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30 ANYS
CONSTRUINT
QUALITAT
El que ens mou és l'esforç i l'objectiu de millorar la qualitat de
vida de les persones per això, sempre escollim les ubicacions on
a nosaltres ens agradaria viure.
Dissenyem cadascuna de les nostres promocions de l’interior
cap a l’exterior, buscant el confort dels usuaris i seleccionant amb
cura els materials i acabats dels nostres edificis.
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TERRASSA
UNA CIUTAT ON VIURE BÉ
Co-capital del Vallès Occidental i a només 20 minuts
de la capital catalana, Terrassa és la tercera ciutat més
gran del territori i una de les ciutats universitàries més
importants del país. Una completa xarxa de comunicacions fa molt accessible la mobilitat, fent propers i còmodes els desplaçaments, tant a dins com a fora de la
ciutat.
Terrassa ha sabut conservar i promocionar el seu llegat
històric del que es pot gaudir tot l’any i especialment
en moments puntuals, com és el cas de la celebració
anual de la Fira Modernista, consolidada com una de les
moltes activitats destacades de l’agenda cultural juntament amb el Festival de Jazz reconegut arreu per la participació, any rere any, de grans artistes internacionals.
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Però a més de les ofertes culturals, esportives, gastronòmiques i comercials que ofereix una gran ciutat, Terrassa compta amb un dels elements més importants per
poder gaudir d’una completa qualitat de vida, el privilegi d’estar a tocar de la natura. La seva proximitat al Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt regala grans passejades en paratges que són realment espectaculars.

Aquí comença un nou camí
on gaudiràs d'una completa
qualitat de vida
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Escola Superior d'Enginyeria de
Catalunya

Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya

Fira Modernista de Terrassa

Esglésies romàniques de Sant Pere
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CA N'AURELL
A TOCAR DEL
CENTRE
El barri de Ca n’Aurell és un dels més privilegiats de la
ciutat. La proximitat al centre li dóna tots els avantatges i comoditats de tenir-ho tot a l’abast. Però, a més a
més, Ca n’Aurell té identitat pròpia.
Encapçalada pel Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa, un
dels símbols més emblemàtics del modernisme a la
ciutat, converteixen aquest barri en un dels més atractius de la ciutat. A més, compta amb diversos equipaments educatius, esportius-socials i un dinàmic comerç
de proximitat que fan, del que fou el primer eixample
de la ciutat, una de les zones més atractives i sol·licitades per viure-hi.
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Ca n'Aurell, literalment
a un pas del centre
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Plaça del Progrés

Masia Freixa (Parc de Sant Jordi)
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GALVANI 115
UNA UBICACIÓ
IDEAL
Ca n’Aurell és un barri que gaudeix plenament dels serveis i comoditats que ofereix una gran ciutat com és
Terrassa. A més, és una de les zones millor comunicades en tots els sentits.
A només 5 minuts de la sortida en vehicle de la ciutat
direcció Barcelona o Manresa, a no més de 5 minuts caminant de l’estació dels FGC amb connexió a Rodalies
i també a l’abast de tota la xarxa de busos urbans per
arribar a qualsevol lloc de la ciutat i interurbans per a
les poblacions veïnes.
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HABITATGES
CÒMODES I DE
QUALITAT
El nou edifici Galvani 115 compta amb 21 habitatges d'1, 2, 3 i 4 habitacions
amb grans terrasses i pàrquings al mateix edifici que van des dels 40 m2
als 154 m2. El projecte s’ha basat en criteris arquitectònics d’avantguarda,
on s'han prioritzat els valors de la comoditat, la responsabilitat vers la sostenibilitat i un disseny molt actual.
Aquesta nova promoció té un estil arquitectònic modern que s’integra
perfectament al seu entorn. Prova d’això és l’encertada combinació de
materials i colors de la seva façana, ceràmica de color clar combinada amb
gris fosc, que li atorguen aquesta imatge actual i a la vegada elegant.
En el seu interior, l’edifici ha estat dissenyat per assolir el màxim de confort per a totes aquelles famílies que hi han de viure. Els espais són els
grans protagonistes, projectats amb línies rectes i definides per optimitzar cada racó de la nova llar i les cambres diàfanes i espaioses pensades
per captar el màxim de llum natural. Tot això més una especial i acurada
dedicació en la tria dels acabats, fan de l’edifici Galvani 115 un lloc exclusiu on gaudir de grans moments.

9

GESTIONA · AMBAR INMOBILIÀRIA
PROMOU · AMPU

HABITATGES
ESCALA B · BAIXOS 1a

•
•
•
•

Habitatges en planta baixa
4 habitacions
Superfície aprox. de 119,96
m2 construïts
Terrassa aprox. de 55,12 m2
construïts.

Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual

10

G A L VA N I 1 1 5

Les finestres que donen al carrer a la
planta baixa tenen làmines verticals
metàl·liques com a barrera visual i física

Escaneja per veure aquest
habitatge en 360º
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Cuina equipada amb mobles alts abatibles i
baixos amb tirador ocult

Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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Espais diàfans i lluminosos
13

GESTIONA · AMBAR INMOBILIÀRIA
PROMOU · AMPU

En el dormitori principal s'inclou armari que s'entregarà amb
una barra i una calaixera inferior de melamina blanca

Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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S'inclou moble de
disseny actual tant en
el bany principal com
en el secundari
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HABITATGES
ESCALA A · BAIXOS 1a

•

Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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•
•
•

Habitatges en planta baixa
3 habitacions
Superfície aprox. de 141,88 m2
construïts
Terrassa aprox. de 113 m2 construïts

G A L VA N I 1 1 5

Pàrquing privat amb
accés des del carrer,
apte per a 2 cotxes
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Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual

Cuina amb mobles color blanc de la marca
BODELEC o similar
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HABITATGES
ESCALA C · PRIMER 1a

•
•
•

Habitatges en primera
planta
3 habitacions
Superfície aprox. de
106,21 m2 construïts.

Les imatges són informatives i no
representen caràcter contractual
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Tancaments d'alumini
amb ruptura de pont
tèrmic, lacada de color
i vidres amb cambra
d'aïllament tipus
CLIMALIT
21
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Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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Cuines equipades amb campana extractora,

placa vitroceràmica d'inducció de 3 focs, forn
elèctric i microones
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HABITATGES
ESCALA B · PRIMER 2a

•
•
•

Habitatges en primera planta
3 habitacions
Superfície aprox. de 82,57 m2 construïts

Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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Escaneja per veure aquest
habitatge en 360º

Portes interiors de l’habitatge
lacades en blanc i manetes
de les portes d’acer inoxidable
llis mat
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Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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Paviment ceràmic en cuina i banys
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Terres de parquet laminat sintètic AC4.
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Banys amb aixetes d'accionament

monocomandament i economitzadors i en el
bany principal aixeta termostàtica a la dutxa

Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual

28

29

G A L VA N I 1 1 5

GESTIONA · AMBAR INMOBILIÀRIA
PROMOU · AMPU

HABITATGES
ESCALA B ·
TERCER 2a

•
•
•
•

Habitatges de 2 plantes
4 habitacions
Superfície aprox. de 128,22 m2
construïts
Terrassa aprox. de 32,28 m2
construïts.

Les imatges són informatives i no
representen caràcter contractual
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Escaneja per veure més
d'aquest habitatge en 360º

Instal·lació d'aire
condicionat per
conductes a sala d'estar
i habitacions
PLANTA TERCERA

PLANTA SOTACOBERTA
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Taulell i frontals aplacats amb aglomerat de
quars tipus SILESTONE o similar tipus grup I

Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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Parets separadores entre habitatges de ceràmica amb

un trasdossat de cartró guix ambdós costats aïllat amb
llana de roca de 5 cm de gruix
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Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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Calefacció mitjançant
radiador tipus tovalloler
als banys
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HABITATGES
ESCALA C ·
TERCER 1a

•
•
•
•

Habitatges de 2 plantes
5 habitacions
Superfície aprox. de 153 m2
construïts
Terrasses aprox. de 44 m2
construïts.

PLANTA TERCERA
Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual
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Escaneja per veure més
d'aquest habitatge en
360º
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PLANTA SOTACOBERTA

PLANTA TERCERA

PLANTA SOTACOBERTA
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Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual

39

G A L VA N I 1 1 5

GESTIONA · AMBAR INMOBILIÀRIA
PROMOU · AMPU

Les imatges són informatives i no representen caràcter contractual

Terrasses amb paviment ceràmic amb acabat
antilliscant
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DARQ
ARQUITECTES
A darq entenem l’arquitectura com un ofici al servei de
les persones, que té la voluntat d’endreçar l’espai i construir volums a la ciutat. Una visió molt humanista
d’aquesta disciplina que és ciència i art a la vegada.
darq és el nom de firma d’arquitectura Duran Arquitectes SLP un estudi de segona generació, creat per Cesc
Duran amb una abasta trajectòria de reconegut prestigi al Vallès. L’equip el lideren Pau Duran, el seu fill, i els
seus socis Jordi Comas i Marc Barjola que, conjuntament
amb el jove equip d’arquitectes aparelladors i enginyers,
desenvolupen integralment projectes a mida, de principi a fi, tenint cura de tots els detalls.
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Arquitectura al servei
de les persones

Com no podria ser d’una altra manera, l’edifici Galvani
115 és un projecte que segueix fidelment els valors de
darq. L’objectiu del projecte són uns habitatges còmodes i funcionals, moderns i sobris, compromesos amb
l’entorn, eficients energèticament, pensats perquè perdurin en el temps sense perdre la seva essència ni la seva
imatge contemporània.
Seguint la nostra vocació i apassionats pel nostre ofici,
el nou edifici d’habitatges Galvani 115 prioritza noves necessitats de les famílies que hi han de viure, per optimitzar la qualitat de l’espai, maximitzar la llum i garantir el
confort.
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ESTRUCTURA
L’estructura de formigó armat. Estructura vertical de pilars i estructura horitzontal de forjats reticulars. Un organisme de control tècnic
independent, garanteix la correcta execució
de l’estructura que queda coberta per una assegurança desenal.

MEMÒRIA
LA IMPORTÀNCIA
DELS ACABATS
Seguint principis de sostenibilitat, disseny, qualitat i, per sobre de tot, la importància que té per a nosaltres el benestar
i comoditat de les persones que han de viure a Galvani 115,
s’ha tingut especial cura en la tria dels materials i acabats
que formen aquest projecte.

FAÇANA
Façana principal a carrer de peça ceràmica i
façana interior d’illa amb acabat de SATE. Les
baranes de les terrasses dels pisos que donen
a carrer seran de vidre translúcid mentre que
les que donen a l’interior d’illa seran metàl·liques amb brèndoles.
Les finestres que donen al carrer en planta
baixa tenen làmines metàl·liques verticals que
serviran de barrera visual i física i aniran pintades del mateix color que la façana.
COBERTA
Coberta inclinada a dues aigües. Es reserven
uns espais sobre els nuclis d’accés comunitaris per a la col·locació d’instal·lacions i la situació dels badalots dels ascensors. L’acabat de
coberta serà ceràmica. L’accés a aquestes cobertes serà des d’una escala escamotejable situada als nuclis d’escales. Els habitatges tipus
dúplex situats a planta tercera i planta sota coberta, disposen de terrassa exterior en planta
sota coberta, i de balcó al carrer Galvani i a l’interior d’illa a la planta tercera.
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La separació entre habitatges serà amb una
paret ceràmica amb un trasdossat de cartró
guix ambdós costats de la paret aïllat amb llana de roca de 5 cm de gruix.
Les divisions interiors entre les diferents estances d’un mateix habitatge amb plaques de
cartró guix laminat amb aïllament amb llana
de roca de 5 cm de gruix sobre perfileria d’acer
galvanitzat, tipus PLADUR o similar.
PAVIMENTS
El paviment dels habitatges, en rebedors, passos, dormitoris, sala d’estar i menjador, són
amb parquet laminat sintètic AC4 d’una làmina de tonalitat clara amb sòcol de color blanc.
A les cuines i banys paviment ceràmic. Els paviments de les terrasses els resolem amb la
mateixa peça ceràmica que els banys i la cuina però amb acabat antilliscant per a exteriors.
REVESTIMENTS VERTICALS I
HORITZONTALS
Totes les parets, exceptuant banys, estan acabades amb pintura plàstica llisa de color RAL
9003. Les parets dels banys principals i secundaris són ceràmics.
Falsos sostres d’habitatges en plaques cartó-guix fixades amb perfileria d’acer galvanitzat, tipus PLADUR o similar.

Frontals de la cuina entre els armaris inferiors
i superiors, aplacats amb aglomerat de quars
tipus SILESTONE o similar grup I. La resta de
parets de la cuina on no hi ha mobiliari aniran
pintades amb pintura.
TANCAMENT INTERIOR
Porta d’entrada a l’habitatge massissa blindada amb pany de seguretat, amb diversos
punts d’ancoratge, marc antipalanca i blindatge d’acer a l’interior.
Portes interiors de l’habitatge lacades en
blanc i manetes de les portes d’acer inoxidable llis mat.
Els pisos inclouen un armari al dormitori principal que s’entregarà amb una barra i una calaixera inferior de melamina blanca.
TANCAMENT EXTERIOR
Fusteria d’alumini tipus CORTIZO o equivalent en corredisses i CORTIZO o equivalent en
fusteries batents. Totes amb ruptura de pont
tèrmic, lacada de color i vidres amb cambra
d’aire tipus CLIMALIT o similar.
Persianes a les finestres tipus ALUTERMIC,
exceptuant als sotacobertes que no hi ha persianes. Les persianes seran motoritzades.

CUINA
S’entrega amb mobles alts abatibles i baixos
amb tirador ocult. Els calaixos portaran fre en
el mecanisme d’obertura i tancament. El mobiliari de la cuina serà de color blanc de la marca BODELEC o similar.
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ENVÀ INTERIOR SEC

El taulell de cuina i els frontals aniran aplacats amb aglomerat de quars tipus SILESTONE o similar tipus grup I.
Els electrodomèstics seran de la marca
BOSCH o similar, amb acabat inoxidable.
•
•
•
•
•

Campana extractora decorativa.
Placa vitroceràmica d’inducció de 3 focs.
Forn elèctric.
Microones encastat.
Aigüera inoxidable amb aixeta monocomandament extraïble d’acer inoxidable.

APARELLS SANITARIS
Tant el bany principal com el secundari s’entregaran amb un moble. Els sanitaris són de
ceràmica vitrificada de color blanc amb tapa
esmorteïda i el plat de dutxa acrílic.
Totes les aixetes són d’accionament monocomandament i amb economitzadors. El de la
dutxa del bany principal és de regulació termostàtica. Totes de la marca ROCA o similar.
Les dutxes tindran una mampara de vidre fix
transparent.
3

GESTIONA · AMBAR INMOBILIÀRIA
PROMOU · AMPU

ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

ASCENSOR

Preses de telecomunicacions a menjador-estar, cuina i tots els dormitoris.

Ascensors amb porta d’acer inoxidable, amb
mirall mural i portes automàtiques marca
OTIS o similar.

Accés a la finca per mitjà de vídeoporter. Així
mateix a les terrasses s’ha previst un punt de
llum i un endoll.
CLIMATITZACIÓ
Calefacció i aigua calenta sanitària a través
d’una bomba de calor d’aerotermia. S’instal·larà una unitat interior d’aerotèrmia amb dipòsit d’acumulació dins l’habitatge i una unitat
exterior.
La calefacció i la instal·lació d’aire condicionat serà per conductes a excepció del bany on
s’instal·laran tovallolers elèctrics amb termostat integrat.
El sistema de conductes d’impulsió transcorrerà pel fals sostre fins a les estances corresponents. En aquestes estances es col·locaran reixes d’impulsió frontals o de sostre, segons cada
cas. El retorn de l’aire es farà mitjançant plènum.

GARATGE I ZONES COMUNES
Porta d’entrada al garatge basculant motoritzada amb obertura automàtica mitjançant
comandament a distància i manual.
El garatge estarà dotat amb preinstal•lació
per carregar cotxes elèctrics.
Els tres vestíbuls d’accés als habitatges trobarem un acurat disseny, amb pedra sant vicenç
i il•luminació LED així com les bústies de cada
habitatge.

31 places d'aparcament dotades amb
preinstal·lació per carregar cotxes
elèctrics i 8 trasters

NOTA
Si en el moment de l’execució de l’obra, els materials, les marques o qualitats especificades en aquesta memòria, hi hagués algun imprevist de tipus tècnic, de disseny, d’aprovisionament o per criteri de la direcció facultativa, es realitzaran els canvis necessaris per d’altres de similar qualitat. Totes les solucions constructives i de disseny donen compliment a les exigències de qualitat i de seguretat del
Código Técnico de la Edificación, CTE.
4

GE S T ION A

PROMOU

CON S T RUC TORA

D IRE CC IÓ

FAC ULTAT IVA

G ES T I ON A

PR O M O U

C. Major, 30 Bis. 08221 Terrassa · Barcelona
93 733 64 00 · ambarimmobiliaria.com

