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LLAR RESIDENCIAL I CENTRE DE DIA 
AL CARRER REC COMTAL

E 1/200

ZONES I SUPERFÍCIES

PLANTA TIPUS (+4.00 m) (+7.30 m)

A les dues primeres plantes hi trobem les unitats habitacionals, repartides 
les individuals i compartides a la part sud, amb contacte directe a la plaça 
i el nou entorn de façana del carrer del Rec Comtal, i ja a la zona interior, 
els apartaments, amb una certa intimitat i més aïllats del pas de la gent 
pel carrer. Els espais comuns i serveis de la residència per als usuaris, 
estan situats a les zones interiors, envoltats dels patis i llum natural de 
nord, proporcionan més tranquilitat i relax. A la primera planta hi trobem 
una terrassa privada per a que es relacionin amb l’exterior sense sortir 
del recinte i puguin gaudir d’un espai per a ells però en contacte amb 
l’aire i la llum de la ciutat.

A l’interior d’illa, es crea un jardí públic, que connecta el passatge de Sant 
Benet amb el nou passatge del Rec Comtal, a través d’unes escales per 
salvar el desnivell, i que dur directament a l’accés a la residència. 
Aquest espai dota a l’illa d’una zona d’esbarjo per als residents i la gent 
del barri, ja que no en trobem molts, i on hi trobem un parell de pistes de 
petanca, uns petits horts urbans, zona de descans i aparcament de vehi-
cles (cotxe, moto i bicicleta)

PROGRAMA

A. UNITATS COMPARTIDES (x4)
B. UNITATS INDIVIDUALS (x3)
C. APARTAMENTS (x2)
D. BANY COMÚ
E. CUINA - MENJADOR COMÚ
F. UNITAT DE CONTROL
G. DESPATX
H. ESPAI VISITES
I. REHABILITACIÓ - FISIOTERÀPIA
J. MAGATZEMS SERVEI INTERN
K. NUCLIS COMUNICACIÓ VERTICAL
L. ESPAI CIRCULACIÓ
M. PATIS VENTILACIÓ

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL

N. JARDÍ INTERIOR D’ILLA
O. TERRASSA EXTERIOR (+1)

SUPERFÍCIE TOTAL (interior + exterior)

SUPERFÍCIE ÚTIL

216.4 m2

85.9 m2

62.0 m2

5.8 m2

19.2 m2

37.1 m2

17.1 m2

57.1 m2

42.5 m2

24.0 m2

58.5 m2

285.9 m2

18.0 m2

    911.5 m2

1011.0 m2

187.6 m2

93.4 m2

1292.0 m2


