
_P3-P4. La tercera i la quarta planta són exclusivament residencials i segueixen 
la volumetria iniciada a la segona planta.  Contribueixen a tancar espacialment 
l´interior d´illa i ajuden a minimitzar l´impacte volumètric de l´edifici de 8 
plantes del carrer Villarroel.

HABITATGES
h1.Bloc A (6 habitages per planta)

h1.1. Nucli d´accés al bloc A 35,95m²
h1.4. Passera 70,00 m²

Habitatge tipus (x 4) 56,00 m²
Habitatge adaptat (x1) 55,70 m²
Habitatge tester (x1) 56,60 m²

h2.Bloc B (5 habitatges per planta)
h2.1.  Nucli d´accés al bloc B 35,95 m²
h2.4.  Passera 62,20 m²

Habitatge tipus (x4) 56,00 m²
Habitatge tester (x1) 56,60 m²

_HABITATGES

Els 33 habitatges del projecte , son habitatges mínims de titularitat pública. 
Es projecta un habitatge dotacional amb uns criteris mínims d'habitalitat, relacionat 
amb el caràcter temporal de l'usuari. Estan destinats al lloguer de curta durada, 
vinculats directament a usuaris de l'Hospital Clínic, a pacients amb un tractament de 
llarga durada, però que no sigui necessari la seva hospitalització i a familiars de 
pacients de llarga estada a l'Hospital. També es contemplen altres usos com podria ser 
el de joves estudiants de la facultat. 

Es distribueixen en dos blocs de 18 (3x6) i 15 (3x5), composats per  una tipologia de 
vivenda que al arribar al tester reb una petita modificació i que al mateix temps és 
fàcilment adaptable per a minusvàlids.

Superfícies habitatge tipus (Decret d'habilitat 55/2009)

Sala estar-menjador-cuina = 23,56 m² > 20m²
Dormitori = 14,70 m² >10 m²
Bany = 6,60 m² --- 7,55m²
Zona rentat/assecat = 4,20 m² --- 3,80m²
Galeria = 6,00 m² 

Perímetre de façana = 6,30 m >(S/9=5,7 m²)
Emmagatzematge personal = 2,94 m²>1 m² (min 0.55 x 0.50 x 1.50m)
Emmagatzematge general = 2,94 m²>1 m² (min 0.55 x 0.50 x 1.50m)
Sup. vertical relació cuina-sala-menjador =9,27m²>3,50 m² 
Alçada lliure 

Sala, menjador, galeria i dormitori =2,65m²>2,50 m² 
Cuina-bany-zona de rentat =2,35m²>2,20 m² 

Ventilació i il·luminació directe de façana 
Sala estar-menjador-cuina = 7,95 m²>2,68 m² (1/8 sup.útil)
Dormitori =5,3 m²>1,78 m² (1/8 sup.útil)

> Tots els habitatges han de disposar, com a mínim una estança, un bany, una cuina, admetre 
directament la instal·lació d'un equip de roba, i tenir una superfícies útil interior superior a 40 
m2. A més hi han de poder viure dues persones.
> La distribució i compartimentació serà lliure, però els espais destinats a les habitacions 
s'hauran de poder independitzar, i les cambres higièniques hauran de ser recintes 
independents.
> El decret permet distribuir lliurement la superfície dels anomenats “espais d'ús comú” o 
conjunt EMC, format per la sala d'estar, menjador i cuina. L'únic requeriment és que cal complir 
les superfícies mínimes totals del conjunt EMC, segons les limitacions establertes.
Perquè pugui ser un únic espai s´han de complir les condicions següents:
(per habitatge amb 1 habitació I suprfície total EMC de 20 m²)
-  Inscriure un cercle 3.00m
-  Contacte amb la façana min. 2m
-  Sup vertical que relacioni la cuina amb la sala menjador min 3.50m²
- La superfície útil de l'habitació haurà de ser mínim de 10 m² i s'hi haurà d'inscriure un cercle de 
Ø2.60m.
> Un altre dels aspectes ordenats per aquest nou decret és l'accessibilitat, en regular les 
condicions mínimes per a l'accés als habitatges. 
- L'itinerari d'accés a tots els habitatges des de la via pública ha de ser practicable.
- L'interior dels habitatges també ha de ser practicable, almenys parcialment. És a dir, ha de 
permetre a les persones amb mobilitat reduïda l'accés i la utilització de manera autònoma dels 
espais d'ús comú, les habitacions, la dotació higiènica mínima i l'equip de cuina.
-Tant a l'interior de la cuina com de la cambra higiènica s'ha de permetre la inscripció d'un cercle 
de Ø 1,20m, lliure de l'afectació de gir de les portes, entre els paraments o equipament fix.
-L'amplada dels espais destinats a la circulació ha de ser d'1 metre i s'ha de permetre la 
inscripció d'un cercle d'1,20 cm davant les portes d'accés als espais practicables.

> Organització general: els habitatges s'organitzen en barres a partir d'una crujia de 6 x 
12 m. S'orienten a sud-est / sud-oest segons el bloc i s'hi accedeix des de la passera 
situada a nord i que fa de filtre amb el carrer.
 L'espai de circulació de la passera és de 1,20 m i es distancia de l'habitatge mitjançant 
l'espai de rentat. En els punts d'accés s'eixampla generant espais d'apropiació. 

> Organització interior: els usos de l´habitatge s'organitzen en dues barres separades 
per una gran corredera i la paret on s´hi amaga. La sala d'estar, el menjador i la cuina 
s'agrupen en un sol espai que es troba entre l'espai d'apropiació de la passera i la 
galeria exterior. A l'altre barra hi ha el dormitori que dona a la galeria i el bany que està 
en contacte amb la zona de rentat de la passera.

> Criteris:

- Espai de rentat com a filtre
- Ventilació i il·luminació exterior de tots els espais
- Flexibilitat d´espais
- Agrupació de zones humides/instal.lacions
- Doble circulació
- Galeria captador solar

La galeria actua com un petit hivernacle. A l´hivern 
acomula calor durant el dia i s´allibera de nit a 
l´habitatge obrint la fulla interior. En canvi, a 
l´estiu s´obre el tancament exterior i la galeria es 
converteix en una terrassa i en un gran ràfec de 
protecció solar.
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