
OCUPACIÓ

acadèmia d’art
119 m²

apartament 
parella jove
69m²

espai d’assaig per un 
pianista
60 m²

apartament d’una 
parella amb un fill
70 m²

despatx disseny gràfic
76 m²

habitatge-estudi
per un escriptor
100 m²

planta tipus hipotètica d’ocupació
e. 1/100

FLEXIBILITAT del sistema
zonificació de la unitat
e. 1/100

extracció fums
accés
instal·lacions sumbinistrament 
d’aigua i sanejament

esquema de partida

posició dels serveis

posició de les cuines

zona d’accés més pública
zona més privada
(són diferents)

zona calenta
zona freda
(són iguals)

habitatge-estudi
per un escriptor
100 m²

estudi de música
60 m²

acadèmia d'art
119 m²

apartament parella jove
69m² despatx disseny gràfic

76 m²

apartament d'una parella amb un fill
70 m²

0.67

0.47

0.67

0.47

planta hipotètica d’ocupació nucli 1
e. 1/50

ÚS: despatx de disseny gràfic
SUPERFÍCIE: 76 m²
OBRES InTERIORS:

- paviment. Acabat de parquet 
- envà separador amb porta 

corredera interior.
- aïllament façana nord amb 

el sistema d’envans KnAUF de 
cartró-guix i muntants metàl·lics.

- fusteria d’alumini.
- instal·lacions lavabo

- paviment terrassa de fusta per 
exteriors.

- barana d’alumini inoxidable.

ÚS: habitatge-estudi
per un escriptor
SUPERFÍCIE: 100 m²

OBRES InTERIORS:
- paviment de parquet natural 
format 15x15.
- trasdossat amb muntants de 
fusta 4x8cm amb aïllament tèrmic 
de llana de roca 8cm, i plafonat 
de fusta.
- paviment terrassa de fusta per 
exteriors.
-control solar amb persianes 
pleables.
- façana de termoarcilla.
- instal·lacions de cuina i lavabo.

En aquesta fase l’úsuari és el protagonista. 
Pot dissenyar el seu propi espai en funció de 
les necessitats i possibilitats pròpies.

SEnSE ACABATS
Les unitats habitables es deixen sense aca-
bats i sense façana sud, amb el sostre de 
fusta vist i el paviment de formigó vist. 
D’aquesta manera el preu d’entrada és molt 
més barat del que seria un habitatge acabat.

ADAPTACIÓ
L’usuari pot afegir, completar, desmontar, 
construir, dins del sistema de suport es-
tablert.

PLURALITAT
La participació de l’usuari en l’última etapa 
de disseny permet que l’espai estigui molt 
més adaptat al seu ús, que les opcions siguin 
múltiples.
no existeix una sola solució, sinó tantes com 
usuaris hi hagin.
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