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E 1. 50 ESTUDI DE LA UNITAT

ESTUDI DE LA UNITAT: 
APARTAMENT ADAPTAT

DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT

LES INSTAL·LACIONS

DOMESTICITATS I ELEMENTS ESPECIALS

A.El punt de partida pres per a dissenyar la unitat d’apartament és la 
disposició de les 4 peces requerides pel programa (habitació, sala, cuina 
i bany) compreses en una superfície de 40 m2 útils. 
Es disposaran les dos sales principals amb façana al carrer i els dos es-
pais secundaris mirant al pati central, façana per on hi haurà l’accés a 
l’habitatge.

1.Excepte les instal·lacions elèctriques, tota la resta es concentren al 
costat de la passera. D’aquesta manera s’allibera la resta d’espais de 
l’apartament i s’organitza la distribució de les instal·lacions de forma cla-
ra i senzilla. 
El sistema de calefacció utilitzat és un sistema d’aigua a través de radia-
dors de baixa temperatura. Així es guanya eficiència energètica degut a 
l’us continu del programa.

2.EL BANY ADAPTAT: 
El bany és sempre adaptat. On un resident amb cadira de rodes té ac-
cessibilitat a totes les tres peces.

3.LA CUINA  ADAPTADA: 
La cuina es projecta de tal manera que els 3 mòduls centrals 
(cuina+barra+aigüera) queden buits per sota fins a una alçada de 70 
cm, això permet a un resident minusvàlid fer us de la cuina sense dificul-
tats.

4.LA DOBLE PORTA PLEGABLE: 
L’element divisori entre la sala i el dormitori serà un element mòbil. 
D’aquesta manera els dos espais es convertiran en un sol espai quan 
sigui convenient als usuaris.

MODEL: Porta plegable Raumplus S 300

CARACTERÍSTIQUES: 
La porta, de base variable i alçada de 350 cm, esta formada per dos 
portes que es pleguen cada una en sentit oposat. El model escollit té 
els següents avantatges:  1. no requereix una guia en el marc inferior, 
d’aquesta manera el paviment queda lliure d’obstacles per als usuaris; 
2. les portes es desplacen sobre un sistema de rodes multidireccional que 
permet maniobrar-les amb facilitat.

B.Al estirar la peça de la cuina,  portant-la a la seva superfície neces-
sària, el cos generarà un 5è espai. Ara la tipologia serà el resultat de 6 
espais i no de 4: El nou balcó en façana principal, dotant l’apartament 
d’una zona exterior privada, i l’espai passera comú, que oferirà suficient 
amplitud com per convertir-se en una extensió de l’apartament que mira 
cap a la comunitat interior.

C.La disposició dels espais generarà una jerarquia entre les relacions 
d’aquests: On la sala/cuina serà permeable per ambdues façanes, i 
s’obrirà al dormitori. El dormitori mirarà a l’exterior a través del balcó, que 
generarà una doble relació amb els dos espais (sala i habitació). El bany 
tindrà doble accés, tant desde la cuina com des del dormitori.
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D.Els espais principals (sala i dormitori) quedaran dividits per una doble 
porta plegable que permetrá privacitat o relació entre els dos espais se-
gons convingui. 

5.LA PERSIANA:

MODEL: Persiana Graduable Metalunic de Griesser.

CARACTERÍSTIQUES:
La persiana, de dimensions 100x360 cm ens serveix com element contro-
lador en diversos aspectes:
Primerament, aporta un joc en façana que dóna vida a la pell de l’edifici.
I en segon lloc, permet un control de la llum exterior segons convingui.La 
persiana s’abaixa o es recull segons el que vulgui l’usuari, permetent així 
una façana lliure quan queda recollida, o un pell tipus “gelosia” quan 
s’abaixa. A més a més, les lames són regulables. Això permet controlar 
molt bé la llum solar d’Est i Oest a l’estiu, i permet crear una pell opaca 
per la nit; que no només evitarà l’entrada de llum, sinó que contribuirà 
termicament creant una cambra d’aire que atenuarà les perdues tèrmi-
ques.
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