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HABITATGES PER A LA GENT JOVE

TIPOLOGIA C

CAS 1_

Aquesta tipologia en ‘L’ es destina a famílies amb un o dos fills. La sala d´estar i nucli humit es col·loquen en una part de la L, i funciona com a pis passant, ventilació creuada.
Només en els pisos a cara sur s´obren amb una terrassa, ja que a Nord són una mica més petits i tenen una façana tipo galeria.

El nucli humit i lavab s´agrupen en un extrem de l´habitatge, facilitant el pas d´instal·lacions i per permetre aprofitar les façnes, tan en pati inetior com en carrer.

Tots els pisos són accessibles.

TIPOLOGIA D

CAS 1_

Aquest primer duplex de l´esquerra representa un model d´habitatge-taller. Es proposa aquest 
model en relació al programa en PB, pensat com a habitatges per a joves que treballen allà on 
viuen, o bé com a únicament taller.
El fet de tenir un accés opcional al pis superior, permet separar l´accés de treball del privat.
La sala d´estar s´obre en aquesta doble alçada mentre que l´espai més privat, l´habitació, 
s´amaga de les visuals del pis superior, obrint-se a façana nord o sur, segons dóna a carrer o 
jardí interior d´illa. CAS 2_

PROGRAMA TIPOLOGIA C

  · SUP.CONSTRUIDA..............................60 m2

  + Terrassa.............................................4,3 m2

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

  + Habitació doble............................11,4 m2

   + Habitació individual........................8,2 m2

  + Lavabo.............................................3,7 m2

  + Cuina................................................6,7 m2

  + Sala estar.......................................15,8 m2

  = SUP. ÚTIL.............................................53 m2
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Humit

Ventilació creuada Visuals Il·luminació natural

Distribució

En aquest segon cas, el dúplex es destina únicament a habitatge, on la planta inferior es desti-
na a nucli humit, també agrupat per facilitar el pas d´instal·lacions, i sala d´estar, que s´obre tan 
a pati interior com a carrer/jardí.
Les habitacions es col·loquen a dalt amb un petit lavabo. Un petit estar en el balcó que s´extén 
de l´habitació principal mira a l´estar, permet així una connexió visual entre totes les peces de 
l´habitatge, que amplia la sensació d´espai i una doble alçada que permetrà una ventilació 
molt agradable.

PROGRAMA TIPOLOGIA D1

HABITATGE PLANTA INFERIOR

  · SUP.CONSTRUIDA..............................44 m2

  + Rebedor...........................................3,5 m2

  + Habitació doble............................10,3 m2

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

  + Cuina...................................................4 m2

  + Sala estar.......................................16,2 m2

  = SUP. ÚTIL..........................................37,5 m2

TALLER PLANTA SUPERIOR

  · SUP.CONSTRUIDA..............................39 m2

  + Peça entrada..................................6,8 m2

  + Peça principal...............................17,6 m2

  + Lavabo.............................................1,8 m2

  + Passera.............................................2,3 m2

  = SUP. ÚTIL..........................................28,5 m2

TOTAL SUP. CONSTRUIDA.......................................................................................................83 m2

TOTAL SUP. ÚTIL........................................................................................................................66 m2

PROGRAMA TIPOLOGIA D2

  · SUP.CONSTRUIDA..............................83 m2

  + Rebedor...........................................3,5 m2

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

  + Cuina...................................................4 m2

  + Sala estar.......................................26,9 m2

  + Lavabo.............................................1,8 m2

  + Habitació individual.......................6,7 m2

  + Passera................................................7 m2

  + Habitació doble............................12,7 m2

  = SUP. ÚTIL..........................................66,1 m2
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