telerdintimitat@gmail.com

Accés alternatiu
activitats exteriors
obertura al barri

Àmbit íntim compartit

Llit amb magatzem
Intimitat amb cortina

Llit plegable

Espai polivalent
20 m2

Família 01:
3 llits
dormir + activitats íntimes

Àmbit d’activitat
privat-obert

Llit elevat
part inferior per activitat privada

Bany amb àmbits independitzats:
ús simultani

Servei

Rentamans exterior
Espai de treball
equip tècnic 15 m2

AÏLLAMENT PERIMETRAL
mímina pèrdua i guany

Magatzem
aprofitament perímetre

Accés alternatiu
activitat administrativa

EMPLAÇAMENT

Família 02:
2 llits
dormir + activitats íntimes

Llit elevat
part inferior per activitat privada
AÏLLAMENT PERIMETRAL
mímina pèrdua i guany

Llit amb magatzem
Intimitat amb cortina

Traçat instal·lacions
cel ras
Àmbit d’activitat
privat-obert

Àmbit íntim compartit
ABRIC CLIMÀTIC
Caixa d’escala

MEMÒRIA
Espai i intimitat. TELER D’INTIMITAT vol generar un

Servei accessible
ABRIC CLIMÀTIC
caixa d’escala

Reorientació
desembarcament escala
ø

habitatge en el que es pugui gaudir del major volum possible
alhora que a voluntat de les usuàries s’hi puguin teixir

1,5

ABRIC CLIMÀTIC
Pati interior

0

espais d’intimitat.

Cuina i sala d’estar-menjador:
àmbits compartits
i d’intimitat variable

0

1,5

Es busca tenir a l’abast el màxim espai creant àmbits que es
protegeixen de la visió més per la seva posició relativa que
per la presència de divisions, facilitant el compartir amb
intimitat. També es possibilita que als espais comuns (sala
d’estar, menjador i cuina) les usuàries puguin crear zones de
major intimitat que dinàmicament poden anar apareixent,
desapareixent o adaptant-se segons siguin les necessitats
de les usuàries i les seves famílies.

Sala d’entrevistes
Sala d’estudi
10 m2

ø

Espai emmagatzematge
1 armari per unitat familiar
bicicletes

INCENDIS
Edifici assimilat a ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC

HABITABILITAT
Annex 1 del Decret d'Habitabilitat, 'sense que el seu compliment hagi de ser literal' (sic)

ALÇADA LLIURE
Alçada lliure mínima 2,5 m
Bany, cuina, circulació: 2,2 m mínim

0 1

3m

SIMBOLS 2D
llit/
sobre calaixos

Llit plegable

llit/
sobre calaixos
i armari

Família 01:
3 llits
dormir + activitats íntimes
deures. jocs. parlar

ABRIC CLIMÀTIC
pati interior

ACCESSIBILITAT
Una planta pis (ADAPTAT a les bases de la primera fase)
Planta baixa
Planta coberta

PLANTA TIPUS HABITATGES
1/150

ABRIC CLIMÀTIC
caixa d’escala

SAFAREIG
espai intermedi

PROGRAMA TIPUS
Habitació doble: 10 m2
Habitació triple: 16 m2 (tercer llit plegable)
Bany: 1 wc, 1 banyera (pref) o duxta
Sala d'estar-menjador-cuina
Emmagatzematge a habitacions: armari roba (80 cm pax)
Emmagatzematge de diari: en tot el pis
Emmagatzematge de neteja: armari de 50 cm amplada mínim
Bugaderia (en PB o PC): 2 rentadores i 2 assecadores

0

0

ABRIC CLIMÀTIC
pati interior

Mobiliari multifunció:
prestatgeria-gelosia
tamisar per intimitat

PLANTA BAIXA
1/150

INSTAL·LACIONS
espai intermedi

1,5

1,5

Creació de
racons d’intimitat: infants

Zona de jocs exterior

NIVELLS D'INTIMITAT
orientació_tamís_opacitat

Pati:
espai assecatge
de roba privat
per a cada habitatge

ø

Espai d’ús compoartit:
equip tècnic
habitatges

teler 02

àmbit

Zona gestió de roba/ neteja:
interior-exterior

Mobiliari multifunció:
sofà-taula
orientar per intimitat

teler 01

teler 03

Zona multifunció
mobiliari modular
Zona multifunció
cuina

Creació de
racons d’intimitat: infants

ø

Accés principal:
habitatges
equip tècnic

ABRIC CLIMÀTIC/ ÚS COBERTA
tampó_dissipació_activitats

CARRER CIVADER
‘pati urbà’

COIXI CLIMÀTIC
caixa d’escala

públic

íntim

privat

compartit

mixt

llit elevat/
espai inferior

Creació de
racons d’intimitat: infants

llit/
plegable

Llit sobre calaixos
i armari
Intimitat amb cortina

Cuina i sala d’estar-menjador:
àmbits compartits
i d’intimitat variable
Mobiliari multifunció:
sofà-taula
orientar per intimitat

B

IM

S

Ventilació
tarja batent superior

LS

O

Àmbit íntim compartit

3D

INCENDIS
Edifici assimilat a ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC

Família 02:
2 llits
dormir + activitats íntimes
deures. jocs. parlar

HABITABILITAT
Annex 1 del Decret d'Habitabilitat, 'sense que el seu compliment hagi de ser literal' (sic)

ALÇADA LLIURE
Alçada lliure mínima 2,5 m
Bany, cuina, circulació: 2,2 m mínim

ACCESSIBILITAT
Una planta pis (ADAPTAT a les bases de la primera fase)
Planta baixa
Planta coberta

ÀMBIT FUNCIONAL P TIPUS
privat_compartit_nivells intimitat
PROGRAMA TIPUS
Habitació doble: 10 m2
Habitació triple: 16 m2 (tercer llit plegable)
Bany: 1 wc, 1 banyera (pref) o duxta
Sala d'estar-menjador-cuina
Emmagatzematge a habitacions: armari roba (80 cm pax)
Emmagatzematge de diari: en tot el pis
Emmagatzematge de neteja: armari de 50 cm amplada mínim
Bugaderia (en PB o PC): 2 rentadores i 2 assecadores

HABITABILITAT
Annex 1 del Decret d'Habitabilitat, 'sense que el seu compliment hagi de ser literal' (sic)

Alçada lliure altell o espai d'emmagatzematge: 2,2 m mínim

INCENDIS
Edifici assimilat a ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC

PROGRAMA PLANTA BAIXA
Despatx (2 persones): 15 m2
Sala d'entrevistes: 10 m2
Espai polivalent mínim: 20 m2 mínim
Servei accessible: 1 unitat
Servei no accessible: optatiu 1 unitat
Espai emmagatzematge (roba, petits mobles)

ÀMBIT FUNCIONAL PB
públic_privat_mixt

e

Rentamans exterior

Element a mida
Configuració de l’espai
Màxima durabilitat

llit/
sobre calaixos
i armari

Element industrialitzat
Flexibilitat/ manteniment

Pòrtics
trava horitzonal

MOBILIARI
modularitat_manteniment_versatilitat

Mobiliari multifunció:
prestatgeria-gelosia
tamisar per intimitat

Estabilització
de vinclament

Cuina
zona de treball
COIXI CLIMÀTIC
pati interior

ACTUACIÓ ESTRUCTURAL
trava horitzonal i reforç contra vinclament

Cel ras:
reserva d’espai i
traçat

Traçat a punt
consum

Vertical de banys
Centralització:
aerotèrmia en coberta
espai intermedi exterior-interior

AXONOMETRIA PLANTA TIPUS HABITATGE
modularitat_multifunció_graus d'intimitat_coixí climàtic

Vertical de cuines i
safareig

Centralització:
muntants per pati

ESTRATÈGIA D'INSTAL·LACIONS
centralització_traçat_dimensionat

SUPERFÍCIES
planta baixa
Espai polivalent 20 m2
Espai de treball-despatx 15 m2
Sala d'entrevista-sala d'estudi 10 m2
Servei accessible 3,5 m2
Servei 2 m2
Circulacions privades 8,5 m2
Accés i rebedor d'habitatges 20,5 m2
Magatzem habitatges 10 m2
Magatzem altell 20 m2

planta tipus
Habitació triple 16 m2
Habitació doble 12,70 m2
Sala d'estar-menjador-cuina 30 m2
Passadís d'activitats 9 m2
Bany 3,6 m2
Replà-eixugada de roba 3,4 m2
Safareig compartit (coberta) 7,5 m2

Instal·lacions:
espai intermedi

.

Abric climàtic:
hivernacle coberta

HABITATGE TIPUS: VISTA ESPAI COMÚ
relació pati-carrer_modularitat_graus d'intimitat_multifunció

Safareig:
espai intermedi

.abric climàtic/ coberta
tancament hivernacle

Abric climàtic
tampó hivern/ dissipació estiu
.
CARRER CIVADER
‘pati urbà’

reforç aïllament coberta
.

Nou forjat
estructura diafragmàtica de fusta

Estiu:
dissipació
Estiu:
aire fresc des de
planta baixa

Ventilació
creuada

Abric climàtic
pati interior

PLAÇA
DE LA
LLANA

Hivern:
tampó

Abric climàtic
caixa d’escala
Accés
espai intermedi

ESTRATÈGIA BIOCLIMÀTICA: ABRIC TÈRMIC
hivern: tampó climàtic_ estiu: dissipació de càrregues tèrmiques

>> teler d'intimitat

PLAÇA DE LA LLANA
alçat

CARRER CIVADER
alçat

SECCIÓ TRANSVERSAL pati
abric climàtic_llum_aire_carrer

SECCIÓ LONGITUDINAL pati i caixa d'escala
abric climàtic_llum_aire_carrer

FASE 2. Concurs per la REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI SITUAT A LA
PLAÇA DE LA LLANA Nº23 PER UBICAR-HI SERVEIS D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL (SERVEI DE
PISOS AMB SUPORT), AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

