
_COBERTA

Trobem 3 tipologies de cobertes:

Transitables: situades sobre els blocs d´habitatges, s´utilitzen els mateixos panells 
de fibrociment de façana com a paviment. Es suporten amb uns petits peus 
telescòpics permetent així que sigui al mateix temps sigui una coberta ventil·lada.

Inclinades: els volums dels trasters estàn formats per una subestructura metàl·lica 
fixada a la coberta dels blocs i uns panells de xapa grecada que resolen tant les  
façanes com la part coberta, en aquest cas inclinades.

Vegetació extensiva : es tracta de les cobertes de la biblioteca les quals són planes 
però no tenen cap ús específic. Esdevenen un jardí en alçada al qual tots els 
habitatges hi tenen vistes.
La variant de coberta vegetal extensiva està dissenyada per reduir costos 
d´instal·lació i les càrregues, arribant a un màxim de 10 cm de gruix de substrat 
amb un pes màxim saturat d´aigua de fins a 150 kg/m². Les plantes escollides pel 
seu baix manteniment són del tipus “sedum tapissant”. Es realitzaràn 
combinacions amb diferents espècies de sedum que tenen la seva floració 
principal a l´estiu, colors vermell i blanc,  i la resta de la temporada es presenten en 
matisos de verds, essent el vermell el predominant a la tardor.

_PC. A l´última planta apareixen els badalots dins del nucli de comunicacions. 
D´altra banda, en ambdós blocs, s´han integrat les xemeneies de ventil·lació i 
les plaques d´ACS  a  uns volums que aparèixen seguint el ritme de les façanes i 
que s´utilitzen com a trasters semi coberts on tambè s´hi pot estendre. En 
general s´ha volgut recuperar la idea clàssica de la coberta com a terrat. 

PLANTA SOTACOBERTA HABITATGES
h1.Bloc A

h1.1. Nucli d´accés al bloc A 13,70 m²
h1.5. Sala badalot 5,70 m²
h1.6. Instal·lacions ACS bloc A 10,70 m²
h1.7. Instal·lacions ACS escola bressol 5,20 m²
h1.8. Traster/estenedor tipus A (x12) 9,70 m²
h1.9. Traster tipus B (x3) 6,10 m²

h2.Bloc B
h2.1. Nucli d´accés al bloc B 13,70 m²
h2.5. Sala badalot 5,70 m²
h2.6. Sala d´instal·lacions ACS bloc B 10,70 m²
h2.7. Traster/estenedor tipus A (x12) 9,70 m²
h2.8. Traster tipus B (x1) 5,20 m²

_APARCAMENT

> Ràtio de superfície per plaça 
33 hab x 1.5 = 49,5 (50) places mínimes d'aparcament
Repercussió per plaça = 1370 m² (superfície útil) / 53 places = 25 m²

> Disposició de les places
En general l´aparcament es pot considerar ampli ja que totes les places tenen 
unes dimensions de 2.3 x 5m i s´ubiquen per parelles entre els 5,40 metres 
lliures existents entre pilars. Aquesta distància permet organitzar les places de 
manera que poden convertir-se en places per a minusvàlids.

> Reserva de places per a minusvàlids
Trobem 5 places destinades a minusvàlids amb una reserva lateral de 1,20m, 
que s'han situat al costat dels nuclis verticals. La normativa en preveu un 1%, 
això en el projecte seria 1 plaça (0,6 places), però tenint en compte el caràcter 
dels residents, s'augmenta fins al 6.6%, amb 5 places.

> Sortides d´emergència
La llarga distància als 2 nuclis d´escales d´accés als blocs fà que hagi 
d´aparèixer forçosament una sortida d´emergència entre ells.

PLANTA APARCAMENT

a1. Rampa d'accés 60,70m²
a2. Rampa d'accés 80,00m²
a3. Nucli accés bloc A

a3.1. Distribuidor 7,40 m²
a3.2. Ascensor 4,05  m²
a3.3. Sala de la bomba d´extracció 6,35 m²
a3.4. Escala accés bloc A 13,50 m²

a4. Nucli accés bloc B 
a4.1. Distribuidor 7,40 m²
a4.2. Ascensor 4,05  m²
a4.3. Sala de la bomba d´extracció 6,35 m²
a4.4. Escala accés bloc B 13,50 m²

a5. Escales d´emergència 13,60 m²
a6. Zona de circulació i places 1372 m²

d1. Sala de dipòsits 141,5 m²
d1.1. Dipòsit d'aigües grises 24,50 m²
d1.2. Dipòsit d'aigües pluvials 47,30 m²

_PA. L´aparcament subterràni es planteja amb dues rampes d´accés i un carril 
central d´un únic sentit de circulació amb les places situades a banda i banda. 
El sentit de circulació és fix tot i que pugui  canviar el sentit dels carrers.
Es situa tangencialment als carrers Casanova i Provença coincidint amb les 
crujies dels blocs d´habitatges i ocupant part inferior de l´espai lliure.
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