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MEMÒRIA DE QUALITATS 
 
UBICACIÓ 
Conjunt residencial situat en la confluència de l'Avinguda José Roca Coll i Carrer Pío XI, amb 
tot tipus de connexions i comunicacions: Parades d'autobús, de metre amb parades a Safranar i 
Patraix, accessos a les principals vies urbanes i interurbanes com les Avingudes Tres Creus, 
Gaspar Aguilar, carrer Arxiduc Carles, Autovia V-30, … i amplis serveis al seu al voltant: 
centres educatius, centres de salut, hospitals, biblioteca, poliesportius municipals, supermercats, 
comerços, restaurants…, tot açò en un entorn d'amplis espais per als vianants i diverses zones 
enjardinades. 
 
Habitatges i Àtics de 2 a 4 dormitoris, amb àmplies terrasses i extraordinàries vistes. Accés 
privat, zones comunes, piscina, gimnàs, trasters i aparcament per a cotxes i bicicletes. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIU  
Disseny molt estudiat amb selecció tecnològica i ocupació del material més avançat en la 
construcció, amb el propòsit que vostè gaudeixca de la màxima garantia d'estabilitat, seguretat, 
funcionalitat, confort i aïllament dels habitatges. 
Els sistemes constructius utilitzats tenen certificat CE i són idonis tecnològicament per al 
compliment de les prestacions requerides pel Codi Tècnic de l'Edificació referent a seguretat 
estructural, aïllament tèrmic, acústic, salubritat i impermeabilització. Tant els materials 
d'interior com d'exterior s'han escollit pensant en garantir la seua qualitat i durabilitat. 
 
FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 
Fonamentació i estructura controlada per Organisme de Control Tècnic, (OCT), homologat.  
Llosa de fonamentació, murs - pantalla perimetrals i estructura amb pilars rectangulars i forjat 
de formigó armat. 
 
FAÇANES 
Combinació de materials de gran qualitat. Tancament 
format per una fulla exterior de rajola Cara Vista. 
Extrusionat, Hidrofugat tipus Canya de Malpesa o 
similar i enfoscat hidròfug en la cara interior, aïllament 
i trasdosats interiors de guix laminat de placa, de 15 
mm.  

 
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 
Elecció dels materials més adequats, resistents i aïllants sobre la base de la climatologia de la 
zona.  
 
Tabiquería interior habitatges de guix laminat (15+46+15) muntants d'acer galvanitzat de 45 
mm cada 400 mm i placa de 15 mm a cada costat. (Placa hidròfuga en locals humits). Aïllament 
interposat de llana de roca 50 mm. 
 
Mitgeres entre propietats de guix laminat 15 mm - estructura de trasdosat 45 mm - aïllament 
acústic de llana de roca 5 cm - mur de 12 cm de blocs acústics o panal, arrebossat de guix per 
ambdues cares - aïllament acústic de llana de roca 5 cm - estructura de trasdosat 45 mm - guix 
laminat 15 mm. (Placa hidròfuga en locals humits). 
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Tabiquería zones comunes: Guix laminat 15 mm (Placa hidròfuga en locals humits) - estructura 
de trasdosat 45 mm - aïllament acústic de llana de roca 5 cm - mur d'1/2 peu de rajola perforada 
(Panal). Un costat trasdosat i l'altre per a revestir amb guix.  
 
REVESTIMENTS DE SOSTRES 
Revestiments-sostres d’habitatges amb falsos sostres trasdosats de guix laminat placa de 13mm, 
fixada amb tornilleria a perfils d'acer galvanitzat. Sostres en banys i zones de màquines d'aire: 
Fals sostre desmuntable d'alumini laminat. 
 
Revestiment resistent al foc: Arrebossat de perliescayola projectada d'espessor suficient per a 
aconseguir una resistència a foc de 120 o 180 segons cada cas, projectada com a protecció a foc 
de forjat entre soterrani i planta baixa i entre planta baixa i primera. 
 
Zones comunes: Falsos sostres suspesos de guix laminat placa de 13mm fixada amb tornilleria a 
perfils d'acer galvanitzat. 
 
FUSTERIA EXTERIOR 
Fusteria amb trencament de pont tèrmic i maneta amb dispositiu de micro-ventilació, en alumini 
anoditzat natural. Maneta color alumini, de Cortizo o similar, amb doble acristallament amb 
càmera tipus “Climalit”, amb enfosquiment en dormitoris amb cortina enrotllable tipus estor o 
persiana en caixó compacte. 
 
FUSTERIA INTERIOR 
Porta d'accés habitatge Cuirassat, DIERRE o SEVITESA, model lacat en blanc. Portes de pas 
interiors massisses de 35 mm, lacades en blanc, vidrieres en accés a la cuina. Armaris 
monobloc de fusta lacada, amb interior revestit en totes les seues cares, amb barres de penjar i 
prestatge.  
 
En zones comunes: Portes normalitzades d'acer lacat, amb resistència a foc. 
 
VIDRES 
Vidre exterior: Doble acristallament vidre termo-acústic tipus “Climalit” term 5+5/12/4+4 en 
finestres per baix d'1,10m i 5/12/4 en zones sobre 1,10m. 
 
Vidre laminar baranes: Vidre laminar de seguretat forta de 2 llunes de 5mm i làmina intermèdia 
de butiral. 
 
COBERTES 
Coberta plana tècnica: No transitable: aïllament tèrmic rígid i = 6 cm, pendents de formigó 
cel·lular i = 10 cm, morter fratasat 2 cm, dues làmina impermeabilitzant polimèrica de 4 kg/m² i 
4 kg/m², feltre geotèxtil i una estesa de grava 18/25 mm, 7 cm d'espessor + Passos d'accés a 
instal·lacions amb llosa filtron. 
 
Terrasses privades: Coberta transitable: aïllament tèrmic rígid i = 6 cm, pendents formigó 
cel·lular i = 10 cm, morter fratasat 2 cm, doble làmina impermeabilitzant polimèrica de 4 i 4 
kg/m², feltre geotèxtil, morter fratasat i = 3 cm armat amb fil d’aram trefilat de 3 mm per a 
rebre paviment. 
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PAVIMENTS 
En la zona d'interior d'habitatges s'ha seleccionat acuradament un paviment laminat, Tarkett Sòl 
laminat Woodstock 832 Beix Sherwood.  Rodapeu DM lacat en blanc igual a les fusteries. 
 
Cuines: Porcelanic SALONI, 45x45 cm, Sunset Grafit, color massa.  
Aseos: Porcelanic SALONI, 45x45 cm, Sunset Beix, color massa.  
Bany Principal:  Porcelanic rectificat SALONI 45x90 cm Menhir Arena, color massa 
Terrasses amb paviment antirelliscant. 
 
Revestiment de sòls zones comunes amb paviments porcelanics. 
Revestiment de sòls en plantes baix-rasant: Solera de formigó fratasat mecànic amb additius 
enduridors + pintura epoxi. 
Paviment rampa aparcament: Paviment imprés de formigó de 8 cm d'espessor. 
 
ENRAJOLATS 
Cuines, banys i aseos amb revestiments de 1ª qualitat, de 
tons suaus de SALONI, format gran. 
 
Cuines: Revestiments parets, 25x75 cm, Jazz Blanc, pasta 
blanca. 
 
Aseos: Revestiments parets 25x75 cm Blind Beix, pasta 
blanca decorat en el front principal i 25x75 cm Sunset Blanc, 
pasta blanca, en la resta del revestiment. 
 
Bany Principal: Revestiment parets 45x90 cm Midas Arena, 
porcelanic rectificat, color massa, format gran, al davant 
principal i 25x75 cm Explend Blanc Mat, pasta blanca, en la 
resta del revestiment.  
 
EQUIPAMENT CUINA 
Mobles de cuina model lacat amb lluentor blanca, de gran capacitat i funcionalitat, amb “uñero” 
incorporat en portes. Portes de 22 mm d'espessor.  
Altura mòduls superiors de 90 i inferiors de 80, amb sòcol de 10 cm de PVC alumini, amb 
goma protectora. 
 
Calaixos d'extracció total amb retenció i frontisses de 110 amb fre. 
 
Cuines equipades amb placa vitroceràmica, forn i campana. Bancada de la cuina en Silestone, 
en 2 cm de grossor, color "Blanco Orion", o similar, amb aigüera d'acer inoxidable i aixeteria 
monocomandament Grohe. 
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SANITARIS I AIXETERIA 
Sanitaris de porcellana vitrificada, 
“The Gap” de Roca, o similar, 
equipats amb aixeteries 
monocomandament Grohe. 
Mampares separadores de fulla fixa 
amb vidre temperat. 
Lavabo: Doble si en banys principals, 
amb moble sèrie Prisma de ROCA o 
equivalent. 
Plat dutxa extraplà de resina en 
càrregues minerals i recobriment 
exterior de Gel Coat / Banyera model 
“Easy” Roca o similar. 
 

  

PINTURES 
Per a les zones interiors s'ha optat per pintura plàstica llisa, mat, en paraments verticals i 
horizontals. 
Revestiments-parets zones comunes: Pintura plàstica llisa, mat, en paraments verticals i  
horizontals. 
 
URBANITZACIÓ 
Complex residencial privat amb cures acabades. 
Piscina i Gimnàs equipat. 
Il·luminació decorativa general del complex. 
 
INSTAL·LACIONS 
Producció d'ACS i climatització: Sistema integrat d’aerotèrmia dotat de bomba de calor per a 
producció d'ACS i climatització individual d'alta eficiència energètica, unitat exterior en planta 
coberta i unitat interior. Interconnexió elèctrica, frigorífica i de control entre unitats. Xarxes de 
difusió, material de difusió trox. Termòstat digital programable. 
 
Lampisteria: Instal·lació de subministrament i distribució d'aigua freda i calenta, executada amb 
canonada de polietilè reticulat de diversos diàmetres, elements accessoris, col·lectors de 
distribució. Dotada d'escomesa a xarxa exterior, dipòsit de regulació i grups de sobrepressió. 
Col·lectors de distribució, claus de tall i distribució interior de cambres humides, amb 
instal·lacions dels aparells sanitaris i aixeteria amb perlitzadors. 
 
Instal·lació Elèctrica: Instal·lació elèctrica en BT, formada per RSBT des de nou CT, CGPs 
d'accés a edificis, línies generals d'alimentació a centralitzacions de comptadors en Planta 
Baixa, derivacions individuals i instal·lació interior d'habitatges, elements comuns, soterrani 
d'aparcaments i locals. Grup electrogen per a subministrament d'emergència (equips de 
ventilació de soterranis, bombes d'incendis). Mecanismes Living Light Air Color blanc, o 
similar. 
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Equips d'il·luminació d'alta eficiència en elements comuns i accessos. Sistema d'encès/apagat 
per polsadors i detecció de presència. Instal·lació d'enllumenat en garatges amb fluorescència. 
Fraccionament d'encesos per àrees, instal·lació conforme al CTE. 
 
Telecomunicacions: Instal·lació d'accés i distribució de senyals de televisió, telefonia. 
Instal·lació interior en habitatges conforme a normativa específica. Prens de xarxa, telèfon i 
televisió, en menjador-saló, cuina, i en totes les habitacions i terrasses. Antenes i antena 
parabòlica. 
 
Salubritat i Ventilació: Sistema de ventilació forçada per extracció d'aire viciat de banys, 
condícies i cuines, dotat de xarxes d'aspiració, reixetes i ventilador d'extracció de baix consum 
elèctric i baix nivell sonor. Sistema independent d'extracció de fums de campanes de cuina. 
Xarxes de ventilació extraplans SiberStancoRClic i equips d'extracció VMC regulblecon.  
 
Ventilació Soterranis: Sistema d'extracció i admissió d'aire en soterranis d'aparcament, dotat 
d'equips de ventilació, xarxes d'extracció i xarxes d'admissió d'aire exterior, sistema de detecció 
d'incendi, sistema de detecció de CO, centrals d'alarma i accionament d'equips. 
 
Instal·lació de Seguretat i Incendis: Sistema d'emmagatzematge d'aigua per a extinció 
d'incendis, grups de pressió, col·lectors i BIEs. Extintors en totes les plantes i sistema de 
detecció i alarma en garatges. Columna seca en soterranis. 
 
Ascensors: Dotació de tres ascensors per a 8 persones/ 650 kg. sense cambra de màquines per a 
servei d'habitatges, velocitat d'1,6 m/seg, amb front d'accés, portes de cabina en acer inoxidable. 
 
SOTERRANIS APARCAMENT 
En els acabats dels garatges, ha prevalgut la funcionalitat i seguretat. Places d'aparcament 
degudament senyalitzades en plantes soterrani, a les quals s'accedeix des de la rampa exterior 
situada al nivell del carrer. Les zones comunes de vehicles han sigut dissenyades amb adequats 
radis de gir i un ampli passadís de circulació interior. 
 
 
 
NOTA 
Gràcies a la nostra experiència i saber fer, Torre Patraix és un producte sòlid que aconsegueix 
la satisfacció dels nostres clients, confirmant la fiabilitat del projecte dins del termini i en la 
forma necessària. 
 
 
Totes les quantitats lliurades estan avalades per l'entitat financera.  
Finançament assegurat. 
 
 
 
 
La present memòria, així com els plànols, infografies i resta de material informatiu facilitats són de caràcter 
orientatiu, podent patir modificacions puntuals en funció de les necessitats tècniques de la Direcció facultativa, sense 
anar en perjudici de la qualitat constructiva general. 

 
  


