
La superficie del pati compartit es dels propietaris 1 i 2
Si x és el total de la superficie del pati.
1+2 = x
Amb la proposta cada propietari ha de tenir 1/2 de la 
superficie del pati a parts iguals 
1+2+= x 
S’han de repartir equitatativament càrregues i 
beneficis. 

La superficie del pati compartit es dels propietaris 
1 i 2
Si x és el total de la superficie del pati.
1+2 = x
Amb la proposta cada propietari ha de tenir 1/4 de 
la superficie del pati a parts iguals.
1+2+3+4= x 
S’han de repartir equitatativament càrregues i 
beneficis. 3 i 4 hauran de pagar als propietaris 1 i 
2 una part del preu del sòl per tal de que els bens 
quedin equiparats i cada un dels propietaris tengui 
la mateixa superficie de pati compartit (x/4).

Tenim dues parcel·les que han ampliat les seves 
edificacions i tenen uns patis. Com anteriorment  
s’ha explicat a la proposta aquests patis no 
funcionen per tant duim a terme una estratègia 
per tal d’aprofitar al màxim l’espai lliure privat de 
les cases. 

Tenim dues parcel·les que han ampliat les seves 
edificacions i tenen uns patis. Com anteriorment  
s’ha explicat a la proposta aquests patis no 
funcionen per tant duim a terme una estratègia 
per tal d’aprofitar al màxim l’espai lliure privat de 
les cases. 

Una vegada que el pati és dels dos propietarisa parts 
iguals  s’hauran de dur a terme un seguit d’obres i 
reformes.

Aquestes reformes es pagaran entre els quatre 
propietaris a parts iguals 

Si y és el preu de la reforma:
1+2=y

Una vegada que el pati és dels quatre propietaris 
a parts iguals s’hauran de dur a terme un seguit 
d’obres i reformes.

Aquestes reformes es pagaran entre els quatre 
propietaris a parts iguals 

Si y és el preu de la reforma:

1+2+3+4=y

Alhora que els quatre propietaris duen a terme el 
pati compartit a parts iguals.
Els propietaris 1 i 2, que donen a l’espai públic de 
propietat privada, tenen la possibilitat de creixer 
el pati privat una distancia màxima fins a deixar 3 
metres de pas pel cotxe.
Aquest creixement no es pagara com a preu de sòl 
sinó com a llicència d’us, que permet a la comunitat 
tenir certs drets, com per el fet d’haver de posar un 
tipus de tanca, de que el pati sigui despavimentat, 
de que es pugui passar en cas de tenir problemes 
d’instal·lacions que passen per aquella zona.
Aquest creixement es pagara com un “lloguer” que es 
destinarà al costos de manteniment de l’espai comú. 

Si es duu a terme aquesta intervenció, els propietaris 
1 i 2, que donen a l’espai públic de propietat privada, 
tenen la possibilitat de creixer el pati privat una 
distancia màxima fins a deixar 3 metres de pas pel 
cotxe.
Aquest creixement no es pagara com a preu de sòl 
sinó com a llicència d’us, que permet a la comunitat 
tenir certs drets, com per el fet d’haver de posar un 
tipus de tanca, de que el pati sigui despavimentat, 
de que es pugui passar en cas de tenir problemes 
d’instal·lacions que passen per aquella zona.
Aquest creixement es pagara com un “lloguer” que es 
destinarà al costos de manteniment de l’espai comú. 

Les tanques que conformen els patis tenen unes 
condicions depenen dels tipus d’espais que delimiten. 

Si és entre:
 - Plaça i Pati privat (paga propietari del pati privat)
 - Carrer privat i Pati privat (paga propietari pati  
 privat)
 - Carrer privat i Pati compartit (paguen els 4 
propietaris)
 - Pati compartit i Pati privat (paguen els 4 propietaris)
 - Pati privat i pati privat (paguen els dos propietaris 
dels patis privats)

Les tanques que conformen els patis tenen unes 
condicions depenen dels tipus d’espais que delimiten. 

Si és entre:
 - Plaça i Pati privat (paga propietari del pati privat)
 - Carrer privat i Pati privat (paga propietari pati   
privat)
 - Carrer privat i Pati compartit (paguen els 2 propietaris)
 - Pati compartit i Pati privat (paguen els 2 propietaris)
 - Pati privat i pati privat (paguen els dos propietaris 
dels patis privats)

COMUNITATS DE QUATRE

COMUNITATS DE DOS
Conjunt de dos habitatges que segons la tipologia que 
és i la seva situació dins l’illa s’han agrupat per tal 
d’ajuntar dos espais sense ús creant un pati comunitari. 

Conjunt de quatre habitatges que segons la tipologia que és i la seva 
situació dins l’illa s’han agrupat per tal d’ajuntar dos espais sense ús 
creant un pati comunitari. Dins aquesta comunitat trobam dos tipus de 
participants, els directes (que aporten l’espai del pati compartit) i els 
indirectes.

Pressupost espai comú = x€

Participació passiva = 0 €

Participació activa = % x  €

Participació directa= 1x €

Participació indirecta = 0,7x €

Amb aquesta proposta, dividim el barri en diferentes illes que es separen en base al límit 
de l’espai privat. Aquestes illes es gestionaran i funcionaran per si soles. Dintre de cada illa 
trobam un espai lliure comú, que necessita uns canvis i manteniments. Això es durà a terme 
a partir d’uns mecanismes i repartiments sobre el preu total d’aquestes intervencions. 

Les propostes duites a terme tenen una part comuna de cada illa que es correspon a un seguit 
d’intervencions: 
- Les portes dels accessos a les illes
- L’adequació dels accessos i el mobiliari urbà
- Les intervencions d’urbanització de les places (pavimentació i mobiliari urbà)

Davant aquesta actuació tenim dos tipus de participants. Els que tenen una participació ACTIVA 
(que tenen accés directe a l’habitatge des de l’espai comú), Aquests pagaran el % del preu total de 
la intervenció corresponent. En canvi els que tenen participació PASSIVA (no poden accedir al seu 
habitatge des de l’espai comú) i no hauran de cobrir els costos de la internveció. 

De tots els de participació activa en tenim dos tipus, els de participació DIRECTA, (aquells 
participants que donen directament a l’espai comú i duen a terme els mecanismes de 
creixement del pati privat) que pagaran 1x del total del preu de l’espai comú. I els de 
participació INDIRECTA (que poden accedir a l’habitatge des de l’espai comú però no hi 
donen directament,  no duen a terme els mecanisme de creixement) que pagaran 0.7x del 
total del preu de l’espai comú.

ESPAI COMÚ

TIPOLOGIES

GESTIÓ

Per poder dur a terme aquesta proposta s’han de tenir en compte com es durà 
a terme la gestió en tot el conjunt.
Per simplificació administrativa s’han desglosat les actuacions tant dins l’espai comú 
com dins les comunitats,  però  ambdues intervencions propostes són complementaries, 
per això s’han de realitzar en conjunt, per concens. No es podrà creixer sense construir 
el pati i viceversa.

ESPAI COMPARTIT

ACCÉS ACTUAL PATIS AMPLIACIONS LEGALS AGRUPACIONS PROBLEMÀTICA PROPOSTA
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