nostres activitats estan orientades a  
progressar en l’assoliment dels objectius 
de desenvolupament sostenible, per la 
qual cosa col·laborem amb altres entitats,  
promovent projectes i iniciatives que  
responguin a temes socials actuals i a les  
expectatives de les futures generacions.

L’altra gran àrea d’activitat de  
responsabilitat social es duu a terme a  
través de la Fundació Vía Célere, en els 
àmbits d’educació, ocupació i acció social.

Cases que pensen amb el cor
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Cases que formen una  ciutat sostenible

cities
célere

El sector immobiliari és clau en el desenvolupament de les ciutats. Célere Cities és la nostra visió 
del futur de les ciutats, per tal de contribuir juntament amb els nostres grups d’interès a crear 
entorns urbans més respectuosos amb l’entorn social i el medi ambient.

Som innovació

Som sostenibil itat

Som compromís

Som ciutat

Descobreix més a viacelere.com/celere-cities.

Hem creat, juntament amb la Universitat 
Autònoma de Madrid, l’Observatori de  
Sostenibilitat Ambiental de l’Edificació  
Residencial, el primer projecte del qual és 
un estudi pioner que mesura l’empremta  
hídrica de la construcció de promocions  
residencials a Espanya.

A Vía Célere, ens comprometem a  
retornar cada any un percentatge de la  
nostra empremta hídrica blava recolzant 
projectes socials relacionats amb la millora 
en la gestió de l’aigua.

Juntament amb Ashoka impulsem  
“Future Cities”, un projecte que dona suport 
a joves emprenedors socials en els reptes de  
sostenibilitat que avui en dia plantegen les 
ciutats.

Water
&
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Vía Célere és una empresa  
immobiliària especialitzada en el 
desenvolupament, la inversió i la 
gestió d’actius residencials.

Gràcies al seu innovador  
model de negoci i equip de  
professionals, Vía Célere és avui 
una de les empreses de referència 
en el nou entorn i cicle immobiliari.

Des de la seva fundació l’any 
2007, Vía Célere ja ha entregat 
més de 3.000 habitatges, i ha  
demostrat una sòlida experiència 
en la posada en funcionament, el 

desenvolupament i l’entrega de 
promocions residencials d’alta  
qualitat a tota la geografia  
espanyola.

L’empresa aposta per la  
innovació i la sostenibilitat com a  
pilars fonamentals dels seus  
projectes, alhora que mostra el 
seu compromís permanent amb 
la satisfacció dels seus  
clients, accionistes i amb el  
desevolupament professional dels 
seus prop de 400 treballadors.

Oporto

Valladolid

Madrid

A Coruña

Lisboa

Tenerife

Sevilla

Cádiz Málaga

País Vasco  

Pamplona

Valencia

AlicanteCórdoba

Ibiza

Barcelona

Girona
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