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Finestra lliscant 
per a ventilar

Nova fulla interior amb 
millores de l’estanquitat, 
de l’aïllament i del control 
solar; mantenint l’obertura 
de finestres interiors per 
ventilació i manteniment. 

Nova finestra projectable
per ventilar

Càmera gestionada

PROPOSTA 2014
· Sense forma
· Econòmica
· Senzilla
· Passiva

Recuperació i restauració de la majoria dels 
materials i acabats originals conjuntament amb 
una reconfiguració de l’envolupant que permet 
un confort passiu de l’interior gairebé tot l’any 
gràcies a mantenir la practicabilitat de la façana i 
millorar les seves prestacions energètiques. 

PROJECTE ORIGINAL COAC 1962
Arquitecte Xavier Busquets

ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ
· Màxima conservació del preexistent
· Restauració sense modificació formal
· Millora del comportament energètic
· Nova construcció de baix impacte ambiental
· Facilitat de manteniment

ANÀLISIS ARQUITECTÒNIC
· Forma: base y fust

· Sistema compositiu: Repetició i diferència
· Textures: Retícula jerarquitzada de relleus i transparències

· Materialitat: Sistemes prefabricats versus acabats artesanals

“En el cuerpo acristalado, las ventanas 
suben y bajan por delante de la fachada, 
no incomodando al abrirlas y facilitando 
la limpieza. Son láminas de cristal sin 
marco metálico”                    

Xavier Busquets

“Con la mayor sinceridad posible, máxima calidad 
de los pocos materiales a emplear y ponderación 
en el juego de los volúmenes, lograremos la 
buscada ambientación de este edificio en una 
zona tan histórica, en la que cada cosntrucción 
adoptó el estilo de su época”

                          Xavier Busquets
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REHABILITACIÓ: Restaurar versus Re-formar 
· Conservació del criteri material del projecte
· Rehabilitació energètica amb una doble fulla interior
· Millora de la ventilació
· Integració del control solar
· Millora de l’aïllament i estanquitat
· Resolució al sobreescalfament amb una càmera gestionada

ANÀLISI CONSTRUCTIU
· Materials: acer - fusta interior

· Acabats: vidre transparent - vidre translúcid
· Comportament: les finestres s’obren per a ventilar

· Disfuncionalitat: control solar incompatible amb obrir les finestres
· Ineficiència: aïllament i estanquitat insuficient

· Problemàtica: sobresaltadament de la façana

Obertura per a la neteja i el 
manteniment

Tancament aïllat amb acabat 
de fusta

Obertura per a ventilació 
natural

Nova finestra projectable 
per a ventilar

Protecció solar
per l’interior

Ampit opac
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DETALL
Millora de l’eficiència energètica de la façana mitjançant una doble fulla, 
que redistribueix les diferents exigències constructives de la façana. 

· Fulla exterior  

· Fulla intermèdia 

· Fulla interior     
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Façana existent > manté l’estanquitat a l’aigua i la 
ventilació
Càmera gestionada > control solar protegit de la 
intempèrie
Nou tancament > aporta estanquitat a l’aire i al soroll

DETALL

 “El muro-cortina de fachada está formado por 

un antepecho fijo y dos tipos de ventana: deslizante 

por el exterior (01) y basculantes por su parte interior 
(02); ambas se manejan desde dentro del edificio. Las 

ventanas van provistas con doble cristal ‘Thermovid’ y su 

marco es de latón cadmiado; el antepecho está constituido 

exteriormente de baldosa grabada de color verdoso 

(03). Para evitar las radiaciones debidas a la fuerte 
insolación se dispusieron paneles de ‘Tablex’ agujereados 

(04) pintados de color morado para que al componerse con 
el verde del cristal diera el gris apetecido. Finalmente, 

un espesor de 1,5cm de ‘Porexpan’ (05) proporciona el 
aislamiento térmico preciso. El ‘Porexpan’ queda sujeto 

a la madera enlistonada del interior (06).”

Xavier Busquets

Finestra lliscant 
per a ventilar

Vidre ampit existent: Restauració i ajustament del vidrio trempat tipus 
‘baldosa’ gravada original de 12mm. Nova fixació amb junta de goma 
per a absorbir dilatacions tèrmiques
Protecció al foc: doble placa de cartró guix
Subestructura de xapa d’acer galvanitzat plegada en fred per a 
soportar la fulla interior i tancament superior de la càmera ventilada. 
Protecció al foc amb placa al silicat tipus PROMAT
Brise-soleil amb doble orientació per a millorar la il·luminació natural 
indirecta tipus C 50 AF TLT de WAREMA. Accionament motoritzat
Finestra existent: Sanejament i neteja de perfileria metàl·lica. 
Restauració dels vidres originals. Substitució de les fustes malmeses, 
decapat i protecció de la fusta amb lasure incolor
Finestra oscil·lobatent de fusta laminada de castanyer local. Perfils 
enrasats i ferramenta oculta. Acabat lasure transparent. Vidre doble 
càmera 4/12/6, amb làmina de baixa emissivitat. Permeabilitat a l’aire 
classe 4
Reixa d’alumini per a ventilació de la càmera
Ampit: làmina para-vent reflectant. Aïllament de 8cm de partícules 
de fusta sense resines tipus GUTEX Thermosafe-wd d’alta densitat. 
Tauler interior existent. Revestiment amb tauler contraxapat de fusta 
de castanyer local
Finestra d’acer projectable tipus JANSEN VISS SG, ajustada al 
detall de fusteria existent. Obertura automàtica segons sonda de 
temperatura de la càmera. Vidre mínim
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Restauració 
material (04)

Bioconstrucció

COMPORTAMENT ENERGÈTIC
· Priorització del confort passiu mitjançant ventilació natural
· Reducció de demanda i consum de refrigeració un 50% 
· Demanda i consum de calefacció quasi 0

ANÀLISI ENERGÈTIC
  · Refrigeració >   Demanda y consum excessius degut al sobreescalfament
   · Calefacció >  Demanda y consum necessari degut a l’aïllament insuficient

 i a la infiltració de l’aire de la façana
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Missió 0: Millores globals de futur
Proposta base + Proposta plus

· Reducció de la demanda energètica:  
 Potenciació dels sistemes passius de clima de l’edifici
 Façana activa: captadora - ventilada - practicable
 Protecció solar compatible amb la ventilació natural
 Protecció solar compatible amb la il·luminació natural
 Millora de l’aïllament tèrmic i acústic
 Millora de l’estanquitat de l’edifici
 Nous sistemes actius de clima. Energia activa
 Nous sistemes d’il·luminació artificial. Tecnologia LED
 Autoconsum. Placa fotovoltàica en coberta

· Baix impacte:
 Màxima conservació i restauració del preexistent. Mínims residus
 Bioconstrucció. Nous materials d’origen bioesfèric
 La reducció de la demanda allarga la vida útil dels sistemes actius existents
 Reducció de l’efecte illa de calor. Coberta enjardinada

· Baix manteniment:
 Sistema 100% passiu. Sense manteniment de maquinària
 Fàcil manteniment exterior amb gòndola existent
 Fàcil manteniment de la façana des de l’interior
 Descentralització del clima per permetre flexibilitat i ajustar-se a la demanda
 Proposta de sistemes d’energia actius de baix manteniment i més durabilitat

Cicle de vida. Materials

GRAFICA

Eficiència Energètica. Consums

GRAFICA

HIVERN

PASSIU

01
Renovació 
d’aire per 
ventilació 
natural

02
Confort interior 
aprofitant 
l’escalfament 
de la càmera

03 
Millora de 
l’aïllament
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PRIMAVERA

PASSIU

01
Renovació 
d’aire amb 
ventilació 
natural

02
Confort interior 
amb ventilació 
natural

03 
Protecció solar 
amb doble 
ajustament 
d’inclinació

ESTIU

PASSIU-ACTIU

01
Reducció de 
la demanda 
de fred degut 
a les noves 
prestacions de 
la fulla interior

02 
Retorn existent

03

renovació d’aire aire fred aire calent


