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HABITATGES PER LA GENT GRAN

PROGRAMA TIPOLOGIA A

  · SUP.CONSTRUIDA.............41,5 m2

  + Terrassa................................................3 m2

  + Rebedor..............................................3 m2

  + Habitació doble.................................9 m2

  + Lavabo.............................................3,5 m2

  + Cuina...................................................6 m2

  + Sala estar (+ 1/2 peça)............7,5 + 6 m2

  = SUP. ÚTIL.............................................38 m2

Ventilació creuada Visuals

TIPOLOGIA BTIPOLOGIA A

VARIACIONS TIPOLÒGIQUES

FLEXIBILITAT

La tipologia permet variacions en la distribució 
amb molts petits canvis, que permeten adaptar 
el pis fent-lo habitable per 3 usuaris o bé canviant 
el programa en orientacions diferents.

CAS 1_ És la tipologia principal, la que es do  
 narà en la major part dels casos, on hi  
 habiten dues persones grans, amb una  
 habitació doble a Nord, que s´obre a la  
 terrassa.
 La sala d´estar s´extén per tota la façana   
 a Sud, obrint-se al carrer Jaén.

CAS 2_ En aquest cas el pis es distribueix perme 
 ten dues habitacions, amb un total de 3  
 usuaris. Està pensat per els casos en que  
 la gent gran necessita assistència perma 
 nent.

CAS 3_ En l´últim, la sala d´estar s´obre a Nord i  
 la terrassa s´obre a la passera comuni 
 tària. El programa més públic a Nord, do 
 nant a passera, és pensat per a la gent  

Il·luminació natural PROGRAMA TIPOLOGIA B

  · SUP.CONSTRUIDA..............................46 m2

  + Terrassa.............................................2,3 m2

  + Rebedor...........................................2,4 m2

  + Habitació doble.................................8 m2

  + Lavabo.............................................3,5 m2

  + Cuina................................................3,8 m2

  + Sala estar (+ 1/2 peça)..........13,5 + 6 m2

  = SUP. ÚTIL..........................................39.5 m2

Ventilació creuada Visuals Il·luminació natural

CAS 1_

CAS 2_ CAS 3_

Es tracta d´un habitatge passant que assegura per tant una ventil·lació creuada N-S, accés per passera comunitària i una terrassa que fa de filtre entre l´accés i i l´espai comunitari, el qual dóna privacitat. 
Tot i així, unes portes correderes giratòries permeten obrir la terrassa com a part del comunitari per permetre la relació dels veïns.

Lavabo, cuina i armari es reuneixen en un sol nucli , tots agrupats, facilitant el pas d´instal·lacions i distribuint l´espai. A més permet una circul·lació al voltant d´aquest que facilita la connexió entre les pe-
ces. Les visuals creuades donen sensació d´amplitud, important quan es tracta de pisos de dimensions reduïdes.

Tots els pisos són accessibles. CAS 1_

Distribució

Nucli

Humit

Aquests són els habitatges que toquen a mitgera i s´obren per la façana llarga, que pràcticament sempre s´obre a Sur. Tot i no ser com els habitatges passants, la ventil·lació creuada i gràcies a les per-
sianes enrollables de bímet, asseguren un ambient fresc i la no necessitat de ventilació forçada en cap cas.

En aquest cas el nucli humit i armari, es situa també tot agrupat en un extrem a tocar de mur interior, per aprofitar el màxim la obertura a façana de les habitacions i tenir sensació de màxima amplitud 
en l´habitatge.
Aquí també són tots accessibles.

Distribució

Nucli

Humit

VARIACIONS TIPOLÒGIQUES

CAS 2_ CAS 3_ FLEXIBILITAT

La tipologia permet variacions en la distribució 
amb molts petits canvis, que permeten adaptar 
el pis fent-lo habitable per 3 usuaris.

CAS 1_ És la tipologia principal, la que es do  
 narà en la major part dels casos, on hi  
 habiten dues persones grans, amb una  
 habitació doble en un extrem, Nord o Sur  
 depenent de la ubicació dels pis.
 La sala d´estar situada com a peça cen 
 tral, s´obre a la terrassa.

CAS 2_ En aquest cas el pis es distribueix perme 
 ten dues habitacions, amb un total de 3  
 usuaris. Està pensat per els casos en que  
 la gent gran necessita assistència perma 
 nent.

CAS 3_ En aquest cas, el pis funciona igual que  
 el primer, l´única variació és l´incorporació
 d´un estudi que forma part bé de l´estar o 
 bé podria formar part de l´habitació 
 doble, tancant-se amb unes correderes.
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