MEMÒRIA DE QUALITATS
NN AVENIR
EDIFICI D’HABITATGES I TRASTERS
C. Sagués 29 / Avenir-61 (Barcelona)
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SITUACIÓ

Gaudir de la natura al centre de Barcelona

NN Avenir es troba al barri de Sant Gervasi, a la zona alta de
la ciutat de Barcelona.
Ben comunicat, a la vora de l’Avinguda Diagonal i la Plaça
Francesc Macià i proper al Turó Park, ofereix les avantatges
d’un indret que gaudeix de la tranquil·litat d’una zona
residencial i el dinamisme de la ciutat.
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DESCRIPCIÓ GENERAL
NN Avenir és un projecte exclusiu del Grup Nuñez i Navarro, amb una ubicació immillorable a un entorn
residencial integrat a la ciutat.
Projecte d’un edifici plurifamiliar amb plantes baixes destinades a locals comercials. L’ accés es realitza a
través del carrer Sagués, 29.
L’edifici disposa d’una planta soterrani, planta baixa i 2 plantes pis. El nucli de comunicació vertical està
format per una escala i un ascensor que comunica les plantes d’habitatges amb l’accés i la planta soterrani.
La composició de l’edifici és la següent:
•

Planta Soterrani destinada a trasters.

•

Planta Baixa destinada a vestíbul i locals comercials.

•

Plantes pis destinades a habitatges.

•

Planta coberta amb zona d’instal·lacions i piscina d’ús comunitari.

El programa funcional dels apartaments és d’un dormitori amb bany complert, cuina americana i salamenjador. Les portes 2 disposen de cuina independent.
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ESPAIS EXTERIORS DE L’HABITATGE

Vestíbul
Vestíbul aplacat amb llistons de fusta de roure color OPERA acabat amb
vernís a l’aigua i part superior amb microciment color blanc BL-000 amb
sanefa color gris GR-015.
Paviment i sócol de gres porcellànic Cliffstone Taupe moher Anticata de
LEA CERAMICHE (Neoceràmica).
Il·luminació central decorativa Santa & Cole mod. Nimba 180 led acabat
inox i luminàries encastades Iguzzini Laser Blade MM78 color alumini.

Cobertes
Coberta plana transitable amb paviment tècnic gres ATLAS CONCORDE
Jerusalem Ivory 60x60cm. Zona maquinària aire condicionat amb
paviment amorterat.
Impermeabilització amb doble tela asfàltica i poliestirè extrusionat per
l’aïllament tèrmic.
Piscina d’ús comunitari de mides aproximades 4,7x2,45m acabada amb
gresite HISBALIT 5x5cm mod 319B amb junta color SIENA i borada
GECOL.
Trasters
Paviment de gres ATLAS CONCORDE Grey Timber 25x150cm i sòcol
de DM lacat color blanc.
Paraments verticals enguixats i pintats amb pintura plàstica color
Valentine NCS S1005-Y20R.
Fals sostre de plaques de cartró-guix pintat color RAL 9010.
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ACABATS EXTERIORS

Façanes
Façana amb acabat de panells ESCOFET de formigó arquitectònic
tintats color BEIG amb cambra d’aire, envà interior amb placa de guix
laminat i aïllament tèrmic.
Fusteria d’alumini texturitzat color 1013 de Technal amb tall tèrmic.
Vidre tipus “Climalit” amb doble vidre i cambra d’aire intermèdia
6+6/14/4+4.
Panells de lamel·les d’alumini fixes i corredisses texturitzades color
OXICOBRE de Technal
Filtre solar amb accionament manual.
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ACABATS INTERIORS DE L’HABITATGE

Pintura
Els paraments verticals dels habitatges es pintaran amb pintura al plàstic de primera qualitat color VD137
Piedra de lago (beig), de la carta Cromàtica de Valentine.

Paviment general
Paviment de parquet sintètic tipus roure model Perspective UF312 de QUICKSTEP de 18cm.
Sócol de DM lacat color blanc mate 50%.

Divisòries
Plaques de guix laminat pintat.

Sostres
Sostres pintats amb pintura plàstica color PL098 Antique (blanc trencat) amb sanefa perimetral color
VD137 Piedra de lago (beig), de la carta Cromàtica de Valentine.

Fusteria Interior
Porta d’entrada lacada color blanc RAL 9010 brillant cara exterior i mate 50% a l’interior de l’habitatge,
amb pany i frontisses de seguretat.
Portes interiors lacades color blanc RAL 9010 mate 50% amb plafonat central refós.
Armaris en fusta lacats color blanc RAL 9010 amb plafonat central refós. Els interiors aniran acabats amb
melamina EGGER H1277 Acacia de Lakeland crema ST9.
Tiradors acabats “cromo brillo” de Ferreteria Bolivar.

Il·luminació
Focus encastat simple DICRO CUADRA 41 Alumini.
Focus encastat doble DICRO CUADRA 42 Alumini.
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CUINA
Mobiliari
Mobles de cuina Nolte sèrie C30 color blanc mate Soft B01. Portes
i prestatges de 16 mm de gruix recoberts de laminat sintètic en
totes les cares i cantells. Els laterals van proveïts de forats per
poder regular l’alçada dels prestatges.

Equipament
Electrodomèstics SIEMENS.
Forn-microones multifunció vidre negre amb acer inoxidable.
Campana extractora decorativa o campana d’illa d’acer inoxidable.
Placa vitroceràmica 3 zones.
Aigüera BLANCO Supra 450-U amb vàlvula Push-up. Aixeta
monocomandament BLANCO LINUS-S HD
Rentavaixelles panelable integrat amb mobiliari cuina.
Frigorífic COMBI integrable Hidrofresh. Amb pressa d’aigua.
Rentadora-assecadora integrable de 7kg de càrrega 1400rpm
(instal·lació en armari en habitatges portes 3).

Revestiments
Banc i frontal de cuina de Silestone Blanco Zeus. Resta de
paraments verticals amb pintura al plàstic de primera qualitat color
VD137 (beig), de la carta Cromàtica de Valentine.
Paviment
Paviment de parquet sintètic tipus roure model Perspective UF312
de QUICKSTEP.
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BANY
Sanitaris
Sanitaris suspesos DURAVIT mod ME by Starck color blanc.
Rentamans rectangular encastat DURAVIT VERO color blanc.
Banyera KALDEWEI sèrie Avantgarde Conoduo 170x75cm
Paviment
Paviment de gres porcellànic en peces de 40x80 cm FLOORGRES
model TAUPE MATTE.
Revestiments
Arrimador 1m d’alçada de Silestone Blanco Zeus.
Resta de parament vertical en gres porcellànic FLOORGRES
TAUPE SOFT en peces de 120x60 cm.
Taulell i frontal de banyera/lavabo en Silestone Blanco Zeus.
Aixetes
Aixetes Monocomandament Via Bagutta de GESSI EMPORIO
acabat cromo.
Sostre
Fals sostre registrable ERCO de lames d’alumini de 40cm
d’amplada lacat color blanc RAL 9010 amb cornisa perimetral.
Varis
Mirall encastat al parament.
Moble sota taulell amb calaixera de fusta lacada color blanc.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
ESTRUCTURA
Estructura amb pilars de formigó armat i amb perfils metàl·lics quan
les necessitats de reducció d’espai ho han fet necessari.
Forjats reticulars de formigó alleugerits amb cassetons i lloses
armades en sostres, amb jàsseres metàl·liques quan les necessitats
d’espai ho han fet necessari. Formigó (HA-25) de ciment Pòrtland
amb dosificació mínima de 275Kg/m3.
Control de qualitat segons “Instrucción de Hormigón Estructural
EHE” i CTE a laboratoris especialitzats.
INSTAL·LACIONS
Electricitat
S’ajusta al “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Normes
Complementaries”. Els habitatges disposen de quadre de
comandament i protecció, amb els corresponents I.C.P., I.G.A.,
diferencials i P.I.A.S. d’on partiran els diferents circuits.
Cada habitatge tindrà circuits independents per a l’enllumenat,
endolls, rentaplats, rentadora-assecadora, forn, microones, placa
de focs, aire condicionat i domòtica.
Calefacció
Cada habitatge disposa de radiadors elèctrics tipus tovalloler a tots
els banys.
Climatització
Aire

condicionat

(excepte

en

banys)

mitjançant

unitats

evaporadores amb conductes. Unitats exteriors col·locades a la
planta coberta. Les unitats interiors estan situades en fals sostres
registrables en els banys i les conduccions de l’aire pel cel ras.
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Il·luminació
Les lluminàries instal·lades a l’interior dels habitatges són del tipus
dicroica quadrada amb làmpades led de 7W i aniran encastades en
fals sostre de tot l’habitatge.
Fontaneria
S’ajusten a les “Normas básicas para instalaciones interiores de
suministro de agua” La instal·lació és de tubs multicapa amb ànima
d’alumini. La instal·lació d’aigua freda parteix de l’armari del
comptador i subministra a cuina i banys.
La instal·lació d’aigua calenta parteix de la unitat d’intercanvi del
sistema d’aerotèrmia fins a les aigüeres de banys i cuines,
rentadora, rentaplats, banyeres i bidets.
Instal·lacions d’audiovisuals
Es compleix la normativa vigent “I.C.T.” Presses d’antena per a TV,
FM, i parabòlica, al saló i dormitori. Previsió per a la recepció de
canals digitals de televisió. Punts de telefonia en menjador i
habitacions. Vídeo porter amb càmera situada a l’accés al vestíbul.
Monitor receptor a cada casa.
Piscines.
La instal·lació de la piscina a la coberta es realitzarà amb una
depuradora, filtres i bomba auto aspirant i s’ il·lumina amb un
reflector subaquàtic.
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MESURES D’ESTALVI ENERGÈTIC
Domòtica.
Instal·lació sistema pel control de fuites d’aigua en cuina i banys.
Línia de telèfon per la central domòtica per connexió a una central
d’alarma. Detectors volumètrics de seguretat.
Centraleta microprocessada amb teclat.
Ventil·lació
Sistema de ventil·lació mecànica controlada (VMC) a distància
individual per a cada habitatge.
Aportació d’aire a cada dependència per microventil·lació a través de
la fusteria d’alumini i extracció a través de banys i cuines fins a la
planta coberta. Aquest sistema aporta confort a la qualitat de l’aire i
un estalvi energètic per l’intercanvi de ventilació
Aerotèrmia
Aquest sistema permet disposar de calefacció per expansió directa i
ACS a l’hivern i, a l’estiu, de refrigeració per expansió directa i aigua
calenta sanitària gratuïta gràcies a la recuperació de calor.
La instal·lació de cada un dels habitatges està dissenyada mitjançant
equips condicionadors autònoms condensats per aire, formada per
una unitat interior situada al sostre del banys de cada habitatge i una
unitat exterior situada a la planta coberta.
Cada habitatge disposa, a més, d’una unitat d’intercanvi HYDROBOX
DUO que disposa d’un bescanviador de plaques per escalfar l’aigua
del dipòsit de 200 litres.
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VARIS
El projecte contempla les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de
seguretat i habitabilitat establerts a la LOE i que regula el Codi Tècnic de l’edificació (CTE) segons
llicència.
El projecte recull els requisits d’habitabilitat que compleixen el Decret 141/ 2012 “sobre les condicions
d´habitabilitat dels habitatges i de la Cédula d’Habitabilitat”.

GARANTIA DE SERVEI
Control de Qualitat en obra
-

Control de l’estructura (murs pilars i forjats)

-

Control i direcció de les instal·lacions

-

Control d’estanqueïtat de les façanes

-

Control de Qualitats dels materials.

Certificació AENOR
JOSEL SLU (NÚÑEZ I NAVARRO) disposa de la Certificació per AENOR del Sistema de Gestió de la
Qualitat, Seguretat i Medi Ambient (ISO 9001:2015, OHSAS 18.001, ISO 14.001:2015) que garanteix la
millora continua dels processos de disseny del projecte, execució de la construcció i promoció.
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