
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA 

 El Grup Fincas e Inmuebles Sagrera, empresa inmobiliària des de 1995, realitza una 

nova promoció inmobiliària en el barri barceloní de Sant Andreu de Palomar. 

 La promoció consisteix en un edifici plurifamiliar situat en la Carrer Sant Mateu núm. 

58-60 i Santa Coloma núm. 68-74. Amb una ubicació destacada, a prop de la Rambla 

de l’Onze de Setembre i del Carrer Gran de Sant Andreu. 
Sant Andreu de Palomar guarda l’essència del seu passat en carrers i edificis del 

poble que va ser a començaments del segle XX. Els seus edificis industrials han estat 

reconvertits en la vanguàrdia cultural i artística de Barcelona. Amb un ampli ventall 

de comerços, centres educatius, parcs i una variada xarxa de comunicacions 

mitjançant el transport públic, fan d’aquest barri un excel.lent zona per viure. 

 

  El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar de 13 habitatges i 1 estudi, a més de 2 

 ais soterranis per places d’aparcament i trasters. Hi ha habitatges de 3 i 4 

 dormitoris. 
 La promoció és un edifici de planta baixa i altell, més dues alçades pel Carrer Santa 

 Coloma 68-74 i una alçada pel Carrer Sant Mateu 58-60. 
En planta baixa hi ha 5 habitatges tipus dúplex amb entrada individual des del carrer 

i un estudi tipus dúplex amb entrada des del vestíbul de l’edifici. 

A la primera planta hi ha 5 habitatges i a la segona planta 3 habitatges, totes dues 

plantes tenen accès mitjançant ascensor i escala comunitària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA DE L’EDIFICI 
 

 El Projecte i l’Execució segons CTE (Codi Tècnic d’Edificació).  

 Calificació Energètica: A 

 

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 Els fonaments i els murs perimetrals sota rasant són de formigó armat. L’estructura 

és a base de pilars de formigó armat i estructura reticular bidireccional en totes les 

plantes. 

 

FAÇANES 

 La façana principal és d’obra vista de maó i en planta baixa amb maó perforat tipo 
“gero” revestit amb pedra natural o similar, y la posterior es realitzarà amb maó 
perforat tipo “gero” agafat amb morter de c.p. i el revestiment de façana es farà a 
base de recoco estuc tipo Feb-Revetón o similar; cámara d’aire amb aïllament tèrmic 
i semi-tabic de planxa de guix tipus pladur. Els trencaaigües de les finestres seran de 
marbre.  

 

DIVISIONS INTERIORS 

 Parets divisòries entre habitatges de 20 cms. de gruix, composta de fàbrica de maó 
gero acústic i extradossat de planxes de guix per ambdues cares amb estructura 
metàl.lica i aïllant tèrmic-acústic per ambdues cares amb llana de roca. 

 Envans interiors divisoris mitjançant envans de guix llaminat a dues cares amb 
perfileria metàl.lica galvanitzada i aïllant de llana de roca. En zones humides es 
col.locaran planxes anti humetat. 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 Balcons i finestres d’alumini lacat de color gris amb rotures del pont tèrmic, amb 
fulles batents o oscilo batents, segons tipologia. Doble vidre doble acústíc i càmara  
d’aire, amb tractament baix emissiu per afavorir el comfort tèrmico i l’estalvi 
energètic. 

 

CARPINTERIA INTERIOR 

 Porta d’entrada blindada amb fulla de fusta massissa lacada de color blanc per la 
cara interior i xapada en la cara exterior a les plantes baixes i totalment blanca en els 
pisos. Pany de tres punts i frontissa anti palanca. 

 Portes interiors tipo "block” amb acabat superficial lacades de color blanc. Tapetes 
de 7 cm amb el mateix acabat. 

 



PAVIMENTS 

 Paviment interior de l’habitatge de parket flotant multicapa sintètic clase AC4 o 
similar, excepte en cuines i banys, les quals seran de gres. Sòcol de fusta en tot el 
perímetre de les estàncies acabats amb parquet. 

 Balcons i terrasses amb paviment de gres antilliscant. 
 

ENRAJOLATS 

 

 Parets de banys revestides amb ceràmica esmaltada fins el sostre, col.locada amb 
morter adhesivu. 
 

ENGUIXAT I PINTURA 

 

 Els sostres dels habitatges seran enguixats a bona vista. Els sostres i parets                 
s’acabaran amb pintura plàstica llisa color blanc pedra, prèvia preparació i capa         
d’acabat. 

 

CUINA 

 

 Cuina equipada amb armaris modulars prefabricats de melanina. Calaixos amb guia 
metàl.lica rodada. Banc de treball i frontal fins armaris alts seran acabats amb 
aglomerat de quars. Aigüera d’acer inoxidable. 

 Taulell vitroceràmica elèctrica de 3 focs, campana decorativa extractora, forn elèctric 
d’acer inox y preinstalació de rentavaixelles amb claus de pas i aixeta de conexió. 

 Aixeta mono-comandament cromat de marca Roca amb capçal extraïble i limitador 
de caudal. 

 

SANITARIS EN BANYS 

 

 Bany Principal: Plat de dutxa, wàter model Meridian, lavabo i aixeta mono-
comandament de marca ROCA. 

 Bany secundari: Plat de dutxa, wàter model Meridian, lavabo i aixeta mono-
comandament de marca ROCA. 

 

CLIMATITZACIÓ 

 

 Aire fred i calent a través de conductes que van pel fals sostre de passadissos i la 
difusió d’aire es farà per reixes d’alumini situades en cada una de les estàncies de 
l’habitatge, la climatizació es produïda mitjançant tecnologia d’AEROTÈRMIA.  

 L’unitat interior es col.locarà dalt del sostre del bany i l’exterior en la coberta de 
l’edifici. 



 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 La instal.lació s’adaptarà al “Reglament de Baixa Tensió i Normes Complementàries”, 
amb un quadre de comandament, protegint els circuits amb mecanismes automàtics 
de seguretat de les possibles sobretensions i fuites de corrente. 

 Els mecanismes seran model “Simon” mod. 82. 
 

 

INSTAL.LACIÓ D’AIGUA 

 

 La instal.lació de suministre d’aigua potable s’ajustarà a les “Normes Bàsiques per la 
instal.lació d’aigua en edificis d’habitatges”. 

 La instal.lació interior es farà amb tub de polietilè reticulat, i equipat amb claus de 
pas en cada dependència humida.  
 

AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 

 Generació d’energia calorífica a través de tecnología d’AEROTÈRMIA, encarregada de 
transformar l’aire de l’ambient en calor per climatizar els habitatges i escalfar l’aigua 
sanitària. Instal.lades les màquines de generació energètica en la coberta de l’edifici, 
mitjançant una instal.lació interna es transmiteix l’energia a un depòsit acumulador 
instal.lat en cada habitage que escalfa l’aigua. 

 

COMUNICACIONS 

 Instal.lacions segons “Normativa de Infraestructures comuns de Telecomunicacions a 
els Edificis (ICT)”. 

 Captació de senyals de TV/FM/TDT mitjançant antena col.lectiva situada en la 
coberta de la finca. Antena parabòlica. Senyal en saló-menjador, dormitorio i cuina. 

 

SOTERRANI GARATGE 

 Accès de vehícles a través de porta metàl.lica accionada automàticament amb 
comandaments de radio-ondes individualitzats. Accès a través de l’ascensor i l’escala 
interior. 

 Paviment de formigó fratasat amb quars i pintat, instal.lació de ventilació i extracció 
de fums, i detecció d’incendis. 

 Pre-instal.lació per la càrrega de vehícles elèctrics segons la Normativa Vigent. 
 

 

 

 

 



ELEMENTS COMUNS 

 

 Vestíbul d'accés a la finca, placa exterior intercomunicació de vídeo porter als pisos, 
porta metàl.lica i vidre laminar, bústies per als habitatges a l'interior, paviment de 
marbre. 

  Ascensor elèctric amb capacitat per a 6 persones. Portes automàtiques d'acer 
inoxidable a la cabina. 
 
 
"La propietat es reserva el dret a canviar els materials, sempre que es respectin les 
mateixes qualitats." 


