
RECERCA DE LA 

DISTANCIA APROPIADA 

ENTRE EDIFICACIONS EN 

MANSANES SEMI OBERTES 

D’entre l’estudi de 15 exemples de projectes 
urbanístics d’habitatges plurifamiliars, s’escullen 
aquests 5 casos on s’analitzen les distàncies entre 
les construccions (que sempre són de 4 plantes) i 
s’esmenten les conclusions obtingudes, les quals 
sembla ser que poden arribar a convertir-se en 
unes noves premisses per a les construccions 
d’obra nova d’aquests tipus de projectes . 
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GLOSARI DE PLANTES 
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CAS 1 
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CAS 2 
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CAS 3 
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CAS 4 
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CAS 5 
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CONCLUSIONS 
Com es pot observar als exemples, les 
distàncies entre edificis varien però sembla ser 
que existeixen unes premisses a tenir en compte 
segons els requeriments.  

 

Com veiem al cas 1, la distància mínima entre 
les construccions ha de ser el rectangle auri 
format per l’alçada de l’edifici. Així es respecta 
la distància mínima de privacitat i assolejament 
i es crea una sensació d’amplitud entre les 
construccions. 

El que ens mostren els casos 2 i 3 seria aquesta 
mesura intermitja on, la distancia equivaldria al 
doble de l’alçada de les edificacions com a 
mesura de respecte entre els edificis que 
funcionaria a més amb qualsevol orientació. 

I per últim, els casos 4 i 5 on s’incorpora 
programa entre les dues construccions i, on 
s’obta per respectar sempre com a distància 
mínima la mesura de l’alçada de l’edifici, per 
garantir l’assolejament d’aquestes zones 
intermitges. 

SECCIO CAS 1 

SECCIO CAS 2 

SECCIO CAS 3 

SECCIO CAS 4 

SECCIO CAS 5 



REFLEXIONS 
Potser per culpa de l’especulació dels anys ‘60 i 
’70, sembla ser que se’ns ensenya que mentre 
més espai públic puguem deixar a l’abast dels 
ciutadans millor serà la qualitat de vida 
d’aquests però, en canvi, jo penso que en la 
mesura està la qualitat. 

Així, reflexionant sobre estudis de qualitat dels 
espais, tenint en compte la percepció, 
assolejaments i les necessitats de privacitat, em 
decantaria per la primera versió de les 
distancies analitzades en aquest treball; entre 
20 i 22 metres. Ja que s’ha de tenir cura 
d’aquests nous espais creats que fàcilment 
poden convertir-se en els tant esmentats “no 
llocs”, que poden jugar en contra de les 
necessitats dels usuaris. 
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