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2.3 CONSTRUCCIÓ I ACABATS DE L’OBRA: 
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NORMATIVA: 
 
Les qualitats a l’obra s’ajustaran al que s’especifica en la Norma 6ª de les disposicions transitòries del 
Reial Decret 3.148-78 del 10 de Novembre, i al conveni de col·laboració entre el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos técnicos de España i al Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya ITEC. Amb les particularitats que s’indiquen en següent apartat  de 
Construcció i acabats de l’obra. 
Es complirà la NBE-CT 79 i en especial es complirà la Norma reglamentària d’edificació sobre 
aïllament tèrmic  NRE. AT-87 (D.O.G. núm. 823, de 27 d’Abril de 1.987) Els càlculs justificatius de la 
qual acompanyen a aquest projecte. La llei 20/1991 modificada  pel  Decret  legislatiu 6/1994, de 13 
de juliol de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. La norma bàsica 
de l’edificació NBE-CPI-96. Condició de protecció contra incendis als edificis. 
 

1 PRELIMINARS: 

La implantació en obra es realitzarà tenint present que es tracta d’un habitatge plurifamiliar i l’espai 
disponible per a les instal·lacions de maquinària auxiliar i l’emplaçament de la càrrega i descàrrega 
dels materials. El tancat provisional de l’obra si envaeix la vorera es senyalitzarà amb il·luminació 
vermella a les nits. Els provisionals elèctrics i els d’aigua es col·locaran dins del solar protegits per la 
tanca. 
 
 
2 MOVIMENT DE TERRES: 

Segons Memòria d’estructures. 
 
 
3 FONAMENTS: 

Segons Memòria d’estructures. 
 
 
4 ESTRUCTURA : 

Segons Memòria d’estructures. 
 
 
5 COBERTA: 

Coberta inclinada: 

La coberta inclinada serà de teula àrab amb pendent a dues aigües segons secció, fabricades sobre 
llosa inclinada de formigó armat. Amb una barrera de vapor de P.V.C., aïllament tèrmic projectat amb 
7 cms de poliestirè extruit amb  una conductivitat tèrmica mínima de 0,040 a 20°W/(m.k) , i densitat  
mínima de 13,5 Kg/ m3. Segons  Reial decret 2709 de 27/12/85. Sobre de la mateixa i prèvia capa de 
morter mixt 1:2:10 es col·locarà  tela asfáltica reforçada amb lamina intermitja protegida amb una 
capa de morter mixt 1:2:10 acabant amb la teula àrab presa amb morter mixt 1:2:10.   
Tota la coberta mantindrà l’alçada reguladora i la pendent màxim permés per les normes 
urbanístiques municipal. 
 
Terrat:  
Coberta plana invertida amb paviment transitable formada per: 

• Formigó alleugerit de 300kg/m3 formant pendents, amb un gruix promig de 10 cms. 
• Barrera de vapor de P.V.C.  
• Aïllament tèrmic de poliestiré extruït tipus III (franja blava) amb un gruix mínim de 7cm. o com 

a mínim amb una conductivitat tèrmica mínima de 0,040 a 20°W/(m.k , i densitat  mínima de 
13,5 Kg/ m3 segons  Reial Decret 2709 de 27/12/85 per aïllament tèrmic. 
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• A sobre, i prèvia capa de morter M-40 b es col·locarà  tela asfàltica reforçada amb lamina 
intermitja protegida amb una capa de morter M 40 b, sobre la que es col·locarà el paviment 
d’acabat. 

 
6 RAM DE PALETA: 

Parets exteriors: 

Les parets  de 15 cm. de gruix de maó perforat tipus “gero” tenen la funció de tancament exterior. La 
façana ha de complir amb un correcte aïllament tèrmic i acústic.  
La façana amb cambra d’aire i envà interior, amb aïllament tèrmic poliestiré expandit 5 cm.  
Les caixes de persiana en la façana  seran prefabricades amb ceràmica en llums inferiors a 2 metres. 
En forats de llum mes grans de 2 metres es col·locaran reforços intermitjos per evitar possibles 
fletxes.  
 
Parets interiors: 

Les parets interiors  de 15 cm. de gruix de maó calat R-150 de 29x14x10 cm. presa amb morter M-80, 
tenen funció de separació entre habitatges. 
Les particions i distribucions, es realitzaran amb envà de maó de 5 cm. de gruix, pres amb morter M-
80 de c.p. En l’entrega dels envans amb el sostre, es deixarà una franquícia de 2 cm, que 
posteriorment es rejuntarà amb pasta de guix. 
Envà de 9 cm. també en parets de cuina, bany i lavabo on s’hagin d’encastar conduccions d’aigua o 
qualsevol tipus d’instal·lacions. 
Envà de 5cm. per amagar portes corredisses, shunts i baixants. 
 
 
7 AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS: 

 
Aïllaments: 
 
Coberta inclinada de teula àrab: Es col·locarà una barrera de vapor de P.V.C., aïllament tèrmic amb 7 
cm. de poliestirè extruit. 
 
Façana: A les parets exteriors es col·locarà lamina de poliestirè expandit tipus III (franja blava) amb 
un gruix mínim de 5cm. entre ambdós fulls del tancament. 
 
Terrat: Damunt del forjat es col·locaran 7 cm. de poliestirè extruït com a aïllament tèrmic i capa de 
pendents amb arlita. 
 
Impermeabilitzacions: 
 
Coberta inclinada: Prèvia capa de morter mixt 1:2:10 es col·locarà  tela asfáltica reforçada amb lamina 
intermitja protegida amb una capa de morter mixt 1:2:10 acabant amb la teula àrab. 
També es col·locarà una barrera de vapor de P.V.C. 
 
Terrat: Prèvia capa de morter M-40 b es col·locarà  tela asfàltica reforçada amb lamina intermitja 
protegida amb una capa de morter M 40 b, sobre la que es col·locarà el paviment d’acabat. 
També es col·locarà una barrera de vapor de P.V.C. 
 
Soleres: Les soleres se solucionaran amb capa de matxaca de 15cm, làmina de polietilé solapada als 
murs per evitar aigua per capilaritat a més de la barrera impermeabilitzant indicada en plànols, una 
llosa de formigó  de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada  d’acer tipus AEH 500 T  de 6 mm. de 
diàmetre i de 15x15 cm. Donant compliment a la instrucció EH 99; l’acabat  serà l’especificat en 
plànols. 
 
Lloses i Sabates: Les juntes de formigonat es solucionaran amb bentonita sodica o similar, es tindrà 
cura de no provocar coqueres. 
 



PROJECTE EXECUTIU D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
C/ FUENSANTA 9-15, VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

Magí Gual – Despatx d’Arquitectura i Urbanisme 
C/ del Tigre 34, baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú     Tel/Fax  93 814 28 26 

www.magigual.com 
 
 

Murs Pantalla: El tractament per a la impermeabilitazació dels murs pantalla es decidirà en obra 
segons D.F. 
 
 
8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS: 

Arrebossats: 
Plantes soterrani: Arrebossat de morter 1:4, lliscat i pintat. 
Cuines i Banys amb alicatat: Arrebossat reglejat. 
 
 
Enguixats: 
Les parets i sostres de l’interior de les estances de l’habitatge s’enguixaran a bona vista inclòs les 
rampes d’escala. Arestes i angles rectes, encontre entre parets i entre parets i sostres; les arestes es 
protegiran amb cantoneres de P.V.C. fins 2 m. de alçada. 
 
 
9  ENRAJOLATS 

Ceràmica vidrada de 20 x 10 cm. A decidir per la D.F. col·locada amb pasta tipus “pegoland” sobre 
l’arrebossat reglejat de morter de ciment. 
 

• Cuines: color blanc fins a 1,80. 
• Banys: color blanc i una de les parets de color terrós. Fins al sostre. 

 
Les entregues de les arestes en parets enrajolades es realitzaran a testa sempre que el material ho 
permeti i sinó amb cantoneres de P.V.C., de color similar al de les rajoles. 
 
 
10 CELS RASOS: 

Fals sostre de planxa Staff de 60 x 60 cm. penjants amb revestiment continu sense junta segons 
plànols.  
Als banys on hi hagi l’evaporadora haurà de ser registrable. 
 
 
11 RAM DE PINTOR: 

Les parets i sostres amb arrebossats a bona vista es pintaran amb una ma de fons i dues capes de 
pintura plàstica llisa.  
Les parets i sostres enguixades a bona vista s’aplicará un segellat per tapar forats i s’aplicarà una ma 
de fons diluit i dues de pintura plàstica mate. Arestes i angles rectes, encontre entre parets i entre 
parets i sostres; les arestes es protegiran amb cantoneres de P.V.C. fins 2 m. de alçada. 
 
El ferro es pintarà a l’esmalt sintètic, prèviament s’ha de netejar d’òxid amb raspall metàl·lic i dues 
mans d’imprimació anticorrosiva acabat amb dues mans d’esmalt sintètic.  
 
A la fusteria interior s’aplicarà una mà d’imprimació insecticida-fungicida, una segelladora i tres mans 
de vernís sintètic de poliuretà. 
 
Les tanques de la façana del parc i l’arrebossat dels soterranis s’han de pintar. 
 
 
12 REVESTIMENTS A FAÇANES: 

Arrebossat monocapa: A les façanes exteriors i també a les quatre façanes del pati interior. Colors 
consultar a la DF. 
En el frontal del forjat i en els pilars de façana es col·locarà una malla tipus “mallatex” en l’arrebossat 
monocapa i a la part exterior de la formació de la caixa de persiana.  
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No es podrà començar la realització del revestiment sense l’autorització per part de la direcció 
facultativa. Colors consultar a la direcció facultativa. 
 
 
13 RAM DE PICAPEDRER I MARBRISTA: 

Sòcol: Peces de 30 x 10 x 2 cm. en marbre a decidir per la D.F. 
 
Taulell de cuina: taulell de Silestone 3 cm en color negre, col·locat sobre suport mural i encastat a 
parament. 
 
Aplacat a Planta Baixa façana a carrer: Pedra St. Vicenç en format horitzontal sense pul·lir. Fins a 
UPN, segons plànols. 
 
Escopidors de finestres i balconeres, ampit de terrassa: Pedra St. Vicenç apomaçada. 
 
14 PAVIMENTS: 

Gres 60 x 30 cm. gris clar , pres amb morter  pobre de ciment pòrtland i col·locat a l’estesa i truc de 
maceta, amb sòcol enrassat a paret de guix; col·locant el sòcol abans del guix.  
A tot l’habitatge, també banys i zona de les cuines. 
 
Terrat: Gres rústic antilliscant 24x24 cm amb junta 5 mm amb junta de 1 cm. amb morter pobre en 
ciment i calç. 
 
Zones comunes de l’edifici, vestíbul, escala, passadissos en voladiu: Gres porcel·lànic 
antilliscant d’alta gama. Color gris elegant. Format de 60x30cm coincidint amb el 1,20m. Dels 
passadissos penjants. 
 
Parking: Paviment de formigó continu fratassat amb helicòpter. 
 
 
12 RAM DE FUSTER 

La fusteria a l’interior serà de DM pintat mateix color de paret (blanc) amb tiradors i ferratges de 
llautó, segons plànols de fusteries de projecte executiu, segons detalls aportats per la d.f. excepte les 
portes d’entrada que seran blindades de pi barnissat. 
 
Fals sostre de planxa de DM pintat de blanc als passadissos en voladiu del pati interior. 
 
El passamà de les escales privades serà de fusta de faig per a envernissar. 
 
 
13 FUSTERIA EXTERIOR D’ALUMINI 
 
La fusteria exterior serà amb portes i finestres d’alumini lacat color alumini.  
 
 
14 RAM DE SERRALLER 
 
Estructura d’acer pintat per a desenvolupament d’escala metàl·lica comunitària, amb aplicació de 
pintura intumescent RF-60, resistència al foc, segons plànols d’estructura. Els graons seran també 
metàl·lics i amb tractament antilliscant. Passamà d’acer pintat. 
 
Planxa d’alumini, mateix color de fusteria alumini exterior, per a revestiment de façana (Segons 
plànols façanes). 
 
Reixes de protecció d’acer per a finestres de planta baixa de façana a carrer.  
 



PROJECTE EXECUTIU D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
C/ FUENSANTA 9-15, VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

Magí Gual – Despatx d’Arquitectura i Urbanisme 
C/ del Tigre 34, baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú     Tel/Fax  93 814 28 26 

www.magigual.com 
 
 

Porta de religa de l’entrada de vehicles al parking. 
 
Porta d’entrada a l’edifici de xapa d’acer perforada i pany de seguretat i porter automàtic amb 
l’obertura estant a les diferents plantes de la casa. 
 
Porta metalica amb perfileria en L per a ubicació de pedra de façana al carrer, el que seran les portes 
de registres d’instal·lacions. 
 
Portes metaliques RF a parking i trasters. 
 
Portes metalicques de registre d’instalacions al pati interior. 
 
Escopidor de xapa d’alumini per als sortints de la façana al carrer. 
 
Perfileria UPN a façana a carrer i al parc. 
 
Barana a la façana al parc: Estructura d’acer pintat. Passamà d’acer pintat. Xapa perforada. 
 
Barana a la façana al carrer: Estructura d’acer inoxidable. Passamà d’acer inox. 
 
Barana del terrat cap al pati interior: barana d’acer pintat amb brendules cada 12 cm. 
 
Estructura de suport del lluernari: acer pintat. 
 
Reforç de porta d’entrada a l’habitatge reforçada amb perfilaria metál.lica, amb pany de seguretat. 
Segons plànols. 
 
 
15 VIDRERIA 
 
Vidres exteriors: “Climalit” 4+8+6. 
 
Baranes de la façana al carrer: Vidre laminat de seguretat de 2 
llunes 4+4, acabat a l’àcid. Classificació a l’impacte nivell A.  
 
Portes a les sales-cuina amb vidre imprés. 
 
Tancament Lluernari: Policarbonat translucid. 
 
 
16 PERSIANES: 
 
Persianes enrotllables de alumini amb aïllament tèrmic interior amb registre aïllat tèrmicament, corró i 
resta d’accessoris.del mateix ral que la resta de les finestres. 
 
 
17 TRESPA 

Barana de Trespa al pati interior. Dóna el caràcter de pati verd. Cinc 
tonalitats de verd. (Segons plànols). Passamà d’acer inoxidable. 
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18 SANEJAMENT: 

Aspectes constructius i especificacions de les instal·lacions de sanejament : 
 
a). Desguàs de lavabos, bidets, banys i dutxes amb sifons individuals o pots sifònics registrables, 
abans de la connexió a les baixants. 
 
b). Desguàs de les aigüeres, safareigs, i aparells amb desaiguament per bombeig per mitjà de sifons 
individuals registrables, abans de la connexió a les baixants. 
 
c). Existència de sobreeixidors per a lavabos, bidets, aigüeres i safareigs. 
 
d). El desguàs dels inodors a les baixants es farà directament o mitjançant un tub d’unió d’ 1 m de 
longitud com a màxim. 
     
 e) Desguàs independent de recollida d’aigües pluvials amb sortida directa a carrer; amb possibilitat 
d’arribar a dipòsit acumulador per altres utilitats. 
 
e). Col·locació d’una reixeta desmuntable i de tancament hidràulic en les buneres. 
 
f). Pendents superiors a l’ 1,5 % per a la xarxa horitzontal de desaigüament, en habitatges i zones 
comunes de l’edifici. 
 
g). Es col·locaran suports cada 2 m en els elements verticals i cada 50 cm en els horitzontals o 
inclinats. 
 
h). Es ventilaran les baixants pel seu extrem superior per tal d’evitar succions.  
 
i). Per a alçades superiors a 20 m i per a trams horitzontals s’utilitzarà canonada de pressió amb 
diàmetres superiors a 160 mm. 
 
j). Tota baixant en entroncar amb la xarxa horitzontal, disposarà de colze de pressió reforçat o 
d’arqueta de peu de baixant registrable. 
 
k). Les xarxes horitzontals seran de canonada de pressió amb base de formigó en terreny ferm o 
compactat. Es disposaran arquetes registrables en els nusos i en els canvis de direcció. 
 
l). Es situarà una arqueta o pou general de registre entre la xarxa horitzontal de sanejament i la xarxa 
general de clavegueram. 
 
m). Es col·locarà una arqueta separadora de fangs o greixos abans de l’ arqueta o pou general de 
registre quan la instal·lació rebi aigües procedents de l’aparcament o d’altres que puguin contenir 
fangs o greixos. 
 
n).S'instal·laran les canonades de manera que puguin dilatar-se lliurement. 
 
o). La protecció dels materials de l’agressió ambiental, de materials no compatibles i de les aigües 
brutes. 
 
p). La comprovació dels nivells de les clavegueres exteriors serà responsabilitat del 
CONTRACTISTA. 
 
 
Xarxa horitzontal de sanejament amb tub de polietilè soterrat amb base de nivell per pendent mínima 
del 3% amb tubs i derivacions amb arqueta sifònica registrable a la sortida, abans de la connexió a la 
xarxa general. (Ø150). 
 
Els desguassos i baixants seran de Polietilé.  
Diàmetres dels comptadors i de les claus de pas. 
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Comptador : 26 mm 
Vàlvules d’assentament o comporta : 26 mm 
Diàmetre de la clau de pas de l’abonat : igual que el muntant. 
Diàmetre de la derivació del subministrament: 26 mm 

 
Diàmetres de les derivacions dels aparells. 
 

Banyeres :   15 mm. 
Dutxes :    15 mm. 
Lavabos :    10 mm 
Inodor :    10 mm 
Bidets :    10 mm 
Aigüeres :    12 mm. 
Màquines de rentar :  15 mm 

 
La despesa unitària i els diàmetres de les connexions de servei seran les següents : 

 
 - Banyeres i dutxes :  0,3 l/s  20/22 mm 
 - Lavabos :   0,1 l/s  16/18 mm 
 - Inodors :    0,1 l/s  10/12 mm 
 - Bidets :   0,1 l/s  12/14 mm 
 - Aigüeres :   0,2 l/s  16/18 mm 
 - Safareigs :   0,2 l/s  20/22 mm 
 - Màquines de rentar :  0,2 l/s  20/22 mm 

 
 
19 VENTILACIONS: 
 
Banys: Es col·locaran tubs de polietilè o elements ceràmics tipus shunt (Ø125). 
Cuines: Tub de polietilè per a la sortida de fums dels focs (Ø140). 
Tub metàl·lic per a la sortida dels fums de la caldera (Ø200).. 
El coronament de la sortida de fums serà amb extractor tipus ECCOEXTRACTOR, per facilitar 
ventil.lacio. 
20 INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT 
 
Instal·lació elèctrica amb fils conductors de doble capa protegits en tubs semi-rigids encastats. 
Electrificació de l’habitatge: Elevada 9.200 W.per vivenda i local. 
Instal·lació de Posada a Terra: Es col·locaran els elements de protecció com magnetotèrmics, 
diferencials segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i normativa vigent. 
Instal.lació de linia de terra amb cable de coure nu de 35 mm2 de secció. 
Es col·locaran piquetes al terreny d’acer courejat  de diàmetre 18,3mm i de 2 m de llargaria 
conectades a la xarxa de terra de l’edifici.  
Mecanismes elèctrics: Color plata serie  Bticino light tech o similar. 
 
La instalacio electrica es objecte d’un projecte especific per part d’enginyer. 

 
 
21 INSTAL.LACIONS LAMPISTERIA 
 
a). Les instal·lacions interiors seran de tubs flexibles de  polietilé. 
 
b). Les instal·lacions encastades es protegiran i es fixaran amb un material que no malmeti la 
instal·lació. 
 
c). Les instal·lacions es col·locaran amb pendent per permetre el seu buidat. 
 
d). Les canonades d’aigua calenta encastades es protegiran amb tub. Aquest tub ha de fer possible la 
seva dilatació. 
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e). Cada unitat sanitària disposarà de claus de pas per a aigua freda i calenta. Totes les claus de pas 
seran cromades. 
 
f). Es disposaran aixetes i desguassos per a màquines de rentar. 
 
g). Es faran servir aixetes amb airejadors. 
 
h). Totes les aixetes, les claus de pas, els tubs d’entrada a lavabos i bidets per a aigua freda i calenta 
i els sifons de desguàs que s’indiquin seran de metall cromat o plastificat. Tot el material sanitari serà 
de marca Sangrà o similar amb aval de garantia de conservació de 10 anys com a mínim. 
 
 i). Tots els sanitaris descrits es consideren amb accessoris complets i col·locats (miralls, tovallolers, 
etc.). Es mesurarà per unitats completes d’obra realitzades, incloses legalitzacions, permisos i ajudes 
del ram de paleta. 
 
Xarxa d’aigua freda i calenta amb tub de polietilè reforçat amb fibre de vidre, comptador a la tanca, 
amb vàlvules de retenció i de pas a cada una de les estances humides. 
 
Pre-instal.lació de rentadora, assecadora i rentavaixelles amb aigua calenta i freda. Electrodomèstics 
bitèrmics. 
 
 
22 APARELLS SANITARIS 
 
Subministre i col·locació de sanitaris de la casa “ROCA” amb els accessoris complementaris de bany. 
Color dels sanitaris: BLANC 
Plat de dutxa: prefabricat segons plànols. 
Inodors: Model Meridian amb doble descàrrega. 
Lavabo: Model Fontana per anar sobre encimeres amb aixetes tipus “monodin atai cromada”, telèfon 
dutxa i accessoris.  
Aigüera de la cuina: Fibra de mateix color de taulell encastada al taulell de cuina. 50 x 50 cm. amb 
aixetes d’acer inox. o similar qualitat que la resta de sanitaris. 
 
 
23 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES: 

Es col·locarà  videoporter electrònic i mecanismes a la tanca amb dispositiu d’apertura a cada 
habitatge, als dúplex es posarà un a cada planta. 
Instal·lació telefònica: Presses a totes les estances. 
Instal·lació TV i FM: Presses a totes les estances. 
Instal.lació de plaques solars per a escalfament d’aigua corrent sanitària amb acumulador 
independents. 
 
 
24 MOBILIARI DE CUINA I ELECTRODOMÉSTICS: 

Mobles baixos i alts amb fusta postformada amb acabat interior plastificat en el fons de l’armari amb 
“melamina” color blanc. Sota els mobles es col·locarà sòcol de fusta del mateix tipus. 
A totes les cuines es dispondrà sota aigüera armari amb sistema de cubells de brosa separatiu de 
reciclatge. 
Cuina encastada sobre taulell de quatre focs elèctric vitro en negre  “Siemens” o similar preu i forn 
elèctric encastat “Siemens” o similar. 
Turbina extractora de gran poténcia instal·lada a la campana de fums de la cuina, integrada amb 
armaris. 
Els electrodomèstics estaràn integrats amb mateixa fusta que la resta d’armaris de cuina. 
La rentadora i el rentavaixelles seran bitèrmics. 
 
 
25 SEGURETAT I SALUT 
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Es tindran en compte les repercussió econòmiques i el personal disponible per donar compliment a la 
legislació vigent en aquest tema. 
Els materials de casc, roba, elements de seguretat com tanques, bastides, etc es tindran en compte 
donant compliment a la normativa vigent. 
 
 
26 RECICLATGE DE RESIDUS. 
 
Tots els residus generats pel procés de l’execució de l’obra seràn degudament separats per les seves 
característiques a diferents contenidors de reciclatge. 
Envoltoris de morter, guix; contenidor de paper. 
Envoltoris de formigó; contenidor de plàstic. 
Envoltoris de peces ceràmiques ( gres ); contenidor de paper. 
Restes de tubs d’instal.lació; contenidor de plàstic. 
Envoltoris de palets en general; contenidor de plàstic. 
Envoltoris de cable elèctric; contenidor de paper. 
 
 
 27 CALEFACCIÓ 
 
Segons projecte de plaques solars d’enginyer. 
 
 
28 VARIS 
 
Es col·locarà el número de policia de l’edifici així com les lluminàries necessàries a l’entrada i escala. 
També es col·locarà la bústia per a l’habitatge. 
 
Tot allò amb les característiques d’una bona construcció i les ressenyades al Plec de Condicions. 
La propietat i la direcció tècnica de l’obra podran introduir les modificacions que es creguin oportunes 
en la distribució i acabats dels habitatges. 
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