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Portal d’accès

Promotora

La vivenda “A” de la planta baixa 
compta amb 3 habitacions dues 
d’elles dobles on la principal comp-
ta amb un bany tipus suite i un 
vestidor. La vivenda disposa d’un 
bany complet, terrassa, la sala de  
rentadora, un guarda-roba, saló i 
menjador i una cuina amb illa oberta 
al menjador.

La vivenda “B” de la planta baixa 
compta amb 3 habitacions una 
d’elles doble que compta amb un 
bany tipus suite. La vivenda dispo-
sa d’un bany complet, terrassa, sala 
de rentadora, un guarda-roba, saló i 
menjador i una cuina amb una penín-
sula oberta al menjador.
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Terrasses planta baixa



Bany  tipus
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Infografies interiors

Vivenda planta baixa A

Vivenda planta baixa B

Saló menjador tipus C



Infografies interiors

Saló menjador tipus B

Saló i cuina tipus A

Plantes 1ª, 2ª i 3ª

La vivenda tipus “A”, està situada en 
la part sud-oest de l’edifici, comp-
ta amb 4 habitacions, dues simples i 
dues dobles, una d’elles compta amb 
balco privat i bany tipus suite, l’altra 
doble compta amb balcó compartit 
amb l’habitació contigua simple. Tots 
dos a  l’Avinguda Vives Llull. La viven-
da tambe disposa de bany complet, 
saló, menjador, sala de rentadora, 
cuina oberta, guarda-roba i un balcó, 
també a l‘Avinguda Vives Llull.

La vivenda tipus “B”, està situada en la part est de l’edifici, 
compta amb 3 habitacions, una doble amb bany tius suite i 
dues simples, una d’elles amb balcó a l’Avinguda Vives Llull 
compartit amb el saló, la vivenda disposa a més de bany com-
plet, saló, menjador, guarda-roba i cuina oberta amb penín-
sula.

La vivenda tipus “C”, està situada en la part nord oest de 
l’edifici, compta amb 2 habitacions, una simple i l’altra doble, 
amb un bany tipus suite. La vivenda compta a més d’un altre 
bany complet, cuina oberta, saló i menjador.
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Àtics

L’àtic “A” compta amb 3 habitacions, 
una simple i dos dobles, una d’elles 
amb bany tipus suite, la vivenda dis-
posa de bany complet, saló, cuina 
oberta amb península i una terrassa 
exterior a l’Avinguda Vives Llull.

L’àtic “B” compta amb 3 habitacions, 
una simple i dues dobles, una d’elles 
amb bany tipus suite, la vivenda dis-
posa de bany complet, saló, men-
jador, cuina oberta amb península i 
una terrassa exterior a l’Avinguda 
Vives Llull.
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Cuina àtic A Cuina àtic B

Bany tipus

Infografies interiors



Aparcament P-2

La planta -2,  amb acces per rampa 
desde la planta -1, compta amb els 
aparcaments del 10 al 22, 9 trasters, 
recull tambe un aljub i la fosa séptica.

PàrquingP2

Promotora Project Management Arquitectos
sa

Aparcament P-1

La planta -1,  amb acces per rampa 
desde l’Avinguda Vives Llull, comp-
ta amb els aparcaments del 1 al 9, 8 
trasters.

PàrquingP1
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Memòria de qualitats

Instal•lacions elèctrica 
i telecomunicacions 

Banys

Cuines 

D’acord amb l’aplicació de la norma-
tiva actual la vivenda contará amb les  
següents instalacions:

· Instalació d’Antena Parabólica orien-
tada a Satel·lit Astra per a la recepció 
de Canal +

· Fibra Òptica fins la vivenda per a po-
der contractar serveis d’Internet d’alta 
velocitat, Televisió i Telèfon sense neces-
sitat de cablejar la vivenda en un futur.

· Instalació de Cablejat Estructurat dins 
de la vivenda permetent que cada 
toma pugi ser tant de telèfon com 
d’Ordinador/Tablet o dades per a Inter-
net en Televisió.

· Un punt de FM/DAB/TDT Televisió/
Satèl·lit per estança.

· Un punt de veu i dades (Telèfon o  
ordinador) per estança. Al menjador i a 
l’habitació principal dues tomes de veu 
i dates.

· Dues tomes de Telecomunicacions per 
cable coaxial dins de cada vivenda per 
a ONO, una en l’habitació principal i 
l’altra en el Saló/Menjador.

· Video porter a color.

Paviments ceràmics tipus hidràulics de dis-
seny exclusiu, paraments verticals, reves-
timent continu de microciment de color 
clar, amb tractament anti-humitats. 
Sanitaris i griferia del GRUP ROCA de 
primer nivell. Plats de dutxa de fibres,  
griferia termostàtica, mampara de vidre 
laminat fixe.
Banys en suite sempre que sigui possible 
estarà equipat per doble rentamans.

Paviment ceràmic tipus hidràulic de  
disseny exclusiu.
Taulell i frontal amb panell de compacte 
de quars,  tipus silestone o similar. 
Mobiliari de cuina format per armaris alts, 
baixos i columna, lacats en color clar, pre-
parats per rebre electrodomèstics inte-
grats, els tiradors seran integrats a les por-
tes dels armaris. La cuina vindrà equipada 
amb placa d’inducció, forn i campana 
integrada al mobiliari. També disposarà 
d’una cubeta d’acer inoxidable i de gri-
feria de 3 vies preparada per osmosi. 

Aparcament

Materials a zones 
comuns 

Revestiments interiors 

Fusteria interior 

Façanes 

Climatització 

Dues plantes soterrani, on se situen trasters, 
places d’aparcament, zones de maqui-
naria i serveis. Accés a través d’ascensor i 
escales. Paviment de formigó.

L’escala, serà de pedra calcària tipus 
marès, i la resta de paviments de zo-
nes comuns i no especificades, serà de 
rajola ceràmica amb estampat tipus 
hidràulic. Lluminaria de baix consum.  
Barana d’escala de forja.

Els revestiments de les parets seran rea-
litzats amb enlluït de perlita i pintat, els 
envans seràn de pladur, amb bandes 
acústiques, i aïllats tèrmicament amb 
llana de roca. Paviment exterior de les 
terrasses serà de rajola ceràmica. 

Sostres amb cel ras en banys i zones de 
pas, per instal·lar els conductes del cli-
ma i lluminaries encastades. A la zona 
d’estar cuina i sala hi haurà bigues vistes 
tipus fusta decapada.

Portes interiors pre-lacades de color clar, 
manetes metàl·liques, alguns banys se-
ran portes corredisses, els sòfols també 
seran prelacats per donar continuitat a 
la fusteria interior.

Façana principal amb aplacat de marès a 
planta baixa i revestiment continu de co-
lor. Fusteria exterior tipus persiana menor-
quina de color verd carruatge (a excep-
ció de la façana interior), fusteria de PVC, 
amb quadre anglès blanc.

Edifici amb aïllament tèrmic exterior, 
aigua calenta sanitària amb sistema 
d’aerotèrmia, sistema de calefacció per 
terra radiant i sistema d’aire condicionat 
per conductes. Sistemes respectuosos 
amb el medi ambient. 

Comunicacions 
Totes les plantes estan comunicades a  
través d’ascensor, escales centrals i ram-
pes a plantes soterranis i accés del carrer 
a planta baixa. 
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Garanties de quantitats
entregades pel client
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La promotora SANACLAC 17 S.L. després 
de la signatura d’aquest document obté el 
consentiment exprés del client i per això es 
reserva el dret de poder modificar els aca-
bats i qualitats previstos recollits en aquesta 
Memòria Comercial provisional, que no de-
finitiva, la qual s’acompanya al Contracte 
de Compravenda com a annex informatiu.

Aquestes modificacions i/o canvis podran 
ser deguts a criteris tècnics recomanats per 
LA DIRECCIÓ FALCUTATIVA, o bé per motius 
de producció i/o fabricació del venedor 
dels materials, aliens a la Promotora i que a 
més, la demora en el lliurament poguessin 
comportar durant el procés de construc-
ció programat retards en la terminació de 
l’obra. Per al cas de canvi de qualsevol 
qualitat, aquesta haurà de ser per una altra 
de qualitat de fabricació igual o similar a la 
substituïda.

Conformitat del client:

SANACLAC 17 S.L. en compliment dels  
requisits establerts en la LLEI 20/2015 de 14 
de Juny que obliga al promotor referent a 
les percepcions de quantitats a compte del 
preu de l’habitatge durant la construcció 
a garantir, des de l’obtenció de la llicèn-
cia d’edificació, la devolució de quantitats  
lliurades més els interessos legals, lliurarà aval 
solidari emès per entitats de crèdit degu-
dament autoritzades, o en defecte d’això, 
contracte de segur de caució subscrit amb 
entitats asseguradores degudament autorit-
zades per operar a Espanya per al cas que 
la construcció no s’iniciï o no arribi a bon fi 
en el termini convingut per al lliurament de 
l’habitatge.
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Es tracta d’un edifici plurifamiliar, pensat per for-
mar una petita comunitat de veïns ben avinguda. 
L’edifici contempla les necessitats i confort diari 
per a cadascun dels seus futurs habitants. Tant els 
materials com els serveis i detalls, estan triats, dis-
senyats i pensats iguals com si fóssin per casa nos-
tra. Amb la finalitat de crear espais harmoniosos i 
agradables per disfrutar del dia a dia.


