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SITUACIÓ

Gaudir de la natura al centre de

Barcelona
Torre Vilana es troba al vessant sud de la
serralada de Collserola, a la part alta de la
ciutat de Barcelona.
Ben comunicat, proper a la Ronda de
Dalt, ofereix les avantatges d’un indret
que gaudeix de la tranquil·litat de la natura
i el dinamisme de la ciutat.
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DESCRIPCIÓ GENERAL
Torre Vilana és un projecte exclusiu del Grup Nuñez i Navarro, amb una ubicació immillorable a un entorn
espectacular. Conjunt residencial, constantment vigilat, amb 17.000m² de jardí comunitari, piscines i zones
comunes, pista poliesportiva, pista de pàdel i parc infantil. Aquest emplaçament, juntament amb la orografia del
terreny i la seva zona enjardinada, permet que els habitatges gaudeixin d’un domini visual del Tibidabo i de la
ciutat de Barcelona.
Projecte de 2 blocs plurifamiliars (blocs A i B) amb una zona enjardinada entre aquests. El bloc A té accés a
través del carrer Gaziel (límit Oest de la parcel·la) i el bloc B a través del carrer de Josep Maria Lladó (límit Est).
A la cara Nord queda el carrer Carles Riba i al sud un equipament i vistes a la ciutat.
El Bloc A està format per planta baixa i 3 plantes pis i el Bloc B per Planta baixa i 1 planta pis. Cada bloc disposa
de 3 escales que comuniquen totes les plantes amb un o dos ascensors. La composició dels blocs és la següent:
•

Plantes Soterrani destinades a aparcaments i trasters exclusius dels habitatges.

•

Primer soterrani destinat a vestíbul, accés a zona enjardinada i cellers.

•

Plantes Baixes destinades a habitatges amb jardí i piscina privada. Els habitatges estan vinculats als
cellers de planta soterrani a través d’una escala interior.

•

Plantes pis destinades a habitatges amb grans terrasses i baranes enjardinades.

•

Ultimes plantes escales A1, A2, B1 i B2 habitatges tipus cantonera amb terrasses de més de 200m2 i
piscina privada.

El programa funcional es de 2, 3 i 4 dormitoris. Les escales A1 i B1 disposen de 4 dormitoris, un d’ells tipus
suite, sala-menjador de 50m², cuina office i safareig, cambra de planxa amb bany, i 4 banys (3 en Planta Baixa).
Les escales A2 i B2 tenen programa de 3 dormitoris, un d’ells tipus suite, sala-menjador de 40m², cuina office i
safareig, cambra de planxa amb bany, i 4 banys (3 en Planta Baixa). L’escala B3 te 3 habitatges amb programa de
4 dormitoris, un d’ells tipus dúplex amb cuina, sala-menjador i bany a planta inferior i 4 dormitoris i 3 banys a
planta primera. Els altres 2 habitatges, a planta baixa i planta primera, disposen de 4 dormitoris, principal tipus
suite, cuina office i sala-menjador i 3 banys (2 a planta baixa). L’escala A3 disposa del mateix programa que B3
amb dues plantes més. 4 habitatges de 4 dormitoris, principal tipus suite, cuina office i sala-menjador i 3 banys (2
a planta baixa), habitatge tipus dúplex amb cuina, sala-menjador i bany a planta inferior i 4 dormitoris i 3 banys a
planta primera i 2 habitatges de 2 dormitoris, conjunt cuina-menjador-estar i 2 banys a plantes segona i tercera.
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ESPAIS EXTERIORS DE L’HABITATGE

Murs
Tancaments exteriors aplacats amb pedra Llicorella i tanca galvanitzada
o barana enjardinada.
Accessos
Accés a vestíbuls a través d’un espai exterior amb paviment de pedra
natural

antilliscant

i

jardineria

encastada.

Disposa

d’itineraris

practicables mitjançant rampes.
Vestíbuls
Vestíbuls aplacats amb fustes i revestiments textils d’alta qualitat.
Paviment ceràmic
Cobertes
Coberta tècnica escales A1 i B1: Coberta plana transitable amb acabat
de gres antilliscant. Impermeabilització amb doble tela asfàltica i
poliestirè extrusionat per l’aïllament tèrmic.
Cellers
Als Cellers vinculats a través d’una escala interior amb l’habitatge el
paviment és de parquet i sòcol de DM lacat, a la resta de cellers el
paviment és de peces ceràmiques. Paraments verticals enguixats i/o
amb plaques de cartro-guix segons parament, pintats amb pintura
plàstica. Fals sostre de plaques de cartró-guix.
Garatge
Cancel·la automatitzada d’accés a rampa garatges d’acer galvanitzat i
pintat, practicable i amb muntants verticals.
Porta d’acer galvanitzat i pintat, practicable amb lames horitzontals,
motoritzada amb comandament a distancia.
Paviment de formigó antilliscant pintat. Accés directe des de
l’aparcament a escales i ascensor d’habitatges.
Trasters a l’aparcament amb paviment de formigó i portes metàl·liques.
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ACABATS EXTERIORS

Façanes
Façana amb acabat flotant de pedra natural tipus MOKA sobre
tancament ceràmic amb aïllament tèrmic projectat i cambra d’aire.
Envà interior amb placa de guix laminat.
Fusteria d’alumini anoditzat color gris niebla i amb tall tèrmic
TECHNAL tipus LUMEAL i/o UNICITY. Vidre tipus “Climalit” amb
doble vidre i cambra d’aire intermèdia.
Persianes enrotllables SUPERGRADHERMETIC d’alumini injectat amb
poliuretà per millorar el aïllament tèrmic, accionades amb motor
elèctric i amb aïllament tèrmic al registre de persiana.
Jardins plantes baixes
Jardí amb plantació de gespa, arbres ornamentals i rocalla decorativa
en alguns habitatges. Reg automàtic instal·lat.
Piscina en el jardí de 3 m d’amplada i llarg variable, revestida amb
gresite color crema i escala d’acer inoxidable, sobre superfície de
platja de tarima d’IPE.
Terrasses àtics
Terrasses amplias amb paviment tècnic de gres porcel·lànic tipus
ATLAS CONCORD emmarcats amb peces marbre JURA BEIGE,
jardineres integrades aplacades del mateix marbre i enjardinament
amb preinstal·lació de rec automàtic.
Pèrgola realitzada mitjançant suports metàl·lics i platines 60x6mm
tot pintat amb esmalt mate.
Piscina de 10 x 3m.
Impermeabilització amb doble tela asfàltica i poliestirè extrusionat
per l’aïllament tèrmic.
Terrasses
Grans terrasses amb baranes d’acer inoxidable, vidre i jardinera de
polièster a nivell de la barana. Per tal de obtenir un disseny unitari de
la façana, s’ha previst el seu enjardinament i rec automàtic. Disposen
de tendals motoritzats i amb control de vent.
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ACABATS INTERIORS DE L’HABITATGE

Paviment general
Paviment de parquet flotant de roure model ROBLE UNIKO de
LABOR LEGNO en totes les estances excepte en zones humides i
terrasses.
Sòcol de DM lacat color blanc.
Pintura
Els paraments verticals i horitzontals d’habitatges pintats amb pintura
al plàstic setinada de primera qualitat. La serralleria pintada amb doble
capa de pintura epoxy per la seva protecció antioxidant i
posteriorment amb esmalt.
Divisòries
Plaques de guix laminat.
Sostres
Cornises de guix als perímetres d’algunes estances.
Cel ras en passadissos i lavabo amb plaques de guix laminat i/o lames
de DM acabat TEKA en lavabos
Fusteria Interior
Porta d’entrada lacada en ambdues cares de color blanc, pany i
frontisses de seguretat. Portes interiors lacades color blanc.
Armaris en fusta lacats. Els interiors acabats en maple bergen
essence. Tiradors color cromo brillant.
Escales interiors habitatges
Als habitatges de planta baixa i dúplex, escala amb paviment de
parquet com el de l’habitatge. Barana d’acer inoxidable i vidre
transparent.
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CUINA
Mobiliari
Mobles de cuina Nollte Küchen sèrie Verona. Portes i prestatges de
16 mm de gruix recoberts de laminat sintètic en totes les cares i
cantells i tiradors d’inox. Els laterals van proveïts de forats per poder
regular l’alçada dels prestatges.
Equipament
Electrodomèstics SIEMENS integrats en el mobiliari de cuina.
Campana extractora d’acer inoxidable.
Cuina de gas de cinc focs. Rentavaixelles. Microones encastat amb
frontal de vidre. Forn elèctric multifunció amb carro extraïble, amb
front de vidre i programador elèctric.
Nevera i Congelador o Nevera combi segons tipologia d’habitatges.
Rentadora i assecadora a l’interior d’armari cuina o safareig.
Pica FRANKE. Aixeta monocomandament HANSGROHE.
Presa elèctrica per previsió de cuina vitroceràmica.
Revestiments
Banc i frontal de cuina de Silestone model Unsui. Resta de paraments
verticals amb arrimador vinílic tipus Bolón i part superior amb
pintura al plàstic de primera qualitat.
Paviment
Paviment porcel·lànic de 30 x 60 cm mod. MOKA SOFT

SAFAREIG
Els habitatges de les escales A1, A2, B1 i B2 disposen de safareig amb
instal·lació de caldera i acumulador (plantes baixes amb acumuladors
a planta soterrani) i pressa elèctrica per assecadora (hab. A1 i B1).
Paviment i paraments verticals acabats gres ceràmic de 30 x 60 cm
mod. MOKA SOFT.
Fals sostre de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica.
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BANY PRINCIPAL
Sanitaris
Sanitaris DURASTYLE de DURAVIT suspès color blanc.
Rentamans rectangular DURAVIT VERO encastat color blanc.
Banyera KALDEWEI sèrie Avantgarde Conoduo 170x75cm
Plat de dutxa KALDEWEI Duschplan als habitatges de 4 dormitoris
(excepte dúplex A3 i B3)
Paviment
Paviment de gres porcel·lànic beige en peces de 30x60 cm model.
FLOORGRES STONEWHITE, sanefa gres porcel·lànic negre, model
DURSTONE de neoceràmica.
Revestiments
Parament vertical en pedra natural, peces de 30 x 60 cm. model
SOLHHOFFEN SERRA, sanefa color negre mod. DURSTONE i
motllura DM lacat negre.
Taulell i frontal de banyera/dutxa en Silestone negre TAO.
Aixetes
Aixetes Monocomandament HANSGROHE sèrie Metris.
Aixetes de les banyeres amb termostat encastat
Sostre
Fals sostre de lames DM xapades TEKA en zones registrables i de
plaques de guix laminat a les no registrables amb cornisa perimetral
de DM hidrofugat i lacat color negre.
Varis
Mirall emmarcat amb peces de gres porcel·lànic negre.
Mampara de vidre a la dutxa i/o banyera.
Moble sota taulell amb calaixera de fusta TEKA xapada.
Prestatge inferior als habitatges de 2 dormitoris.
Accessoris de bany (tovalloler, penjador, portarotllos) model
COSMIC sèrie CONTRACT i/o ARCHITECT
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BANY SECUNDARI
Sanitaris
Sanitaris DURASTYLE de DURAVIT suspès color blanc.
Rentamans rectangular DURAVIT VERO encastat color blanc.
Plat de dutxa KALDEWEI Duschplan 170X75cm
Paviment
Paviment de gres porcel·lànic beige en peces de 30x60 cm model
FLOORGRES STONEWHITE, sanefa gres porcel·lànic negre, model
DURSTONE de neoceràmica.
Revestiments
Parament vertical en gres porcel·lànic beige peces de 30x60cm.
mod. FLOORGRES STONEWHITE amb sanefa color negre, model
DURSTONE.
Taulell i frontal de banyera/dutxa en Silestone negre TAO.
Aixetes
Aixetes Monocomandament HANSGROHE sèrie Metris.
Varis
Mirall emmarcat amb fusta TEKA.
Mampara de vidre a la dutxa vidre transparent.
Moble sota taulell amb calaixera o prestatge de fusta TEKA. (esc. A2 i B2),
Accessoris de bany (tovalloler, penjador, portarotllos) model
COSMIC sèrie CONTRACT i/o ARCHITECT
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BANY 3
Sanitaris
Inodor DURASTYLE de DURAVIT suspès color blanc.
Rentamans rectangular DURAVIT VERO encastat color blanc o
sobre consola metàl·lica en habitatges A3 i B3.
Banyera KALDEWEI sèrie Avantgarde Conoduo (esc. A1,A2,B1, B2)
Plat de dutxa KALDEWEI Duschplan 170X75cm (escales A3 i B3)
Paviment
Paviment de gres porcel·lànic negre en peces de 30x60 cm model
DURSTONE, formant sanefa gres porcel·lànic beige, model
FLOORGRES STONEWHITE.
Revestiments
Parament vertical en gres porcel·lànic beige peces de 30x60 cm
model FLOORGRES STONEWHITE, amb motllura color negre en
DM lacat.
Taulell i frontal de banyera/dutxa en Silestone negre TAO.
Aixetes
Aixetes Monocomandament HANSGROHE sèrie Metris.
Varis
Mirall emmarcat amb marc de fusta TEKA.
Mampara de vidre a la dutxa vidre transparent
(excepte habitatges de 2 dormitoris).
Moble sota taulell amb calaixera de fusta TEKA als banys amb lavabo
encastat.
Accessoris de bany (tovalloler, penjador, portarotllos) model
COSMIC sèrie CONTRACT i/o ARCHITECT
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BANY 4 (CORTESIA)
Sanitaris
Inodor DURASTYLE de DURAVIT suspès color blanc.
Rentamans rectangular DURAVIT VERO encastat color blanc, o
sobre consola metàl·lica en habitatges A2 i B2.
Els habitatges dúplex de escales A3 i B3 (bany practicable a la planta
d’accés habitatge) disposaran de lavabo semi encastat a sobre de
Silestone negre i plat de dutxa KALDEWEI Duschplan.
Paviment
Paviment de parquet model ROBLE UNIKO de LABOR LEGNO.
Revestiments
Part inferior aplacat amb juntes verticals de fusta DM lacada color
blanc. Part superior en acabat vinílic tipus BELGIAN LINEN.
Cornises de fusta DM lacada al perímetre del sostre.
Aixetes
Aixetes Monocomandament HANSGROHE sèrie Metris.
Varis
Mirall emmarcat amb fusta lacada color blanc integrat al parament.
Mampara dutxa practicable de vidre transparent (hab. tipus dúplex).
Accessoris de bany (tovalloler, penjador, portarotllos) model
COSMIC sèrie CONTRACT i/o ARCHITECT
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BANY 5 (SERVEI)
Sanitaris
Inodor suspès DURASTYLE de DURAVIT color blanc.
Rentamans rectangular VP CATALANO mod. PREMIUM semi
encastat sobre Silestone negre (habitatges A2-B2) color blanc o
superposat amb petit moble de fusta lacada en habitatges A1 i B1.
Plat de dutxa KALDEWEI Duschplan.
Paviment
Paviment de gres porcel·lànic negre mod. DURSTONE en peces de
30x60 cm de NEOCERAMICA, col·locades a trencajunts.
Revestiments
Parments verticals

de Gresite negre peces 10x10cm amb junta

blanca de NEOCERAMICA.
Aixetes
Aixetes Monocomandament HANSGROHE sèrie Metris.
Varis
Mirall emmarcat amb fusta TEKA .
Mampara dutxa practicable de vidre transparent.
Accessoris (tovalloler i portarrotllos ) de BEMEDÉ i COSMIC
respectivament.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
ESTRUCTURA
Estructura amb pilars de formigó armat. Forjats reticulars de formigó
alleugerats amb cassetons i lloses armades en sostres. Formigó (H-25)
de ciment Pòrtland amb dosificació mínima de 325Kg/m3. Control de
qualitat segons “Instrucción de Hormigón Estructural EHE” a
laboratoris especialitzats.

INSTAL·LACIONS
Electricitat
S’ajusta al “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Normes
Complementàries”.

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, forn, microones, aire condicionat, depuradora
de piscina (habitatges plantes baixes i àtics) i domòtica.
Els mecanismes són de la marca B-TICINO
Calefacció
Calefacció amb caldera de gas i radiadors amb previsió de vàlvules
termostàtiques a totes les dependències excepte banys, lavabo.
Comandat amb termostat d’ambient programable.
Radiadors tipus tovalloler a tots els banys, excepte banys de cortesia
i espai planxa que són del tipus convencional.
Radiadors marca BRANDONI.
Aire condicionat
Aire condicionat (excepte en banys) mitjançant unitats evaporadores
amb conductes. Unitats exteriors col·locades a la planta terrat blocs
A1 i B1. Les unitats interiors estan situades

en fals sostres

registrables i les conduccions de l’aire transcorren pel cel ras.
Marca DAIKIN
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Il·luminació
Lluminàries encastades en fals sostre de cuines i banys.
DELTA LIGHT CARREE amb làmpara silvania refled.
Gas
S’ajusta a les “Normas básicas para instalaciones interiores de gas”.
Total la instal·lació executada mitjançant tub de coure des de el
comptador fins el subministre de caldera i cuina, envainat a la zona
de cel ras
Fontaneria
S’ajusta a les “Normas básicas para instalaciones interiores de
suministro de agua” La instal·lació ésde tubs multicapa amb ànima
d’alumini. La instal·lació d’aigua freda parteix del armari de comptador i
subministra a cuina, caldera i banys; piscina i jardí o terrassa a
habitatges plantes baixes i àtics. La instal·lació d’aigua calenta parteix de
la caldera fins a les aigüeres de banys i cuines, banyeres i bidets. Claus
de pas en totes de les estances on hi hagi subministrament. Les
canonades circulen pel sostre i/o encastades. Caldera VIESSMANN
Instal·lacions audiovisuals
Es compleix la normativa vigent “I.C.T.” Presses d’antena per a TV,
FM, i parabòlica: al saló, cuina i habitacions. 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 principal de zona
comunitària i a l’ entrada de cada vestíbul. Monitor receptor en color a
cada habitatge, de la marca B-TICINO
Piscines.
La instal·lació de la piscina es realitza amb una depuradora, filtres i
bomba auto aspirant i il·luminació amb un reflector subaquàtic.
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MESURES D’ESTALVI ENERGÈTIC
Domòtica.
Control remot de caldera i aire condicionat.
Instal·lació sistema pel control de fuites d’aigua i gas en cuina i banys.
Tancament centralitzat de totes les persianes.
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 amb recuperació amb comandament a distància
individual per a cada habitatge.
Aportació d’aire a cada dependència i extracció a través de banys i
cuines fins a la planta coberta.
Aquest sistema aporta conforta la qualitat de l’aire i un estalvi energètic
per l’intercanvi de ventilació.
Plaques solars
Instal·lació solar tèrmica per tal d’obtenir aigua calenta de consum
mitjançant un recurs renovable i gratuït con és l’energia solar. La
captació es fa amb tubs de buit d’alt rendiment col·locats a planta
coberta de escales A1 i B1. S’aconsegueix escalfar un volum d’aigua
sanitària a disposició dels usuaris en un acumulador a l’interior de cada
habitatge. Tubs de buit marca BUDERUS.
Aillament tèrmic i acústic
S’ajusta als valors establerts al DB HE i DB HR del CTE.
Per a uns nivells Ld (60-65 dBA) els elements de façana garanteixen
un aïllament acústic de 32 dBA en dormitoris i 30 dBA en estances.
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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).

El projecte recull els requisits d’habitabilitat que compleixen el Decret 55/2009 “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
Grup Nuñez i Navarro disposa de la Certificació AENOR del Sistema de Gestió-Integrat de la Qualitat,
Seguretat i Medi Ambient (ISO 9001:2008, OHSAS 18.001, ISO 14.001:2004) i garanteix la millora continua
dels processos de disseny, construcció i venda.
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Certificació Energètica
Els dos edifiicis disposen de la Qualificació Energètica per Edificis d’obra nova definits amb la lletra A

BLOC A
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