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Exclusiu residencial
d’obra nova a Bolvir, amb
31 llars, una d’elles, és una

casa independent.
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El Prat de Bolvir és una promoció d’obra nova 

situada al bell mig de Bolvir, al Carrer Escoles 10, i 

està formada per 31 habitatges unifamiliars de 4 

dormitoris, amb jardí i garatge privat.

El residencial s’alça a La Cerdanya, sobre les 

muntanyes pirinenques de La Solana, a tocar de 

les pistes d’esquí de La Masella i La Molina. És 

una zona ideal per a realitzar rutes de senderisme i 

descobrir les diferents esglésies romàniques que es 

troben pels vessants i per les petites i encisadores 

localitats que l’envolten. 

CENTRES
COMERCIALS

Carrer Escoles, 10,
17539 Bolvir, Girona

SERVEIS DE
TRANSPORT

PARCS

CLUBS
ESPORTIUS

COL·LEGIS

Bolvir, on si no? Si no ho troba al nostre 
residencial, és perquè no 
és prou exclusiu!

La Masella-Molina: 15 km

Font Romeu: 26 km

Les Angles: 39 km

Porte-Puymorens: 27 km

GrandValira: 42 km

Real Club de Golf de La Cerdanya: 2 km

Golf Sant Marc: 6 km

Parc Natural del Cadí-Moixeró: 9 km

Parc Naturel Régional Pyrénées Catalanes: 8 km

Puigcerdà: 5 km

Bellver de Cerdanya: 12 km

Llívia: 11 km

Fontanals Golf Club: 6 km

Veure l’església de Santa Cecília o visitar el santuari 

del Remei són només dos exemples del patrimoni 

arquitectònic que podrà trobar sense sortir del 

mateix conjunt històric de Bolvir. I si el que desitja 

és practicar el seu esport preferit, la promoció es 

situa molt a prop d’un dels camps de golf més 

importants d’Europa: el Real Club de Golf de La 

Cerdanya.

¡Viure a El Prat de Bolvir és fer-ho rodejat de  

natura i d’una exclusivitat connectada a les 

seves necessitats!
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Viure al centre de Bolvir
és quelcom excepcional

El Prat de Bolvir és un conjunt residencial d’obra nova 

ubicat a Bolvir, una petita i reconeguda població de la 

Baixa Cerdanya situada a poc més de sis quilòmetres 

de Puigcerdà. Aquesta exclusiva promoció està formada 

per 31 habitatges unifamiliars de 4 dormitoris, amb 

jardí i garatge privat.

Viure a Bolvir és un privilegi a l’abast de molt pocs, i 

fer-ho just al el centre d’aquesta població gironina, 

és tot un luxe.
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4 DORMITORIS

JARDÍ PRIVAT

GARATGE PER 2 COTXES 
TIPUS BOX

DISSENY FUNCIONAL AMB 
QUALITATS EXCEPCIONALS

31 HABITATGES 
UNIFAMILIARS
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Interiors que brillen 
amb llum pròpia

Innovació i disseny es fusionen per oferir als seus 

futurs propietaris uns interiors funcionals i diàfans, 

orientats per a gaudir dels paratges més espectaculars 

de La Cerdanya sense moure’s del sofà.
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Espais amb detalls que 
marquen la diferència 





Envolta’t de natura
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TIPUS H: PRIMERA PLANTATIPUS H: PLANTA BAIXA



MEMÒRIA  
DE QUALITATS



Coberta 

Les cobertes es realitzaran amb els següents materials (començant des de la part 
interior de l’habitatge):

• Vigues de fusta trilaminar tractada i envernissada

• Tauler cadellat i envernissat

• Capa de polietilè de 600 galgues

• Llosa de formigó armat col·laborant amb les vigues de fusta mitjançant 
connectors

• Aïllant de 5 cms de poliuretà

• Llata de fusta tractada (formació de càmera d’aire)

• Tauler format per taules de pi tractades

• Tela impermeabilitzant

• Pissarra

• Les cobertes dels porxos seran iguals però sense la llosa de formigó armat

Façanes

REVESTIMENT EXTERIOR 

Aquestes es faran segons el projecte i les característiques de la zona, amb pedra, 
fusta i vidre (veure plànols).

Els tancaments que suportin forjats es construiran amb murs de formigó armat de 20 
cms de gruix, aïllant (per aconseguir la ruptura del pont tèrmic) i pedra o fusta tractada 
per la part exterior (segons projecte). A la part interior es col·locarà un aïllament tèrmic 
i acústic, un envà trasdossat amb placa de guix de 15mm o aplacat amb fusta (segons 
projecte). Els tancaments no estructurals es faran amb paret de gero (ceràmic) més 
l’aïllament i la pedra o fusta (segons projecte) per la part exterior i a l’interior serà igual 
que l’anterior, un aïllament tèrmic i acústic, i el trasdossat de placa de guix.

Memòria de qualitats

Definició del projecte

Aquest és un conjunt residencial de 31 habitatges agrupats en 5 illes diferents de 
cases en el bell mig de la població de Bolvir, a la zona de La Solana. A través aquest 
projecte volem oferir als nostres clients una nova forma de viure La Cerdanya, 
adaptada a les necessitats del moment i que els permeti gaudir d’una llar exclusiva 
amb el màxim confort i benestar.

L’aposta d’Estruform és construir unes cases de qualitat, adpotant els elements 
tradicionals com la pedra, fusta i pissarra típics d’aquesta zona del Pirineu i 
combinant-los amb les tecnologies actuals com ara l’aerotèrmia. A més a més, per 
aconseguir que els habitatges estiguin conectats directament amb la natura de 
l’entorn, cadascuna de les cases disposarà d’una zona enjardinada privativa. Aquest 
projecte d’Estruformpromocions es realitza amb la col·laboració de l’arquitecte 
Eduard Gratacòs i Riera.

Fonamentació i estructura

La fonamentació i l’estructura d’aquesta edificació serà segons el projecte executiu 
realitzat per la Direcció Facultativa d’aquesta obra. La fonamentació es farà a base 
de sabates corregudes de formigó armat sota els murs de càrrega. L’estructura serà 
amb murs pantalla de formigó armat entre habitatges. Els sostres seran:

• Entre planta soterrani i planta baixa: lloses massisses de formigó armat, 
aconseguint d’aquesta manera un conjunt de gran solidesa.

• Entre planta baixa i planta pis: lloses massisses de formigó armat col·laborant 
amb vigues de fusta (trilaminars) en la seva part inferior.

Instal·lacions

ELÈCTRICA

Es realitzarà una instal·lació en funció de la normativa vigent. L’armari de 
comptadors estarà agrupat per cada grup de cases que formen una illa. La 
instal·lació serà individualitzada per a cada habitatge. 

La caixa amb els mecanismes de protecció de les diferents línies estarà 
ubicada en el vestíbul d’entrada de cada habitatge. Totes les habitacions tindran 
interruptors commutats i preses de llum. Les terrasses tindran un aplic i un endoll 
per exterior.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

La instal·lació es realitzarà seguint la normativa vigent. Aquesta es realitzarà 
amb tubs de polietilè reticular des de l’armari del comptador a l’entrada de 
cada habitatge on es col·locarà una clau de pas. Des d’aquesta, es distribuirà 
fins als diferents punts de consum, amb la mateixa tuberia. A totes les estances 
on hi hagi consum d’aigua s’hi instal·laran claus de pas d’aigua freda i calenta. 
S’instal·laran preses d’aigua freda i calenta pels següents electrodomèstics: 
rentavaixelles i rentadora. La xarxa de sanejament es construirà amb tubs de PVC 
que s’insonoritzaran en el seu pas per l’interior dels habitatges, evitant d’aquesta 
manera el soroll excessiu que es pugui produir per causa dels baixants. Les aixetes 
seran de la casa Roca o similar, excepte en aquells casos que s’hagi dit de manera 
diferent en aquesta memòria.

FUSTERIA EXTERIOR

La fusteria exterior serà una perfileria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i 
de color marró fosc satinat (RAL 8019tx), impedint d’aquesta manera la transmissió 
de la temperatura des de l’exterior a l’interior de l’habitatge. Els tancaments de 
sala-menjador i habitacions seran amb fulles corredisses.

L’envidrament de totes les finestres serà doble, amb càmera d’aire, tipus Climalit 
o similar, millorant d’aquesta manera l’aïllament tèrmic i acústic. A més a més, les 
orientades al sud seran de vidres del tipus BAIX EMISSIU, amb la finalitat de reduir 
la pèrdua de temperatura a l’hivern i l’entrada de calor a l’estiu.

Distribucions interiors

ENVANS

La separació entre habitatges formarà part d’un element estructural que consisteix 
en un mur de formigó armat de 20 cms de gruix que anirà a tot l’habitatge. Aquest 
es recobrirà per ambdós costats amb placa de guix laminat sobre una estructura 
metàl·lica i un aïllament, tèrmic i acústic, de 4 cms de gruix. El gruix d’aquesta 
divisòria serà de 32 cms. La divisòria entre habitatges en la planta -1 serà amb un 
mur de formigó armat. Aquest no es recobrirà amb cap material.

La paret que separa l’aparcament de la sala polivalent es construirà amb mahó de 
formigó i la sala polivalent estarà tota trasdossada amb envans secs. 

Les divisòries interiors dels habitatges es construiran amb el sistema d’envans 
secs, una estructura metàl·lica amb unes separacions màximes entre montants 
de 40 cms (per donar la màxima rigidesa), una placa de guix laminat (tipus pladur) 
de 15 mm a cada costat de l’estructura i això ens permetrà col·locar entre plaques, 
un aïllament tèrmic i acústic i totes les instal·lacions empotrades necessàries pel 
bon funcionament de l’habitatge. En les divisòries de zones humides (banys, cuina 
i safareig) aquestes plaques de guix laminat seran hidròfugues.

L’aïllament que es col·locarà és un plafó de cotó, que millorarà el rendiment en 
l’aspecte tèrmic i acústic respecte a la fibra de vidre, a més de ser ignífug (resistent 
al foc) i ecològic.



AIGUA CALENTA SANITÀRIA, CALEFACCIÓ (TERRA RADIANT) I 
CLIMATITZACIÓ

Es realitzarà una instal·lació complexa basada en el concepte de l’AEROTÈRMIA, 
sistema considerat com energia renovable. Aquest és un sistema que obté l’energia 
aprofitant la temperatura de l’aire exterior, i a continuació produeix fred o calor, i 
tot això amb un reduït consum de l’electricitat per part de l’usuari, ja que té un 
rendiment molt bo.

Aquest sistema consta d’una unitat exterior, anomenada condensadora, la qual va 
unida a la unitat interior, hidrokit, que a través d’un sistema de vàlvules, bombes i 
dipòsits auxiliars proporciona energia suficient per fer funcionar:

• Acumulador d’ACS (Aigua Calenta Sanitària)

• Sistema de calefacció per terra radiant (calent)

Els termostats s’instal·laran un, a la sala d’estar-menjador, i l’altre en el distribuidor 
de la planta pis. Són termostats que poden funcionar, amb connexió wifi, des de 
qualsevol smartphone o tauleta, així es podrà controlar des de l’exterior de la casa.

Cada habitatge tindrà una zona específica per a tota aquesta instal·lació, 
individualitzada, i serà a la planta soterrani. La condensadora estarà ubicada a 
l’exterior de l’habitatge i es buscarà la manera de reduir el seu impacte visual.

Tot això serà seguint un projecte tècnic específic.

TELECOMUNICACIONS

En aquest apartat farem una instal·lació moderna i adaptada a la normativa actual.

La fibra òptica arribarà fins a l’entrada de l’habitatge, i a partir d’aquest punt es 
disposaran endolls de telefonia a la sala d’estar-menjador, cuina, estança de la 
planta pis i habitacions. Aquests punts estaran connectats mitjançant cable UTP, 
que permet tant el trànsit de dades com el de veu.

També s’instal·laran a la sala d’estar-menjador i habitació de matrimoni un cable 
coaxial per poder disposar de televisió per cable.

Finalment, s’instal·laran endolls de TV i FM a totes les habitacions, sala d’estar-
menjador, estança de la planta pis i cuina.

L’antena serà col·lectiva pels habitatges da cada illa de cases.

Acabats interiors

FUSTERIA INTERIOR

La porta d’entrada a l’habitatge serà blindada amb una tanca de 3 punts, frontises 
antipalanca i un rivet en tot el seu perímetre. Tindrà un espiell i un tirador d’acer 
inoxidable.

A l’interior de l’habitatge s’instal·laran portes monobloc envernissades. Els ferratges 
i manetes seran d’acer negre.

BANYS

En els banys, les parets i terres seran de material ceràmic. S’instal·laran aixetes 
monocomandament i sanitaris blancs.  La col·locació de banyera o plat de dutxa 
serà segons projecte.

• Banyera: marca Roca o similar (segons projecte)

• Plat de dutxa: de la marca Hidrobox o similar. És un producte fabricat a base de 
resines i construït a mida.

Les aixetes de plats de dutxa i banyeres seran termostàtiques exteriors amb doble 
sortida d’aigua, a través de teledutxa regulable en alçada i de ruixador de sostre en 
columna exterior de dutxa amb funció de pluja.

Els sanitaris seran de la marca Roca o similar, models:

• Vàter: model DAMA COMPACT.

• Bidet - model DAMA COMPACT (només en bany principal suite de matrimoni). 

Tots els banys tindran mirall enganxat.

SAFAREIG - ESPAI PER A LA BUGADA

El safareig -espai per a la bugada- serà una estança independent situada en la 
planta soterrani de les cases i preparada per a la instal·lació de la rentadora i 
assecadora.

El paviment serà ceràmic, i les parets seran d’envà sec tipus pladur, placa de gruix 
laminat hidròfoga (que protegeix de la humitat).

CUINA

Aquesta serà tipus oberta, segons projecte.

Estarà equipada amb mobles alts i baixos de disseny i taulell de Silestone o 
similar. També es construirà una illa central.

Els electrodomèstics seran de la marca Bosch o similar:

• Campana extractora integrada de 90 cms.

• Forn elèctric

• Microones

• Rentavaixelles integrat

• Placa d’inducció

• Frigorífic combi integrat

També s’instal·larà una pica d’acer inoxidable d’un únic carcanyol i aixeta de la 

marca Roca. La zona de la cuina es pavimentarà amb material ceràmic.

SALA D’ESTAR-MENJADOR, HABITACIONS I ZONES DE PAS

El paviment serà de parquet sintètic laminat flotant de qualitat AC5, col·locat sobre 
manta d’aïllament i sòcul, de fusta xapada, lacat en color blanc.

Les escales de la planta soterrani a la planta baixa seran de formigó i es forraran 
amb fusta. Les escales de planta baixa a planta pis seran de fusta envernissada.

Els sostres de la sala d’estar-menjador i habitacions seran de vigues i tauler 
cadellat a la part superior i tot envernissat. Tot això serà segons projecte.

Les parets i sostres (que no siguin de fusta) es pintaran amb pintura plàstica llisa.

SALA POLIVALENT - SOTERRANI

El paviment de la zona de la sala polivalent serà amb material ceràmic tipus Greco 
Gres. Es deixaran preses de llum, telefonia i TV.

IL·LUMINACIÓ

Els habitatges inclouran la il·luminació següent:

• Banys: ulls de bou de led encastats en el fals sostre. La seva distribució i 
quantitat dependrà de l’espai disponible.

• Cuina: ulls de bou de led encastats en el fals sostre. La seva distribució i 
quantitat dependrà de l’espai disponible. També s’instal·laran lineals de led sota 
els mobles alts amb encesa independent.

• Zones de pas, passadissos i vestíbul d’entrada, llums led. La seva distribució i 
quantitat dependrà de l’espai disponible.

RENOVACIÓ AIRE INTERIOR HABITATGES

De forma individual per a cada habitatge es realitzarà un sistema de ventilació 
mecànica. 

El funcionament d’aquest serà el següent: s’agafarà aire net de l’exterior de 
l’habitatge a través dels tancaments de sala d’estar i habitacions i a través de les 
estances humides (cuina, banys i safareig) serà expulsat altre cop a l’exterior.

Aquest sistema ens ajudarà a mentenir l’aire net a l’interior de l’habitatge.

Acabats exteriors

TERRASSES I PORXOS

La construcció dels porxos serà tal i com s’ha explicat anteriorment a l’apartat 
cobertes.

Les terrasses seran de paviment ceràmic antilliscant col·locat amb ciment cola 
flexible i amb la impermeabilització i pendents necessàries per a un bon ús i 
gaudir d’aquesta.

Tots els habitatges tindran, a l’exterior, un endoll elèctric.

Tots els porxos disposaran d’una barbacoa que tindrà sortida vertical fins a la 
coberta, evitant d’aquesta manera que el fum perjudiqui als veïns.
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Aparcament

La porta d’accés a l’aparcament privat de cada habitatge serà seccional, és a dir, 
que s’obre verticalment i queda sota el sostre, millorant l’espai tant a l’interior com 
a la zona del davant, alhora que permet una llum de pas superior a les portes 
basculants. Aquesta s’accionarà amb un comandament a distància únic per a cada 
habitatge.

El paviment de la zona d’aparcament serà acabat de formigó fratassat, aspirat i 
envernissat.

COTXE ELÈCTRIC

Ja que l’habitatge disposarà d’una única escomesa de llum, es podrà fer la recàrrega 
del vehicle elèctric en el mateix aparcament.

Zones comunitàries

S’instal·larà una porta a la zona d’aparcament, per donar privacitat als carrils de 
circulació del recinte de la planta -1.

Normativa

El projecte i l’execució són en funció dels requisits bàsics de qualitat establerts per 
la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupada pel Codi Tècnic 
de l’Edificació (CTE).

Informació important

Aquesta memòria de qualitats estarà supeditada a l’obtenció de la llicència d’obres 
majors i als possibles requisits que en ella s’hi especifiquin.

Les imatges, renders i infografies, tant d’interiors com de façanes o elements 
comuns que s’hagin entregat no tenen caràcter contractual i són merament 
il·lustratives per ajudar a entendre el projecte, ja que estan subjectes a 
modificacions d’ordre tècnic, jurídic o comercial per la direcció facultativa o 
autoritat competent. 

* El mobiliari que apareix en aquestes esmentades imatges, 
renders i infografies no està inclòs si no està indicat d’aquesta 
manera a la memòria de qualitats.

NORTILIA PROMOCIONES, S.L. es reserva el dret a realitzar modificacions de les 

qualitats ofertades sempre que aquestes derivin d’exigències jurídiques, legals, 

tècniques o d’execusió del projecte, comprometent-se a mantenir el nivell de la 

qualitat definida en aquest document. En cas que els models especificats en 

aquesta memòria no existissin en el moment de la compra es substituiran per 

referències de models equivalents i amb prestacions similars.




