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Carretera Reial, 44      Sant Just Desvern
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La promoció es disposa de dos edifi cis plurifamiliars i un 
habitatge unifamiliar  cantoner. El primer edifi ci amb accés 
des de Ctra. Reial de planta baixa i tres plantes pis té un total 
de 5 habitatges. El segon edifi ci plurifamiliar té accés des de 
vial per als vianants que neix en C/ Ateneu, i es composa en 
planta baixa i dues plantes amb un total de 9 habitatges. En 
la trobada dels vials Ateneu i Ctra. Reial es troba un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres cantoneres de planta baixa i una 
planta.

Les cobertes planes dels edifi cis plurifamiliars es troben 
interconnectades entre elles, generant una zona comunitària 
amb piscina. A la vegada el pàrquing en el subsòl uneix els tres 
volums de la promoció. Conté 26 pàrquings i 14 trasters.

DESCRIPCIÓ DE LA 
FINCA
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• Bloc A -            5 Habitatges 2/3 Habitacions  74,00/104,04 m2

• Bloc B -           9 Habitatges 3/4 Habitacions 72,18/110,80 m2

• Bloc C -            1 Habitatge  5 Habitacions          244,30 m2 
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CARRETERA REIAL, 44
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CASA UNIFAMILIAR MENJADOR
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CASA UNIFAMILIAR MENJADOR



PARETS  I 
SOSTRES

• Parets i sostres de plaques de guix laminat per a 
millorar la planimetria, el pas d’instal·lacions i l’aïllament 
acústic entre estades interiors. En les zones humides 
s’utilitzaran plaques hidròfugues.

• Pintura de color blanc en les parets i sostres.

• Parets mitgeres i separació amb Zones Comuns, 
realitzades en plaques de guix laminat específi c per a 
les separacions, amb planxa metàl·lica anti-intrusió.

• Fals sostre enregistrable amb làmina de xapa alumini 
lacada en un dels banys.
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BLOC A P2 P3 PORTES 2NES 
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BLOC B P1 P2 PORTES 2NES
SORTIDA ATENEU



BLOC B BAIXOS PORTA 1RA
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BLOC B BAIXOS PORTA 1RA



Paviment de parquet laminat tipus AC-4 d’1 làmina ampla en tot 
l’habitatge excepte en banys i cuines, amb el sòcol perimetral de 
color blanc. La seva instal·lació proporciona calidesa visual i aïllament 
tèrmic i acústic en la transmissió de sorolls d’impacte d’una planta a 
una altra.

Els mecanismes seran de marca europea de línies rectes i formes 
pures en color blanc.

PAVIMENT 
GENERAL
INTERIOR

ELECTRICITAT

CARPINTERÍA
INTERIOR

Porta d’entrada a l’habitatge amb fulla blindada de fusta lacada de color 
blanc, amb pany de seguretat de tres punts i frontisses anti-palanca. La 
clau de l’habitatge és mestrejada i permet accedir a totes les obertures 
comunitàries de l’edifi ci, així com al garatge.

Portes interiors llises lacades de color blanc.

Manetes i farratges de les portes acabats alumini / zinc imitació inox.

Armaris de paret en habitació suite, segons distribució, amb portes 
lacades en color blanc, interiors de melamina texturada amb prestatge i 
barra de penjar
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BLOC A P1 PORTES 1RAS



BLOC A P1 PORTA 1RA
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• Armaris de cuina modulars alts i baixos amb frontals de MDF de color 
blanc amb unglera fresada com a tirador. Calaixos i portes amb sistema 
de frenat incorporat.

• Fogons d’aglomerat de quars natural tipus “Silestone”, de color “Gris 
Expo “ i retorn fi ns als mobles alts amb el mateix material.

• Aigüera d’acer inoxidable.

• Aixeta monocomandament cromat, amb capçal extraïble i airejador 
limitador de cabal marca nacional.

• Paviment de rajoles porcel·làniques i parets acabades pintades.

• Il·luminació downlight led en el sostre i lineal led sota els mobles alts.

• Electrodomèstics de la marca BOSCH (o similar):

            - Placa d’inducció “’Touch control” 3 zones, programació de temps i        

 indicadors acústics, potència regular.

 - Forn elèctric d’acer inoxidable, programació electrònica, esmalt de  

 fàcil neteja i acte neteja paret posterior.

 - Microones integrat d’acer inoxidable, rellotge programable i base  

 ceràmica.

 - Campana extractora telescòpica, integrada sota els mobles alts, 400  

 m3 / hora, fi ltres d’alumini.

ACABATS 
CUINA
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BLOC A P2 P3 P4 PORTES 2NES



BLOC B PB P1 P2 SUITE PORTES 2NES
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BLOC B PB P1 P2  PORTES 1RAS
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BLOC B PB P1 P2  PORTES 1RAS



BLOC A DUPLEX PORTES 1RA
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BLOC A DUPLEX PORTES 1RA



BLOC A DUPLEX PORTES 1RA

24RESIDENCIAL SANT JUST



25 RESIDENCIAL SANT JUST 

BLOC A DUPLEX PORTES 1RA
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Aixeteria de rentamans monocomandament cromada amb airejador limitador de 
cabal, de la marca “Roca”.

Aixeteria de la banyera i/o dutxa, termostàtica, cromades, amb airejador limitador 
de cabal, i barra de dutxa de la marca ‘’Roca”.

Columna de Dutxa termostàtica instal·lat en plat de dutxa

Conjunt de Lavabo de porcellana sobre fogons amb moble suspès (un o dos 
rentamans segons distribució) amb frontals de MDF lacades de color blanc.

Mampares fi xes o practicables, segons distribució, amb vidre temperat i farratges 
metàl·lics

Sanitaris de porcellana blanca de la marca ROCA:

 - Inodor model “Meridian-Compacte” amb cisterna baixa de doble             
   descàrrega adossat a la paret, amb tapa de caiguda esmorteïda.

 - Banyera acrílica esmaltada.

            - Plat de dutxa en els banys principals o secundaris, segons distribució de  
              cada habitatge

ACABATS 
BANYS



BLOQUE B PB P1 P2 BAÑO SUITE PUERTAS 1RAS
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Es mantindrà la façana actual protegida de l’edifi ci plurifamiliar de Ctra. Reial, amb 
restauració/conservació de revestiment exterior i envà interior de plaques de guix 
laminat amb fi bra mineral a l’interior de l’entramat autoportant (segons zona).

Façanes amb tancaments exteriors de nova creació realitzats amb doble fulla, 
composta per fulla principal de maó perforat, arrebossat i pintat (o monocapa o 
similar); amb capa de revestiment de morter hidròfug en la cara interior d’aquest 
parament, aïllament tèrmic adossat a la cara interior, i envà de plaques de guix laminat 
amb fi bra mineral a l’interior de l’entramat autoportant.

Baranes de balcons de barrots i passamà de ferro pintat.

Gelosia ceràmica pintada en buits d’obertures zones comunes

Habitatges d’edifi ci plurifamiliar amb façana a Ctra. Reial i la totalitat de l’habitatge 
unifamiliar, es col·locaran balconeres i fi nestres amb fulles batents i/o oscil·lo batents 
de fusta; vidres laminats amb cambra d’aire tipus “Clímalit” de composició 4+4/12/6, 
per a així dotar a l’habitatge de major confort acústic i tèrmic.

En totes les estades dels habitatges amb enfront de Ctra. Reial, disposaran de 
tancaments exteriors practicables de fusta tipus mallorquines de làmines fi xes.

Habitatges d’Edifi ci plurifamiliar dúplex amb accés des de Ctra. Reial i Habitatges 
d’Edifi ci plurifamiliar C/ Ateneu, es col·locaran balconeres i fi nestres amb fulles 
batents i/o oscil·lo batents d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i vidres 
laminats amb cambra d’aire tipus “Clímalit” de composició 4+4/12/6, per a així dotar a 
l’habitatge de major confort acústic i tèrmic.

FAÇANES

TANCAMENTS  
EXTERIORS
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CLIMATITZACIÓ
Estudi de sistema de climatització, per a bomba de calor per plenum i 
conductes per fals sostre fi ns a totes les estances, amb reixes d’impulsió 
frontals o de sostre; amb màquina d’impulsió interior de baix perfi l de 
la marca Panasonic (o similar) instal·lada en sostre bany, control per 
termòstat digital únic per habitatge o planta; i maquina exterior instal·lada 
en coberta comunitària.

CALEFACCIÓ Calefacció per radiador en tots els espais habitables de l’habitatge.

Producció mitjançant caldera mixta estanca de gas natural de la marca 
“BAXI ROCA” (o similar) i radiadors d’alumini.

Radiador tovalloler en banys de la marca “BAXI ROCA” (o similar).

Termòstat regulador en el saló-menjador / passadís de la marca “BAXI 
ROCA” (o similar). 



BLOQUE B PB P1 P2 BAÑO SUITE PUERTAS 1RAS
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CTRA. REIAL, 44-48

PROMOU COMERCIALITZA


