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Imatges.

Tipologies d’habitatges.
Circulació al voltant dels nuclis servidors.

Habitatge 1 (adaptat)
Nº sales: 4
Nº usuaris: 4-6
Superfície habitatge: 124,14 m2

Superfície espais servidors: 27,75 m2

Superfície taller: 22 m2

Superfície altell: 73 m2

Habitatge 2
Nº sales: 4
Nº usuaris: 4-6
Superfície habitatge: 94,6 m2

Superfície espais servidors: 27,75 m2

Superfície taller: 16,9 m2

Superfície altell: 41 m2

Habitatge 3
Nº sales: 4
Nº usuaris: 4-6
Superfície habitatge: 100 m2

Superfície espais servidors: 27,75 m2

Superfície taller: 15,3 m2

Superfície altell: 40 m2

Habitatge 4
Nº sales: 2
Nº usuaris: 2
Superfície habitatge: 44,3 m2

Superfície espais servidors: 13 m2

Superfície altell: 20,15 m2

Habitatge 5
Nº sales: 3
Nº usuaris: 2-4
Superfície habitatge: 63 m2

Superfície espais servidors: 14,10 m2

Superfície taller: 8,75 m2

Superfície altell: 22,7 m2

Habitatge 6
Nº sales: 2
Nº usuaris: 2
Superfície habitatge: 48,2 m2

Superfície espais servidors: 10 m2

Superfície altell: 25 m2

Habitatge 7
Nº sales: 3
Nº usuaris: 2-4
Superfície habitatge: 48,2 m2

Superfície espais servidors: 11,3 m2

Superfície taller: 12,5 m2

Superfície altell: 23,6 m2

Sectorització. Privatització d’ambits.

Els habitatges tenen com a element principal els nuclis servi-
dors i la relació que estableixen amb els espais servits. La seva 
col·locació deleimita els àmbits, les circulacions i la manera 
d’utilitzar l’habitatge.

La tensió generada entre la proximitat dels tancaments com 
entre els nuclis humits entre sí, distribueix la planta, i permet a 
l’usuari ocupar l’espai d’acord a les seves necessitats, sense 
definir-se prèviament.

Actuar en aquest tipus d’edifici posa en qüestió l’esquema d’habitatge normatiu marcat pel CTE. Les con-
dicions d’habitabilitat no es poden considerar de la mateixa manera, ja que les peculiaritats intrínsiques a 
aquesta tipologia d’edifici difereixen en massa a les d’un habitatge convencional.

Per aquest motiu, es planteja una organització i un funcionament intern als habitatges molt més adaptats als 
requeriments d’un tipus d’usuari també diferent a l’usual, al incorporar l’espai de treball a casa.

Aquest fet, trenca la barrera privada de la porta de casa, i el local-taller esdevé públic sense deixar de formar 
part del nucli habitacional de l’habitatge. Per aquest motiu, s’aprofita l’alçada extra que ens ofereix l’edifici 
per a encabir-hi un nou altell, que garanteix un nou gradient de privacitat i de recolliment dins l’habitatge.
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