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Introducció
Som una promotora residencial compromesa amb cada
un dels nostres clients, busquem l’excel·lència, la qualitat
i la satisfacció de crear una casa per a tu. Desenvolupem
productes amb alts estàndards de qualitat, disseny,
sostenibilitat i confort. A les nostres vivendes representem els
valors fonamentals que ens identifiquen com un grup líder
en el sector, consolidat, en continu creixement i innovador.
Et donem la benvinguda a un projecte pensat per a tu, Célere
Els Ametllers, una promoció exclusiva, en un entorn privilegiat
i ideada amb les millors qualitats, tipologies, zones comuns,
serveis, i una excel·lent comunicació amb Barcelona.
Esperem que aquest recorregut per Célere Els Ametllers sigui
totalment plaent i t’ajudi a conèixer millor aquesta simbòlica
promoció.

Advertiment legal: Projecte en fase de precomercialització per a identificació de compradors potencials. El Promotor ajustarà la seva actuació i
contractació al que disposa la Ley 38/1999, i altres normatives que la complementin i/o substitueixin. De conformitat amb això, en el moment de
la signatura dels corresponents contractes de compravenda farà entrega de les garanties legalment exigibles.
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Document elaborat a partir del Projecte bàsic de l’edifici. Pot patir modificacions per exigències tècniques, ajustant-se en tot cas al Projecte
d’Execució. La ubicació d’aparells sanitaris i mobiliari de cuina es pot modificar per raons tècniques. La resta del mobiliari i elements de decoració/
vegetació no inclosos. Suggeriment de decoració, en cas d’incloure no serà necessàriament conforme a les imatges. Consulto en el punt de venda.
Tota la informació referida en el RD 515/89 de 21 d’abril es troba a la seva disposició a les nostres oficines.

Cases que
et donen confiança

INTRODUCCIÓ
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Entorn
Sant Andreu de Llavaneres,
el plaer de viure
Sant Andreu de Llavaneres està situat a la comarca del Maresme, entre el mar
i la muntanya, a 34 quilòmetres de Barcelona i a tan sols 6 km de Mataró. Si
t’agrada la platja sent la brisa del mar Mediterrani mentre et submergeixes en
les seves aigües càlides, i si prefereixes la muntanya, respira l’aire fresc i pur de
la serralada litoral. Viure aquí és gaudir tot l’any d’un clima excepcional.
• Aeroport de Barcelona-el Prat - 54 Km
• Estació de Sants - 41 Km
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Un lloc amb història
Al nucli urbà, trobaràs el casc antic i algunes de les
cases més emblemàtiques de la població, gran part del
patrimoni arquitectònic de Llavaneres Ca l’Alfaro, Ca
Catà, Ca Cornell, Ca Amat i Ca Trias entre altres. A més,
la màgia de Llavaneres es veu representada al Torrent de
les Bruixes. L’economia de Llavaneres, està basada en la
floricultura cultiu del pèsol i els serveis lúdics i esportius.
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Amb els 5 sentits
A Sant Andreu de Llavaneres conviu una societat turística
i residencial durant tot l’any. el clima mediterrani, la
cultura, les tradicions, la gastronomía i les comunicacions
fan un lloc amb el qual somiar. El municipi compta
amb infraestructures esportives de primer nivell: El Port
Esportiu Port Balís, el Club de Golf Llavaneres i el Club
Esportiu, el més eficient i sostenible de la zona.
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ENTORN

Productes de la Terra
En la temporada del pèsol pots degustar la seva varietat
més dolça a la Mostra Gastronòmica i a la Festa del Pèsol.
Un altre producte estrella és la coca, un deliciós dolç amb
forma aplanada, tendre al tacte i fet de crema pastissera
i pinyons.
Llocs a prop de Sant Andreu de Llavaneres:
• Sant Vicenç de Montalt 2,6 km
• Arenys de Mar 5,8 km
• Argentona 7,1 km
• Cabrera de Mar 9 km
• Caldetes 3,7 km
• Arenys de Munt 6,5 km
• Canet de Mar 8,5 km
• Sant Iscle de Vallalta 9,2 km
• Mataró 6 km
• Dosrius 6,9 km
• Vallgorguina 8,8 km
• Villalba Sasserra 9,6 km
• Barcelona 34 km
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Ubicació
Aquesta promoció es troba a 30 minuts del centre de
Barcelona i a 5 minuts de Mataró, on pots trobar gran
varietat de serveis, des col·legis com Maria Mercè Marçal,
Salesians de Sant Antoni de Pàdua, Maristes Valldemia,
Cor de Maria i la Escola Universitària Tecnocampus de
Mataró Maresme adscrita a la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona. Altres dels serveis de què pots disposar és
el Hospital de Mataró i el centre comercial Mataró Parc
amb un ampli ventall de comerços restaurants i sales
Célere Els Ametllers compta amb tot tipus de serveis i de cinema. Compta amb excel·lents comunicacions i
comunicacions, a mig camí entre el nucli urbà i el port accessos com l’autopista del Maresme, la N-II i la línia 1 de
marítim on poder degustar gran varietat de restaurants, rodalies Renfe.
botigues, i serveis esportius com el Camp de Golf
Llavaneres, un dels clubs més prestigiosos i exclusius de Célere Els Ametllers són cases que omplen de vida.
Barcelona. Però, si el que vols és gaudir del mar, el port
esportiu de Port Balís t’ofereix la possibilitat de gaudir
d’una àmplia varietat d’esports nàutics.
Célere Els Ametllers té una ubicació excepcional. Es
troba a la província de Barcelona, dins de la comarca
del Maresme, al nord-oest del municipi de Sant Andreu
de Llavaneres i ubicada a Avinguda Sant Andreu amb
Passeig de Xipress. Aquesta promoció se situa a escassos
minuts del centre del municipi, en un entorn privilegiat
envoltats de mar, muntanya i amb una de lespoblacions
més agradables de la costa del Maresme.
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Projecte
Célere Els Ametllers és una urbanització privada amb
àmplies zones verdes perfectament integrada en el
entorn natural. T’oferim 86 habitatges distribuïts en 2
magnífics edificis amb habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris,
destacant les plantes baixes i àtics tipus dúplex amb
àmplies terrasses.
La teva casa complirà amb tots els requisits de seguretat
i qualitat perquè gaudeixis d’un habitatge que t’ofereix
tranquil·litat en una urbanització amb àmplies zones
comuns com: la zona d’oci i l’esportiva perquè optimitzis
al màxim el teu temps sense necessitat de sortir de casa.
Aquest conjunt residencial disposa d’una qualificació
energètica A la qual cosa suposa un estalvi energètic i
econòmic perquè puguis viure la teva vida d’una manera
còmoda, fàcil i sostenible.

PROJECTE

Célere Els Ametllers són cases fetes per a tu.
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Les zones comunes són una de les nostres prioritats al
concebre qualsevol de les nostres promocions. Són espais
amplis i molt atractius, amb gran varietat de serveis, que
les fan úniques i especials. Estan pensades per a tu, per
oferir-te grans avantatges que et faran la vida més fàcil,
tranquil•la i autònoma.

LA
PISCINA
La piscina està pensada perquè els adults i els nens i
nenes puguin gaudir amb amics o en família d’una zona
comú que ajudi a fer que els mesos d’estiu siguin més
agradables i, sobretot, més refrescants.

PARC
INFANTIL
El parc infantil ajudarà a fer que els més petits de la casa
visquin moments únics amb els seus amics o veïns, amb
els que acabaran essent amics per tota la vida. Tot això
amb la tranquil•litat de saber que son a una passa de la
teva comunitat, vivent amb la seguretat i la comoditat de
no haver de buscar la diversió dels teus fills fora de casa.
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Cases que
fan feliços els teus fills

PROJECTE

GIMNÀS
Mantenir-se en forma i portar una vida saludable ara serà
més fàcil que mai. Aquest espai disposa d’una equipació
completa i està dissenyat perquè desenvolupis la teva
activitat física amb totes les comoditats possibles. Gaudeix
del teu entrenament sense sortir de la teva comunitat.

SALA
INFANTIL
El lloc perfecte per als petits de la casa, on poden jugar
i divertir-se. Mentrestant, vosaltres esteu tranquils sabent
que estan creixent en l’entorn ideal per a ells.
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SALA
SOCIAL-GOURMET
La sala Social-Gourmet és un espai dissenyat i equipat per
poder gaudir de moments especials, amb una decoració
elegant que li dona una imatge moderna i, sobretot,
confortable. Aquí podràs viure trobades socials i familiars
inoblidables.

PISTA
DE PÀDEL
Pel que fa a les zones esportives, una característica
fonamental que requereix la pràctica diària d’un esport, es
troba sens dubte en l’existència de pista de pàdel dins de
la mateixa urbanització, un lloc ideal on practicar esport a
l’aire lliure, o organitzar classes i tornejos perquè els més
petits comencin a practicar una activitat tan saludable i
recomanable.
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Advertència legal: La informació que es mostra a continuació ha estat elaborada a partir del Projecte Bàsic de l’edifici i pot patir modificacions degut a exigències tècniques, s’ajustarà en tot cas al Projecte d’Execució. Les superfícies són aproximades i la

PROJECTE

ADVERTÈNCIA LEGAL: tingui en compte que aquest document no és definitiu i ha estat elaborat a partir del projecte bàsic de l’edifici, per la qual cosa pot patir modificacions per exigències tècniques. En tot cas, s’ajustarà al projecte
d’execució final. La ubicació d’aparells sanitaris i mobiliari de cuina pot modificar-se per raons tècniques. La resta del mobiliari no està inclòs. Tota la informació referida al RD 515/89, de 21 d’abril, i a la Llei catalana 18/2007, de 28 de
PLÀNOL GENERAL
desembre, del dret a l’habitatge està a la seva disposició a les nostres oficines.
Nº Edició: 02

Parcel.la 12 Sector Els Ametllers · Sant Andreu de Llavaneres 08392 · 900 10 20 80 · viacelere.com

Data:

18/05/2018
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entra a su disposición en nuestras oficinas.

ción de aparatos sanitarios, instalaciones y mobiliario, en el caso de incluirse, no necesariamente conforme a las imágenes. Consulte en el punto de venta. Toda la información referida en el RD 515/89 de 21 de

rtencia legal: La información que se muestra a continuación ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del edificio y puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al Proyec
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PLÀNOL TIPUS 2 DORMITORIS

Sant Andreu de Llavaneres

Bany principal

Bany 2

0

Dormitori Principal

Distribuidor

1
2

Dormitori 2

Cuina
Terrassa

Hall

Saló-Menjador

0

3
4
Superfície útil d’habitatge - 66 m2
Superfície útil de terrassa - 7 m2
Superfície construïda amb zones comunes de l’habitatge - 90 m2
Nº Edición: 02
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ubicación de aparatos sanitarios, instalaciones y mobiliario, en el caso de incluirse, no necesariamente conforme a las imágenes. Consulte en el punto de venta. Toda la información referida en el RD 515/89 de 21 de abril, y
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encuentra a su disposición en nuestras oficinas.

Advertencia legal: La información que se muestra a continuación ha sido elaborada a partir del Proyecto Básico del edificio y puede sufrir modificaciones por exigencias técnicas, ajustándose en todo caso al Proyecto de E
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Superfície útil de terrassa - 23 m2
Superfície construïda amb zones comunes de l’habitatge - 168 m2
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A Vía Célere creem espais que s’adapten a les teves
necessitats, construïm edificis de baix consum, altament
aïllats i estancs a l’ambient exterior. Fem habitatges amb
tecnologia d’última generació desenvolupada per a un ús
diari còmode.
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QUALIFICACIÓ
ENERGÈTICA A

Aquesta qualificació es tradueix en un estalvi energètic
estimat del 90 % i, per tant, en un important estalvi
econòmic, si es pren com a referència un habitatge amb
qualificació energètica F.
L’edifici té qualificació energètica A, la qual cosa suposa
una disminució d’emissions de CO2 i una reducció
significativa de la demanda energètica de l’edifici
(calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària). L’estalvi
estimat, sumant la despesa energètica de gas i electricitat
anual, podria ser de fins a 900 €*.

90%

24

55%

89%

*Càlcul estimat de l’estalvi energètic d’un habitatge tipus de 95 m2 útils amb qualificació A respecte d’un habitatge de referència amb qualificació
F, d’acord amb la “Qualificació de l’eficiència energètica dels edificis”, publicada per l’IDAE i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el juliol de
2015; i la resta de normativa que la complementa o pugui substituir-la. **Estalvi mínim garantit en consum d’aigua calenta sanitària (ACS) en el
conjunt de l’edifici, tenint en compte la localització i els valors mínims d’ocupació segons la norma vigent aplicable.

900€

Cases que
pensen en la teva butxaca

célere

innova

FAÇANA VENTILADA
Mitjançant la millora de l’envolvent tèrmic s’obté un
aïllament doble de la façana, millorant el de la coberta
i la separació amb zones comuns, així com la fusteria i
incorporant vidres baix emissius.

AEROTÈRMIA

VENTILACIÓ DELS HABITATGES DE DOBLE FLUX

La tecnologia Bomba de Calor aire-aigua amb els
avantatges del sistema d’aire condicionat.

Ventilació controlada de l’habitatge, sense
necessària l’obertura de finestres per ventilar.

A l’hivern, calefacció per expansió directa i aigua
calenta sanitària.

Ventilació continua de l’habitatge mitjançant extracció
conduïda des de banys i cuina i impulsió conduïda des
de dormitoris i estar.

A l’estiu, refrigeració per expansió directa i aigua
calenta sanitària gratuïta gràcies a la recuperació de
la calor.
Rendiments excel·lents especialment a l’estiu, obtenint
el doble d’eficiència que els sistemes ATW actuals.
Ideal per a ús residencial.

ser

Recuperació de calor de l’aire d’extracció.
Introducció de l’aire exterior preescalfat i filtrat
Millora de l’aïllament acústic a l’habitatge, no sent
necessari mantenir les finestres obertes per a una
correcta ventilació.
Evita l’acumulació d’olors i gasos tòxics, així com
l’aparició de floridures i condensacions a l’interior de
l’habitatge.
Evita l’aparició de corrents d’aire molestes a l’interior
de l’habitatge.
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Viure en un habitatge Vía Célere és viure amb un estil de
vida propi. Marquem la diferència en la nostra manera de
concebre els habitatges i en tots els serveis que posem a
disposició dels nostres clients.

célere

lifestyle
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PERSONALITZA

A Vía Célere pensem que el client és el més important i cada
un és diferent, un baluard únic a qui hem de correspondre
tant en qualitat com en propostes individualitzades. Per això
t’oferim un programa per personalitzar el teu habitatge.
Un nou estàndard de personalització amb el qual podràs
disposar de diferents opcions, en funció dels teus gustos i
necessitats. Aquest programa reuneix les característiques
necessàries per fer de casa teva quelcom especial, ple de
màgia, procurant crear, a cada racó, aquest espai personal
que t’agrada, perquè la teva vida diària formi el conjunt
perfecte que desitges.
Hi trobaràs tot un món de possibilitats, propostes que et
permetran dissenyar un entorn amb què et sentis plenament
identificat des del primer dia, una barreja perfecta entre
harmonia, elegància i funcionalitat. Tria entre els diferents
materials, colors i textures que t’oferim per a les parets, terres,
armaris i cuina.
Completa la teva elecció amb la nostra oferta en il•luminació
i molts altres complements, fins que l’habitatge esdevingui el
teu habitatge.
Aquest és el començament de la teva nova llar, gaudeix del
viatge.
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VISITA
VIRTUAL

Vía Célere t’ofereix una forma de visualitzar la teva futura
llar d’una manera diferent.
Gaudeix contemplant l’exterior de l’edifici, les seves zones
comuns i voltants, des de qualsevol angle i vista interior de
les nostres vivendes de forma interactiva per veure amb
tot detall les qualitats que la componen. Viu l’experiència
Vía Célere. Gaudeix de Célere Els Ametllers amb la nova
aplicació de realitat virtual de Vía Célere.
L’App de Vía Célere està disponible per Android i Iphone.
Cerca en el store la paraula clau “Vía Célere visita virtual“.
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BENEFICIS

INTERIORISME
Vía Célere posa al teu servei un expert interiorista perquè
faci de casa teva l’espai de la teva vida, una filosofia en
què propietari i llar adquireixen un únic significat. Sense
cap cost addicional per part teva, t’oferim l’assessorament
professional i especialitzat d’un decorador que t’ajudarà a
plasmar les teves idees en cadascun dels racons del teu
nou habitatge per crear espais acords als teus gustos i
necessitats.
Gràcies a aquest servei, podràs realitzar una consulta
al nostre decorador, que t’aportarà tota la seva visió i
experiència a partir de les últimes tendències.
Si tens dubtes sobre quina distribució és millor per al teu
habitatge, sobre la combinació dels mobles, l’ús de papers
pintats o la gamma cromàtica que combinaria millor en
funció de l’estil del teu habitatge, podem ajudar-te a
resoldre-les gràcies al nostre servei consultiu.
Un servei únic que t’oferim a través de l’estudi Vg Living,
liderat per Virginia Gasch.
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DESCOMPTES
A Vía Célere pensem que un habitatge no és res si no
pot convertir-se en la teva llar: un espai acollidor, únic i
exclusiu que parla de tu en tots els detalls.
També creiem que n’has de gaudir sense problemes,
amb la certesa de comptar amb els millors professionals
a l’hora de prendre decisions. Per això hem creat un
espai exclusiu per als nostres clients, amb l’objectiu de
fer-te la vida una mica més fàcil; des del consell expert en
decoració o la proposta de diferents opcions financeres
per pagar la teva casa, fins a interessants descomptes en
productes i serveis importants a l’hora d’instal•lar-te a la
teva nova llar.
Entre els serveis que et proposem, podràs trobar la
solució que millor s’adapti a les teves necessitats. Deixa’ns
ensenyar-te tot el que et podem oferir perquè la vida a la
teva llar sigui una mica més fàcil per a tu i els teus.

33

Célere

ELS AMETLLERS

Sant Andreu de Llavaneres

VENDA
CONSULTIVA

A Vía Célere apostem per la qualitat i per un continu
compromís amb els nostres clients, per això posem al teu
servei el Departament d’Atenció al Client.
El nostre equip de professionals t’ajudarà a resoldre tots
els dubtes que et puguin sorgir des del primer moment,
com la posada en marxa de subministraments o l’ús i el
manteniment dels diferents elements del teu habitatge,
etc.
A més, t’acompanyarem en la visita prèvia a l’escripturació
de l’habitatge perquè puguis comprovar el nostre
compromís amb la qualitat, tant pel que fa als acabats,
com als materials i els serveis oferts, i et donarem resposta
a les possibles incidències que puguin sorgir al teu
habitatge, estudiant cada cas i oferint la millor solució
amb les mínimes molèsties possibles.
En definitiva, pensem que la satisfacció del client és
prioritària i per això t’oferim el nostre servei. Volem fer-te
més còmode i senzill el canvi a la teva nova llar Vía Célere.
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En Vía Célere creiem que la responsabilitat social ha de
jugar un paper prioritari en el sector immobiliari, i ser l’eina
que canalitzi el compromís del sector per la transparència,
l’excel·lència i la sostenibilitat.
Entenem la responsabilitat social com una estratègia
integrada en la nostra companyia, que ens permeti convertirnos en un motor de canvi i generar valor per a tots els nostres
grups d’interès i per a la societat en general.
Ens recolzem en el nostre compromís amb la innovació per
promoure una construcció més sostenible, implicar-nos en
aquelles prioritats socials relacionades amb l’edificació i servir
de model ètic i de bon govern dins el sector.
Les nostres activitats estan orientades a avançar en la
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
per al que col·laborem amb altres entitats promovent
projectes i iniciatives que responguin a qüestions socials
actuals i a les expectatives de les futures generacions.

célere

compromiso
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Vía Célere és una companyia immobiliària especialitzada en
el desenvolupament, la inversió i la gestió d’actius residencials.
Gràcies al seu innovador model de negoci i a l’equip de
professionals, Vía Célere és avui una de les empreses de
referència en el nou entorn i cicle immobiliari.
Des de la seva fundació l’any 2007, Vía Célere ja ha lliurat més
de 2.300 habitatges, amb la qual cosa demostra una sòlida
experiència en la posada en marxa, el desenvolupament i el
lliurament de promocions residencials d’alta qualitat en tota
la geografia espanyola.
La companyia aposta per la innovació i sostenibilitat com els
pilars fonamentals dels seus projectes, alhora que mostra
el seu compromís permanent amb la satisfacció dels seus
clients i accionistes, així com amb el desenvolupament
professional dels seus prop de 200 treballadors.
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