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_PP28: PERE PAU, 28. 
  
Preciosa Promoció situada a l'emblemàtic casc antic d'Horta a Barcelona. Construcció d'obra nova, 
respectuosa amb el medi ambient, desenvolupada seguint estrictes criteris de sostenibilitat, que 
cuida cada detall en disseny, qualitat i acabats per aconseguir el major confort del nostre client. 
Edifici plurifamiliar amb diferents tipus d'habitatges d'1 i 3 dormitoris, amb planta baixa amb jardí 
d'ús privat.  Aparcament privat i trasters annexos.   
 
Normes energètiques per reduir les emissions de CO2. Aconseguim per als nostres clients una millora 
en el seu dia a dia, reduint els costos de manteniment i subministrament. 
 
El nostre objectiu: És crear habitatges pensant tant en l´interior com en l’exterior. 
 
Resultat: Aconseguir el màxim confort i practicitat a les nostres llars apel·lant a la responsabilitat 
social amb el medi ambient i dotant als nostres clients d'un dia a dia més sostenible i saludable. 
 
Tipologia: Edifici plurifamiliar d'habitatges en planta baixa + 2 plantes. Disposa de planta -1 per a 
pàrquing. Consta de 2 habitatges per planta. 6 places de pàrquing i 6 trasters. Teulada transitable a 
l'edifici. 
 
Ubicació: A 1 minut de la parada L5 del metro i del Mercat d'Horta, i a 2 minuts de la Plaça Eivissa.
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MEMÒRIA _ QUALITATS 
 
 
FAÇANA _ 
La façana de l'edifici està composta per fàbrica de maó de formigó amb cambra acústica  Geroblok 
52dBA (model DBBLOK) de 250x117x100 mm per a recobriment, col·locada amb morter de ciment 
industrial M-7,5, amb guix manual de 15 mm a l'interior i revestiment exterior compost (SATE), tipus 
STO, BEISSIER, KNAUF, WEBER basat en l'aplicació sobre la base d'un bloc de formigó DBBLOK d'una 
fixació adhesiva, a continuació, una capa d'aïllament amb panell rígid de llana volcànica d'alta 
densitat descoberta i 80 mm. de gruix, tipus KNAUF o similar, amb una conductivitat tèrmica de 0,0 
36 W/(mK), col·locat en el paratge existent amb lligams mecànics, capa de regularització amb morter 
polimèric específic amb armadura de fibra de vidre incrustada amb tractament antialcalí de llum 4x4 
mm i pes de 180 g/m2 , i acabat del sistema per imprimació de pintura de fons acrílic pigmentat 
sobre base aquosa, que actua com articulació de pont, i recobriment de morter decoratiu a siloxà 
impermeable i transpirable al vapor d'aigua.  
 
FUSTERIA EXTERIOR_ 
Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic. 
Sistema que aconsegueix els màxims nivells d'estanquitat i estalvi energètic i protecció acústica. 
Doble vidre sota emissiu.  

TABIQUERIA I DISTRIBUCIONS INTERIORS_ 
Les particions interiors entre carcassa, mitjanes i zones comunes seran de fàbrica de maó de formigó 
amb cambra acústica, Cambra Acústica Geroblok 55 dBA (model DBBLOCK) de 250 x 155 x 100 mm 
per a revestir unida per morter de ciment industrial M-7.5, amb 15 mm de recobriment manual de 
guix a banda i banda. 
 
ACABATS INTERIORS_ 
El paviment serà de parquet laminat natural rematat amb sòcol amb acabat lacat blanc. 
Les parets estaran acabades amb pintura plàstica de colors naturals que contrastarà amb els marcs, 
portes i endolls que seran blancs. 
També es col·locarà un fals sostre de pladur laminat acabat en pintura plàstica llisa, amb cortiner en 
totes les obertures de la façana. 
Els dormitoris estaran equipats amb armaris encastats en fusta lacada blanca. 
Totes les portes batents i corredisses  estaran lacades en blanc. 

 
FUSTERIA_ 
La porta d'accés  a l’habitatge estarà blindada. Acabat amb lacat blanc i espiell. 
Les portes de pas estaran fetes de tauler DM sòlid acabat en blanc, seran abatibles a excepció de les 
de la cuina de les unitats grans  que seran corredisses. 
Els armaris seran portes abatibles lacades en blanc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EQUIPAMENTS_ 
CUINES_SANTOS. www.santos.es 
Màxim aprofitament de l'espai. 
Fàcil accés. La llum com a element constructiu. 
El sostre també serà amb fals sostre. 
Alta qualitat i fiabilitat al llarg del temps. 
Inclou: Mobles Santos, taulell Silestone. 
Electrodomèstics: forn BALAY, aigüera FRANKE, microones BALAY, taulell d'inducció BALAY i grup de 
filtres. 
Paviment ceràmic de colors de pedra resistent de la més alta qualitat.   
En el cas de cuines obertes serà de parquet laminat.   
 
BANYS_ 
Recobriment ceràmic de la més alta qualitat i de gran format, col·locat en zones humides fins al 
sostre. Combinant parets i terres amb els mateixos colors, però amb diferents acabats. 
Duravit o lavabos similars, en blanc, amb tapa esmorteïda, sistema encastat amb accionament 
frontal. Combinat amb mobles penjants blancs que disposa de dos calaixos i nanses ocultes.  
Aixetes cromades mono control amb termòstat si cal. 
Mampares que tanquen  completament l'espai de les dutxes amb vidres transparents de seguretat 
de 8 mm. 
Accessoris formats per porta-rotlles, tovallolers de 45 cm, tovallolers de 30 cm i penjadors ATLANTA 
CROMO de 45 cm. 
 
DORMITORIS_ 
Instal·lació elèctrica per a persianes. 
Internet i aire condicionat a totes les estances de la casa. 
Armaris encastats. 
 
INSTAL-LACIONS_ 
Pel que fa a les instal·lacions oferim solucions que li donaran a la seva llar un alt nivell de qualitat i 
millora del confort. 
El sistema aerotèrmic permet obtenir energia de l'aire per satisfer la demanda de calefacció, AA i 
ACS. Aquest sistema proporciona un estalvi energètic molt important i evita la instal·lació de plaques 
solars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CLIMATITZACIÓ_BAXI. 
La sostenibilitat i el baix consum és la nostra prioritat. 
Aerotèrmia amb sistema unificat per donar solució a ACS, Calefacció i AA que unifica màquines 
interiors, radiadors ROCA i màquines exteriors (coberta). 
Tots els conductes passaran per fals sostre i hi haurà aire condicionat a totes les habitacions excepte 
banys i passadissos. 
Les màquines exteriors es col·locaran a la coberta, i l'acumulador dins de cadascun dels habitatges 
(espai destinat a aquesta finalitat). 
L'aire condicionat està proporcionat per fancoils situats als falsos sostres dels banys. 
Cada habitatge tindrà un termòstat situat a la sala d'estar. 
 
VENTILACIÓ_ HealthyLiving o similar. 
La qualitat de l'aire interior és un màxim per a la salut.  
Aire més pur, més control i més comoditat. 
Sistema de doble cabal per purificar l'aire de l'interior dels habitatges. Una solució perfecta per 
mantenir l'aire net dels residus i mantenir la temperatura interior controlada sense aire condicionat.  
 
DOMÒTICA_Zennio. 
Control local i remot de l’habitatge. Aplicació telefònica per controlar des de qualsevol lloc les 
necessitats.   
Controls per triar: Il·luminació, aire condicionat i  persianes. 
 
EQUIPAMENT D'ÀREA COMUNA. 
Ascensor Eninter. MODEL JOY. 
 
FONTANERIA I SANEJAMENT_ 
Tubs de polipropilè. 
Inclou ingestes d'aigua per a cada electrodomèstic sanitari. 
Els habitatges tindran una clau general i claus de tall a cada zona humida. 
La instal·lació de sanejament serà de PVC. 
ACS: L'edifici disposa d'un sistema ACS d' Aerotèrmia per alimentar lavabos, cuines i dutxes. Les 
màquines acumuladores d'ACS que estaran a l'interior de l'habitatge garantiran la màxima eficiència 
a l'hora de generar aigua calenta sanitària. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA_ 
Tots els habitatges disposaran de punts de llum encastats, tipus LED, en cuines, banys i terrasses. 
En saló i dormitoris, hi haurà un nombre previst de punts de llum, però es deixarà la preinstal·lació 
perquè el client pugui concretar els punts de llum que vol per a la seva llar. Només en cas de compra 
d'habitatges per a prevenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
TELECOMUNICACIONS_ 
Totes les habitacions, excepte banys i passadissos, disposaran de TV planificada, telefonia, internet i 
endolls de fibra. 
 
BALCONS_ 
Tots els habitatges excepte la 2a planta disposen d'un espai que travessa d'extrem a extrem, 
aportant molta lluminositat. Sòl CERÀMIC CA SO FINISH CLASSE 2, especial per a balcons antilliscants, 
i esglaó per a escopidor. 
 
TERRASSA HABITATGE PLANTA BAIXA AMB JARDÍ_ 
Terra de ceràmica CA SO FINISH CLASSE 2.  
Zona enjardinada composta per pedres de riu i costats enjardinats. 
 
APARCAMENT_ 
Aparcament subterrani que està equipat amb 6 places de pàrquing i 6 trasters. 
Estarà equipat amb les últimes tecnologies en sostenibilitat. Connexió elèctrica per carregar vehicles. 
La porta exterior serà motoritzada. 
 
ZONES COMUNS_ 
La porta d'entrada serà reforçada amb fusteria metàl·lica i vidre. 
Llum gran a l'entrada. 
Els peluixos s'integraran al paviment. 
Les parets estaran alineades fins a mitja alçada i el sòl serà d'alta qualitat ceràmica paviment en 
colors naturals de terra.  
La pintura serà beix. 
Les escales es pavimentaran amb la mateixa ceràmica que les zones comunes, amb sòcol del mateix 
material. La il·luminació es desencadenarà per la presència. 
 
ASSEGURANCES I QUALITAT_ 

Complim amb la normativa vigent. Com a socis de l'Associació de Promotors i Constructors de 
Catalunya, avancem  d'acord amb totes les noves normatives vigents i per venir. Hem contractat 
l'assegurança de la pòlissa de garantia desenal amb l'empresa AXA de reconegut prestigi que cobreix 
la solidesa estructural de l'edifici, així com l'agència APPLUS que certifica totes les fases de 
construcció de l'estructura de l'edifici. Per assegurar la construcció de l'edifici durant l'obra, es 
realitzaran tots els controls tècnics i de qualitat de materials i instal·lacions amb laboratoris 
homologats independents. 
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