
CONFIGURACIÓ DE LA RESIDÈNCIA - MÒDUL HABITACIONAL

FUNCIONAMENT ARMARIS

Els mòduls  individuals i compartits es generen 

a partir de dues peces de les mateixes dimen-

sions (2,30m x 6,30m) i una altre peça de  2,60m 

x 3,15m.

La primera franja incorpora la zona de magat-

zem i la zona de dormir. La segona franja con-

centra tota la zona humida de l’habitatge. 

A A+ + B

dormitori   14,00 m²

bany    6,00 m²

L’habitació simple per a una persona té una 
superfície total útil de 14,00 m².

La geometria d’aquest mòdul genera una si-
metria i d’aquesta manera permet concen-
trar les zones humides (instal·lacions) de dues 
habitacions simples en una franja vertical.

dormitori   14,00 m²

bany    7,50 m²  

balcó    2,80 m²

L’habitació compartida està pensada per a 
dues persones i té una superfície total útil de 
24,30 m². Incorpora una petita terrassa per a 
cada usuari orientada a sud.

La geometria d’aquest mòdul genera una 
simetria respecte al nucli humit que compar-
teixen les dues persones.

dormitori             17,00 m²

bany              7,00 m² 

L’habitació simple per a una persona amb discapacitats 
físiques té una superfície total útil de 24,00 m².

La geometria d’aquest mòdul genera una simetria i 
d’aquesta manera permet concentrar les zones humides 
(instal·lacions) de dues habitacions simples en una franja 
vertical.
A més incorpora una cuina adaptada situada en aquesta 
franja humida.

dormitori 1 i 2       13,00 m²

bany        5,70 m² 

sala d’estar       30,80 m²

balcó        11,50 m²

L’apartament per a dues persones té una su-
perfície total útil de 55,20 m².
Es genera un element (armari) que separa 
dos grans espais (dormir / cuina - estar).

AGRUPACIÓ DE LES CUINES COM A ESPAIS DE RELACIÓ

COMUNICACIONS VERTICALS (PASSERES I TERRASSES) I ZONES COMUNS COM A ESPAIS DE RELACIÓ

UTILITZACIÓ DE LES COBERTES I LES PASSERES COM A ESPAIS DE RELACIÓ
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HABITACIÓ INDIVIDUALESQUEMA MÒDULS

Armaris hab. simple
i hab. compartida

Armari apartament

AGRUPACIÓ  HABITACIONS INDIVIDUALS I COMPARTIDES AGRUPACIÓ APARTAMENTS

HABITACIÓ COMPARTIDA HABITACIÓ INDIVIDUAL ADAPTADA APARTAMENT

+
+

+

+

Les habitacions individuals i compartides es troben situades en P1, P2, P3 i 
P4, en el perfi l exterior de l’illa de l’eixample. Repartides en aquest front hi 
ha un total de 56 habitacions individuals, 30 habitacions compartides i 8 
habitacions individuals adaptades per a persones minusvàlides.

L’agrupació en planta dels mòduls individuals i compartits genera un ritme 
d’entrants i sortints marcant clarament on estan situades les portes d’accés 
de les habitacions. En l’agrupació en secció trobem uns talls en el forjat 
que permet el pas d’un mur vegetal format per plantes enfi ladisses i deco-
ratives que delimiten la separació entre les dues tipologies habitacionals.

AGRUPACIÓ DE LES SALES D’ESTAR COM A ESPAIS DE RELACIÓ

SECCIÓ A - A’ SECCIÓ B - B’

La residència disposa d’un total de 14 apartaments situats a l’interior de 
l’illa a Pb, P1 i P2.
Per atorgar privacitat als apartaments situats a planta baixa (banda del 
carrer) aquest s’han col·locat a una cota superior al passeig i alhora s’ha 
creat un petit pati anglès, un desnivell amb vegetació que el separa 
dels habitatges i privatitza les visuals. D’altra banda a l’interior, s’ha dis-
posat d’una gelosia vegetal davant del menjador. Mitjançant aquests 
recursos, tamisem les visuals i aconseguim la privacitat necessària.
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