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Viure al centre? Tot prop de casa

Viure a l´Edifici Francesc Macià és viure en un emplaçament immillorable amb tots els serveis al 
teu abast. Àmplia oferta comercial i amb centres educatius i equipaments al costat de casa. 

Als voltants podràs gaudir d’espais verds com el Parc de la Torre-roja, una gran àrea natural per 
a les activitats a l’aire lliure, i el Parc de la Marina.

Graciès a la seva ubicació la promoció disposa d’una excel.lent xarxa de comunicacions amb 
connexions directes a Barcelona i localitats veïnes.
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La teva nova llar

Promoció residencial de 63 habitatges distribuïts en tres escales. 
Tipologies de 2, 3 i 4 dormitoris. I per aquells que vulguin gaudir de més espai exterior, 

plantes primeres i àtics amb àmplies terrasses d’ús privatiu.

A l’interior de l’edifici s’ha previst una zona d’ús comunitari. La promoció disposa de 
dues plantes soterrani destinades a aparcament de vehicles. La planta baixa de l’edifici 

es destina a ús comercial.



NOTA: Les característiques de l’habitatge i les seves instal·lacions estaran supeditades a les exigències de les normatives vigents, així com a les solucions tècniques determinades per la direcció facultativa. Els plànols i infografies estan subjectes a possibles modificacions, per raons tècniques, o que 

siguin ordenades per les autoritats competents. Així mateix, es fa constar que el mobiliari, vegetació o elements de decoració representats en plànols i infografies són merament orientatius i no estan inclosos en els habitatges.

Habitatge tipus 2 dormitoris



NOTA: Les característiques de l’habitatge i les seves instal·lacions estaran supeditades a les exigències de les normatives vigents, així com a les solucions tècniques determinades per la direcció facultativa. Els plànols i infografies estan subjectes a possibles modificacions, per raons tècniques, o que 

siguin ordenades per les autoritats competents. Així mateix, es fa constar que el mobiliari, vegetació o elements de decoració representats en plànols i infografies són merament orientatius i no estan inclosos en els habitatges.

Habitatge tipus 3 dormitoris



NOTA: Les característiques de l’habitatge i les seves instal·lacions estaran supeditades a les exigències de les normatives vigents, així com a les solucions tècniques determinades per la direcció facultativa. Els plànols i infografies estan subjectes a possibles modificacions, per raons tècniques, o que 

siguin ordenades per les autoritats competents. Així mateix, es fa constar que el mobiliari, vegetació o elements de decoració representats en plànols i infografies són merament orientatius i no estan inclosos en els habitatges.

Habitatge tipus 4 dormitoris



NOTA: Les característiques de l’habitatge i les seves instal·lacions estaran supeditades a les exigències de les normatives vigents, així com a les solucions tècniques determinades per la direcció facultativa. Els plànols i infografies estan subjectes a possibles modificacions, per raons tècniques, o que 

siguin ordenades per les autoritats competents. Així mateix, es fa constar que el mobiliari, vegetació o elements de decoració representats en plànols i infografies són merament orientatius i no estan inclosos en els habitatges.

Planta baixa 3 dormitoris amb terrassa



NOTA: Les característiques de l’habitatge i les seves instal·lacions estaran supeditades a les exigències de les normatives vigents, així com a les solucions tècniques determinades per la direcció facultativa. Els plànols i infografies estan subjectes a possibles modificacions, per raons tècniques, o que 

siguin ordenades per les autoritats competents. Així mateix, es fa constar que el mobiliari, vegetació o elements de decoració representats en plànols i infografies són merament orientatius i no estan inclosos en els habitatges.

Àtic amb terrassa



Interiors per viure
A Edifici Francesc Macià la distribució del projecte fa que les 

estances principals dels habitatges siguin exteriors, el que permet 
gaudir al màxim de la llum natural. Elecció de materials càlids i de 
disseny per als interiors  creant una sensació de benestar i confort.

Sala menjador Cuina



Dormitori principal Dormitori secundari

Bany principal, acabat Newker Bany principal, acabat Momentum



Àmplies terrasses i zones d’ús comunitari per gaudir



Compromesos amb tu i amb el medi ambient

Una forma nova de dissenyar i construir les nostres promociones prioritzant el confort, 
la innovació i la millora contínua dels processos, fent que els nostres edificis incorporin les 

millors tecnologies en eficiència energètica existents al mercat. 

A Edifici Francesc Macià apliquem una sèrie de mesures i solucions constructives que es 
tradueixen en beneficis i estalvi a les teves factures.



COBERTES
Cobertes invertides amb aïllaments d’última 
tecnologia evitant el sobreescalfament de 
l’espai interior

FAÇANES
Façanes amb cambra d’aire i doble aïllament de 
llana mineral i barrera de vapor per a major 
aïllament tèrmic, aportant més confort i estalvi 
en les teves factures.

FINESTRES
Finestres amb trencament de pont tèrmic i 
vidres dobles amb ATR (aïllament tèrmic 
reforçat) que impedeixen la pèrdua de calor i 
òptim aïllament acústic. Finestrals més grans 
per a millorar la il·luminació natural.

PROTECCIÓ SOLAR
Persianes enrotllables amb aïllament tèrmic i 
incorporació al projecte de voladís per a ombre-
jar les estances de l’habitatge a l’estiu.

CALEFACCIÓ
Calefacció mitjançant sistema de radiadors que 
manté el benestar tèrmic durant més temps i 
redueix la sequedat i corrents d’aire no desitja-
des.

A+

CLIMATITZACIÓ
Sistema individual de bomba de calor Inverter 
classificació A+. Baix consum energètic.

A
PRODUCCIÓ ACS
Aigua calenta sanitària. Calderes de condensa-
ció per generar aigua calenta i calefacció, amb 
classificació A, per un menor consum de com-
bustible i emissions de CO i CO2.

PLAQUES SOLARS
Instal·lació de plaques solars que ajuden a 
reduir la despesa energètica en  l’obtenció 
d’aigua calenta. 

Compromesos amb tu i amb el medi ambient



RENOVACIÓ D’AIRE
Sistema d‘extracció d’aire des de l’interior per 
banys i cuines i aportació d’aire net mitjançant 
microventilació a fusteria d’alumini, millorant la 
qualitat de l’aire en permetre la seva renovació 
constant.

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Llums led. Detectors de presència i/o polsadors 
temporitzats per escala i vestíbuls. Canalització 
per a càrrega de vehicle elèctric amb possibili-
tat d’instal·lació i connexió des del propi habi-
tatge.

ESTALVI D’AIGUA
Aixetes de baix consum amb airejadors i siste-
ma obertura frontal en aigua freda (Cold Start). 
Aixeta termostàtica en dutxes amb tecnologia 
Quick Reaction que permet aconseguir la 
temperatura desitjada en poc temps, estalviant 
aigua i energia. Presa d´aigua calenta per 
rentadora i rentavaixelles. Cisternes de doble 
descàrrega als banys.

ZONES D’ÚS COMUNITARI
Disseny de la zona d’ús comunitari pensant a 
minimitzar el consum elèctric, d’aigua i mante-
niment amb l’elecció de materials naturals i 
perdurables en el temps.

GESTIÓ D’OBRA
Durant la realització de l’obra es realitza gestió 
de residus i l’ús de materials reciclats. Ús de 
materials de proximitat i naturals.



Viladecans, molt més del que esperes

Una ciutat activa, oberta, moderna i amb excel·lents serveis públics. .



Arribar a tot arreu és qüestió 
de minuts

Viladecans està situada a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, en ple delta del riu Llobregat. A 
només 10 minuts de l’aeroport i a només 5 km 
de Barcelona per la C-31 i la C-32, i amb 
connexió directa en transport públic mitjançant 
autobusos i Rodalies de Renfe.

Gaudeix de la seva oferta cultural, 
comercial i gastronòmica

Perquè a Viladecans hi trobaràs de tot. Podràs 
comprar als seus comerços de barri, o als 
centres comercials Vilamarina i The Style 
Outlets, i també gaudir de l’oferta cultural de 
l’Ateneu de les Arts, o de la seva gastronomia i 
dels productes de proximitat del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. 

Mar o muntanya? Gaudeix 
de totes dues coses

Viladecans et permet gaudir del mar i de la 
muntanya, perquè es troba al peu del Parc 
Natural del Garraf, un paratge ideal per practi-
car esports com el ciclisme de muntanya o el 
senderisme. Però també tindràs l’opció de 
gaudir de més de 2Km de platges verges.



Avinguda Francesc Macià, 1 - Avinguda de la Generalitat, 2-6

Oficina d’informació i vendes
Av. de la Generalitat, 2-6, 08840 Viladecans
Tel. 664 488 254 www.vertixviladecans.com
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La informació, les imatges, els plànols i les qualitats contingudes en aquest dossier són de caràcter orientatiu i estan subjectes a possibles canvis, podran ser modificades per l’empresa promotora durant l’execució de les obres per causes de caràcter tècnic a criteri de la direcció 
facultativa o que siguin ordenades per les autoritats competents . El mobiliari, la decoració, els elements d’ambientació i la vegetació representats en plànols i infografies no estan inclosos en els habitatges, son meraments orientatius. Tota la informació i entrega de documentació 

es farà segons la normativa aplicable.  


