


PROMOCIÓ DE 13 VIVENDES EXCLUSIVES

Pisos d’obra nova a Sant Cugat del Vallès, situat en Av. Rius i 
Taulet 131 -133.

El Residencial consta d’un total de 13 habitatges exclusius, 
compost d’una casa aïllada independent amb ascensor i jardí 
privat, 3 plantes baixes amb àmplies estances i jardí, 2 dúplex 
amb jardí privat i 3 àtics amb grans terrasses de 3 i 4 dormitoris, 

tot això amb acabats d’excel·lent qualitat.

Disposa en les plantes soterranis comuns de places de  
parquing i trasters. 

La promoció compta amb zona comunitària amb piscina

RESIDENCIAL RIUS I TAULET

una ciutat moderna i capdavantera que manté el caliu de poble!



Una ciutat oberta i 
acollidora, que combina 

la riquesa del seu 
patrimoni històric 

amb un ampli ventall 
d’activitats. Destaca 

per la seva qualitat de 
vida, impulsada per 

un entorn natural i un 
urbanisme equilibrat, 

amb nombrosos parcs.

El centre històric es 
troba al voltant del 

Monestir, una àmplia 
zona reservada al 

vianant on sovintejen 
terrasses i en què es 
localitzen també les 

cases porxades del 
carrer Major o el mercat 

modernista de Pere 
San. Altres edificacions 
destacades són el Celler 

Cooperatiu de Cèsar 
Martinell o les antigues 

cases d’estiueig de 
l’avinguda de Gràcia.

Ubicació i emplaçament



Sant Cugat del Vallés era 
antigament una població 

d’estiueig, no obstant 
això, el seu potencial 

i el seu intel·ligent 
desenvolupament 

urbanístic ha aconseguit 
atreure a nombroses 

empreses i institucions 
educatives.

Està situat a 15km de 
Barcelona, ofereix  la 

tranquil·litat d’un entorn 
natural envejable allunyat 

de la ciutat i, al mateix 
temps, la proximitat de 
poder estar al centre de 
Barcelona en menys de 

20 minutos, gràcies a 
l’eficaç xarxa de carreteres 

i als eficients serveis de 
transport públic.

Com arribar-hi

Font: Ajuntament Sant Cugat



La meitat del municipi es troba dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, un dels parcs metropolitans més grans de Catalunya. 
La gran quantitat de zones verdes i parcs urbans al costat d’un urbanisme equilibrat ofereix infinites possibilitats.

Sant Cugat és...natura



Una ciutat rica a nivell social i cultural, pel nombre d’entitats, per la seva història i pel seu dinamisme. La ciutat combina la riquesa del seu 
patrimoni històric amb un ampli ventall d’activitats lúdiques i culturals.

Sant Cugat és...cultura



Hi han tres mercats municipals distribuïts per la ciutat com a elements clau del comerç de proximitat d’alimentació fresca. taula d’acollida i de 
trobada que us acosta als productes de la terra i d’arreu del món. 

Sant Cugat és...comerç



Un indret ple d’espais per jugar, per créixer i per aprendre. Present per als nens d’avui i futur per als joves de demà. 
El Teatre-Auditori ofereix una programació familiar pensada per introduir als infants a la música i les art escèniques des de ben petits.

Sant Cugat és...mainada



Podreu triar entre un ampli ventall d’activitats: jugar al golf, hípica, passejar en bicicleta, fer senderisme per Collserola o fer jòguing en algun 
dels tretze parcs urbans d’aquesta ciutat verda que compta amb un arbre per cada dos habitants.

Sant Cugat és...esport

























Renders - façana
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Renders - Cuines  - Casa Aïllada



Renders - Cuines Tipo



Renders - Banys



Renders - Habitacions



Renders - Sala - Plantes baixes



Renders - Sala - Duplex



Renders - Sala - Àtics



Renders - Exteriors


