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espai compartit
Pati tipologia 3
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punt d'instal·lacions
contadors aigua dels
habitatges que donen
al carrer privat

plaça

espai estàtic d'ús
exclusiu dels veïns

carrer privat

espai dinàmic d'ús
exclusiu dels veïns

tanca vegetal
tanca vegetal
metal·lica amb abudant
vegetació, límit entre
el pati privat i el
carrer privat

pati privat
Pati privat
despavimentat
de 31 m2

pati privat
Pati privat
despavimentat
de 50.2 m2

pati compartit
Pati compartit
pavimentat de 4
habitatges de 63 m2

Límit entre pati compartit i
carrer.
Despavimentat per tal de que
hi hagi vegetació, plantes
aromàtiques com Lavanda,
Romaní i Camamilla. Pou de
recollida d'aigüa.

pati ventilació
A les ampliacions per
tal de millorar la
qualitat, la ventilació
i la il·luminació de
l'habitatge

sala d'estar
Espai interior més en
contacte amb el pati
privat

cuina
Zona de relació entre
l'interior  i el pati
compartit.
Espai interior menys
privat
Nou accés

zona d'accés
Espai de transició entre el
pati compartit i el carrer
privat i accés. Sorgeix a
partir de l'extenció dels
patis privats
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per tal de que no
s'acumuli l'aigua
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escalons d'entrada a
l'habitatge que salven
el desnivell entre el
pati compartit i
l'interior
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porta del pati
privat al pati
compartit, només es
pot obrir des del
privat

porta del pati
privat al pati
compartit, només es
pot obrir des del
privat

escalons d'entrada a
l'habitatge que salven
el desnivell entre el
pati compartit i
l'interior

escalons d'entrada a
l'habitatge que salven
el desnivell entre el
pati compartit i
l'interior

cuina
Zona de relació entre
l'interior  i el pati
compartit.
Espai interior menys
privat
Nou accés

cuina
Zona de relació entre
l'interior  i el pati
compartit.
Espai interior menys
privat
Nou accés

cuina
Zona de relació entre
l'interior  i el pati
compartit.
Espai interior menys
privat
Nou accés

sala d'estar
Espai interior més en
contacte amb el pati
privat

Bústies dels
quatre habitatges

 + 0.07

interior
Canvi de distribució
interior per tal
d'aprofitar millor
l'espai i les relacions
amb els patis

interior
Canvi de distribució
interior per tal
d'aprofitar millor
l'espai i les relacions
amb els patis

interior
Canvi de distribució
interior per tal
d'aprofitar millor
l'espai i les relacions
amb els patis

interior
Canvi de distribució
interior per tal
d'aprofitar millor
l'espai i les relacions
amb els patis

límit plaça
mur de maons creant una
gelosia com a límit entre
el pati compartit i les
places. Resistència i
privacitat altes

parts
despavimentades
per tal de que
creixi vegetació

límit
mur de maons perforat vist
reforçat amb pilastres creant
una gelosia com a límit entre
el pati compartit i el pati
privat

límit
mur de maons perforat vist
reforçat amb pilastres creant
una gelosia com a límit entre
el pati compartit i el pati
privat

límit
mur de maons perforat vist
reforçat amb pilastres creant
una gelosia com a límit entre
el pats privats

límit
mur de maons perforat vist
reforçat amb pilastres creant
una gelosia com a límit entre
el pats privats


