
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE MATERIALS PER A UNA CASA 
UNIFAMILIAR APARELLADES. 
 
 
ESTRUCTURA 
Estructura de formigó armat. 
 
COBERTA 
Amb teula àrab ceràmica i aïllament tèrmic. 
 
PAVIMENTS 
Els paviments interiors seran en gres ceràmic, inclosa la cuina i 
banys. Al garatge, porxos i terrassa el paviment serà també en gres 
ceràmic. 
 
REVESTIMENTS 
Les parets, envans i sostres interiors seran enguixats a bona vista i 
pintats amb dues capes de pintura plàstica. 
En la cuina i banys, revestiment ceràmic, combinat amb pintura. 
El garatge serà cobert i pintat amb dues capes de pintura plàstica. 
Les façanes exteriors seran pintades amb dues capes de pintura 
plàstica especial per a exteriors. 
 
ELECTRICITAT 
Seguint el reglament i determinacions del RBT, instal·lació elèctrica 
interior amb 5 circuits i potència de 5.750 KW. Els mecanismes 
auxiliars s'escolliran a l'obra (BUC sèrie IRIS). Preinstal·la·lació de 
telèfon i antena de TV i FM. 
 
AIGUA 
Seguint les NTE que fan referència a aquestes instal·lacions i amb els 
següents mecanismes: aixetes en lavabos, banyera, bidet i dutxa de 
GROHE EUROSTYLE o similar. 
 
SANITARIS 
Lavabos, vàters i bidet de ROCA (model Meridian blanc), lavabo JAVA, 
banyera CONTESA i plat de dutxa d'obra. Sense miralls ni accessoris 
de bany. 
 
CARPINTERIA I CRISTALERIA 
La fusteria interior serà de fusta per envernissar, amb portes 
plafonadas i armaris folrats interiorment de fusta, amb prestatgeria, 
sense caixes|calaixos ni miralls. Les portes i finestres exteriors seran 
en PVC. Totes les persianes seran d'alumini, i seran accionades 
mitjançant motor elèctric. 
La porta del garatge serà de planxa galvanitzada pintada i amb 
comandament a distància. 
En la cuina s'ha previst doble bancada amb armaris alts i baixos, 



segons pla|plànol, amb placa de cocció|taulell, forn elèctric, 
microones, extractor de fums i el fregador inoxidable, SILESTONE, 
espai per a la nevera rentadora i rentaplats. No s'inclouen els 
electrodomèstics. 
Els vidres|cristalls seran a tot l'habitatge a base de doble 
envidriament amb cambra d'aire, tipus CLIMALIT o similar. 
 
CERRAJERIA 
Seran d'un disseny normal amb forja de ferro. 
 
CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA 
Instal·lació d'aire condicionat i d'aigua escalfi per a la cuina i banys 
amb termos elèctric, i radiadors elèctrics a la sala i rebedor de la 
planta soterrani. 
 
La promotora es reserva el dret de modificar qualsevol tipus 
d'acabat, substituint-lo per un altre d'igual qualitat. 


