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MUR NOVA CONSTRUCCIÓ
La tanca es converteix en el tancament que acota l’espai privat. 
A l’interior es llibera l’espai aprofitant que la transició cap a la 
privacitat s’ha efectuat abans, amb el pati compartit.

ENDERROC DE MURS
La tanca lineal recta, separa el carrer del pati sense ús. No realitza 
ninguna funció.
La transició cap a lo privat es fa només a partir de l’accés principal, 
tenint un interior molt compartimentat amb nul·la relació amb 
l’exterior.

ENDERROC DE PAVIMENTS
El paviment dels patis, actualment, és uniforme i, casi sempre, 
ceràmic i impermeable.

ESQUEMA UNIFILAR ACTUAL AIGUA POTABLE
Cada pati té el seu propi sistema d’evacuació d’aigües. En alguns 
casos, les aigües del pati privat s’aboquen al carrer interior.

COL·LECTOR AIGÜES RESIDUALS 
L’escomesa d’aigües es situa a les tanques, de forma desordenada i 
sense ningún tipus d’integració en ella. 

PAVIMENTS NOVA CONSTRUCCIÓ
Amb la creació dels dos patis, l’espai lliure s’ordena. Cada pati 
s’entén amb el seu propi caràcter i això implica dos tipologies de 
paviment diferent.

ESQUEMA UNIFILAR PROPOSTA D’AIGUA POTABLE
El projecte suposa una ordenació d’aquestes pendents utilitzant un 
sistema comú. Creem una línea de drenatge natural que coincideix 
amb la línia de creixement, de manera que, carrer i patis hi aboquen 
les seves aigües.

CONNEXIÓ D’AIGÜES RESIDUALS A LA XARXA PÚBLICA I PENDENTS 
DE PAVIMENTS
A la nova tanca s’hi ubiquen les noves escomeses, creant així un únic 
punt d’instal·lacions integrat en el nou espai d’accés a la vivenda.


