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MEMÒRIA DE QUALITATS* 
 
Parcel·la 3B-143 Cases adossades Av. Almadrava 
Calafat – L’Ametlla de Mar 
 
 
 
Fonamentació i estructura 
Fonamentació de formigó armat. 
Estructura de formigó armat. 
 
Ram de paleta  i façanes 
Façanes formades per tancament de 30 cm. realitzades amb paret de gero 15 cm, cambra d’aire amb aïllament 
tèrmic de poliuretà projectat i envà de totxo 1/4. Acabat amb monocapa o revoco i pintat. 
Divisions interiors amb envà de 7 cm, i paret de 14 cm de gero amb envà adossat per millorar l’aïllament 
acústic entre habitatges. 
Ventilació en banys i bany petit, directa a coberta. 
Sortida de fums de cuina amb conducte individualitzat fins coberta. 
Escopidor de pedra natural.  
Formació de calaix de persianes a finestres i balconeres. 
 
Guix 
Enguixat en parets a bona vista a tot l’habitatge. 
Cel ras amb plaques de guix laminat o similar, a tot l’habitatge. 
 
Enrajolats 
Enrajolat als banys i cuina amb peces ceràmiques segons mostres. 
 
Paviments 
Paviment de gres al rebedor, saló –menjador, cuina, banys, passadís i dormitoris. 
Paviment de gres a terrasses. 
Paviment de formigó fratassat fi mecànicament, acabat amb quars de color, a l’aparcament. 
Els sòcols seran del material corresponent amb el paviment. 
 
Sanitaris i aixetes 
Lavabo de porcellana model Georgia amb pedestal de la firma ROCA o similar, als banys. 
Mirall i il·luminació a tots els banys. 
Banyera d’acer esmaltada model Contesa de la firma ROCA o similar, al bany principal; i plat de dutxa de 
porcellana de la firma ROCA, als banys secundaris. 
Inodor tanc baix model Meridian de la firma ROCA ó similar. 
Bidet  model Meridian de la firma ROCA ó similar. 
Tot el sanitari serà de color blanc. 
Aixetes monocomandament model Talis S de la firma HANSGROHE o similar, amb barra de dutxa a tots als 
banys. 
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Fusteria 
Fusteria  exterior d’alumini, lacat de color, amb vidre doble amb cambra aïllant. 
Persianes enrotllables d’alumini de color a finestres i balconeres. 
Fusteria interior pintada setinada. 
Armari encastat al dormitori principal. 
 
Instal·lació de fontaneria 
Instal·lació de fontaneria per aigua freda i calenta segons normativa vigent. 
Desguassos d’aparells sanitaris amb tub de PVC. 
Xarxa de sanejament horitzontal i vertical amb tub de PVC. 
Presa d’aigua freda a les terrasses de planta baixa, primera i planta coberta 
 
Instal·lació elèctrica 
Instal·lació elèctrica complint allò establert al reglament de baixa tensió en base a l’electrificació de l’habitatge, 
amb mecanismes sèrie Iris de la firma BJC o similar. 
 
Instal·lacions audiovisuals 
Les instal·lacions audiovisuals es realitzaran complint la normativa vigent de comunicacions ICT.  
Als habitatges es col·locaran preses d’antena de televisió (parabòlica) i freqüència modulada al saló - 
menjador, cuina i dormitoris.  
Instal·lació de cablejat de recepció de canals digitals de TV. 
TELÈFON: Instal·lació de cables de telefonia des de centralització fins saló –menjador, cuina i  dormitoris. 
PORTER ELECTRÒNIC: Porter electrònic per comunicació i obre portes al rebedor de cada habitatge. Per 
obertura de porta exterior de parcel·la. 
 
Aire condicionat (bomba de calor) 
Instal·lació d’aire condicionat mitjançant bomba de calor, distribuït amb conductes a les estances a climatitzar. 
A banys radiador - tovalloler elèctric. 
 
Pintura 
Pintura plàstica a l’interior dels habitatges. 
 
Mobiliari de cuina 
Mobles de cuina alts i baixos, inclòs moble columna per col·locació de forn i microones. 
Taulell de silestone. 
Placa cuina Vitroceràmica Touch-control elèctrica 
Forn elèctric 
Microones 
Campana extractora 
Aigüera de gres. 
Aixeta monocomandament model Monojet-N de la firma ROCA o similar. 
Il·luminació a la cuina: punts de llum al cel ras. 
 
Zona comunitària 
Piscina amb acabat interior de "gressitte" i il·luminació. 
Paviment antilliscant a platja de la piscina i zones de pas. 
A la resta del jardí es plantaran espècies vegetals de la zona. 
Tota la zona estarà il·luminada. 
Tancament de la parcel·la amb muret de maçoneria i bruc o bardissa, a definir al projecte de jardineria 
 
 
 
* Memòria informativa. (07-06-06) 
* Qualsevol de les qualitats relacionades podria ser modificada por necessitats d’obra o subministrament, i en 
aquest cas es substituirien per altres de qualitat similar, segons criteri de la Direcció Facultativa. 
 
 


