
31
PFC Gener 2013 _ Marina Fernández Bravo _ tribunal nº3  tutora: Núria Sabaté _ escola técnica superior d’arquitectura del vallèsINSTAL·LACIONS

vivenda doble

ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓARQUITECTURAINTRODUCCIÓ
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VIVENDA DOBLE  _ 1:50 ESTRATÈGIES 

FLEXIBILITAT

PLANTA ALTELL

PLANTA PIS

SECCIÓ F-F’

SECCIÓ E-E’

SECCIÓ D-D’

Amb la condició de realitzar el mínim 
enderroc possible també en el cas de 
les vivendes,  es planteja la construc-
ció en sec per als elements d’habitatge 
i treball. 

Amb aquestes premisses, sorgeix la 
idea del “box in box” la u  lització 
d’unes caixes prefabricades que es 

col·loquen directament a l’obra i que sols s’han de realitzar les per  nents con-
nexions de les diferents instal·lacions: aigua, electricitat, telecomunicacions,...El 
concepte de “caixa” ens dóna avantatges construc  us i arquitectònics a destacar: 
amb 2 caixes de disseny funcional diferent aconseguim crear 5 espais variats amb 
un joc diferentes d’alçades.

La caixa conté les instal·lacions dins d’ella, per tant més facilitat i rapidesa de mun-
tatge. A més, la pròpia caixa ens crea sobre d’ella un espai “altell” que es pot apro-
fi tar per incrementar la super  cie de l’habitatge. 

FLEXIBILITAT / TRANSFORMACIÓ / FUNCIONALITAT

Les vivendes s’adapten a les necessitats del usuari en cada moment. Mitjançant el tancament de estançes amb portes correderes l’espai varia amb més super  cie d’ús des  nat a 
l’habitatge o a l’espai de treball dotant així la vivenda d’una distribució funcional i garan  nt una defi nició d’espais. 

QUADRE DE SUPERFÍCIES

PLANTA PIS 

     rebedor - distribuidor    3,80 m2 

     espai mul   funció        5,75 m2 

     cuina         5,40 m2

     sala d’estar    22,80 m2 

     menjador     11,60 m2 

     bany       5,60 m2 

     terrassa    10,85 m2 

     espai de treball   12,15 m2

PLANTA ALTELL

     alcova 1    12,30 m2 

     alcova 2       11,95 m2 

     distribuidor         0,80 m2

     
     espai de treball     6,55 m2 

     Total sup. ú  l habitatge    90,80 m2 

     Total sup. ú  l treball    18,70 m2

Total sup. ú  l               109,50 m2

Total sup. contruïda              123,60 m2
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CUINA
Cuina mínima amb un espai mul   ús que per-
met ser absorbit i així ampliar l’espai de cuina o 
u  litzar-lo com a un espai més del treball. Tam-
bé amb doble accés permetent l’ús segons la 
necessitat del moment.

BANY
Composat per dos espais permetent així l’ús 
dels espais de forma simultània. A més el do-
ble accés (per la vivenda i pel treball) permeten 
l’ús independent sense la necessitat de doblar 
espais.

SALA D’ESTAR
Amb fi nestres plegables 
que permeten unifi -
car l’espai interior amb 
l’exterior.

CAIXES
Proporcionen espais extres a les vivendes en 
forma d’altells, aprofi tats com a espais de tre-
ball o dormitoris (alcoves). Amb baranes mas-
sisses fi ns a mitja alçada que aporten la segu-
retat i correderes de fusta fi ns al sostre que 
garanteixen in  mitat. 

Opció 1: Mínim treball

Espai de treball + altell treball

Bany 

Opció 2: Ampliació espai de treball

Espai de treball + altell treball
Espai mul  funció

Bany 

Opció 3: Màxim treball

Espai de treball + altell treball
Espai mul  funció
Cuina

Bany 

DOBLE ACCÉS
Accés independent que permet 
la doble funció de la vivenda 
(treball + vivenda) mitjançant 
diferents accessos que no in-
terfereixen en les respec  ves 
funcions.


