
 1

Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 

IBAVI. Concurs d'idees per un edifici d'habitatges a Eivissa. 

Lema: Les dues cares 

 
Franges comunitàries 

L'espai del solar s'organitza en franges que van organitzant les diverses maneres 

d'habitar-lo per ubicar en cada cas la millor activitat possible. 

Des de la façana captadora (Cara A), com a espai d'alt confort, ben orientat i amb bones 

vistes per a la privacitat de cada habitatge, fins a la galeria social (cara B) com a espai de 

relació i d'activitats més compartides en relació directa amb el jardí comunitari a resguard 

del carrer i protegit del sol. 

 

Compacitat 

L'estratègia de desplaçar l'aparcament al fons de la parcel·la, permet construir un bloc de 

PB+3 de gran compacitat i amb les mínimes façanes (mínim factor de forma) pel màxim 

volum d'habitatges. 

L'espai dels cotxes queda amagat per una topografia (de les terres de la mateixa parcel·la), 

i una franja amb espais comunitaris. 

Es preveu en un futur que es pugui reduir l'espai dels cotxes privats i així a la llarga tenir 

una superfície plana per a zona de jocs de la comunitat. 

 

A-B 

En aquesta proposta s'aposta per complementar els habitatges de dimensions reduïdes 

amb dues àrees que el dotaran amb unes òptimes propietats. 

Un complement (A) a la façana sud com a  galeria captadora i reguladora per gestionar 

l'energia exterior per tenir un òptim confort als habitatges. 

Un complement (B) a la façana nord com a generosa galeria d'accés col·lectiva per a usos 

compartits o comunitaris. 

 

Comunitat autònoma 

Es proposa unes estratègies de baix manteniment i alta resistència perquè tots els serveis 

comuns de la comunitat siguin autònoms i desconnectats de la xarxa.  

Per un costat  es recollirà part de l'aigua de pluja en un dipòsit de  42.000 litres  per fer-la 

servir per al reg i per la neteja  dels espais comuns. També es recolliran les aigües grises 

de les dutxes i aniran a una bassa fito-depuradora de 14.000 litres per després retornar 

aquestes aigües a les cisternes dels inodors. 

Per un costat, es proposen 18 m2 de plaques  fotovoltaiques que generen  20.000 

kWh/any per cobrir el consum  dels ascensors, la il·luminació dels espais comuns.  

 

Cicle de vida 
En el càlcul total dels recursos  necessaris per a aquest edifici fins al retorn dels seus  

residus a la biosfera, s'obté una reducció del 31% de  les seves emissions de Co2 (1.750 

KgCo2/m2)  respecte un edifici estàndard d'habitatge social  (2.514 KgCo2/m2). Això 

s'aconsegueix bàsicament  amb una estructura de fusta produïda a la mateixa illa i amb 

una dràstica reducció de la demanada  energètica en el seu ús i manteniment, a partir de  

sistemes passius (aïllament, estanqueïtat, captació i inèrcia a  l'hivern i protecció solar, 

ventilació natural i inèrcia  a l'estiu), que anul·len l'ús de la  calefacció i  la necessitat de 

refrigeració.  
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Construcció 

Es proposa un sistema constructiu a base d'entramats de fusta. Una estructura el més 

lleugera possible, feta amb fusta i amb producció local (cosa que ens fa més eficients i 

reduir el cicle de vida respecte a altres tipus d'estructura de fusta com el CLT).  

Al mateix temps, aquests entramats lleugers són els que organitzen els espais, són els 

distribuïdors de la tipologia de l'habitatge. 

I també són els mateixos tancaments que reomplerts garanteixen tota la estanquietat i 

aïllament necessari. 

 

Energia 

L'estratègia energètica és totalment passiva.  

A l'estiu, s'utilitzen els tendals de protecció solar a la façana sud, una ventilació creuada en 

tot l'habitatge i una succió de l'aire calent per efecte venturi a partir del sobreescalfament 

de l'hivernacle de la coberta. 

A l'hivern, la galeria a sud es tanca amb una làmina de plàstic i actua com a captador solar, 

i l'hivernacle de la coberta envia l'aire escalfat a l'interior dels habitatges a partir d'un 

sistema d'uns ventiladors invertits. 

 

La tipologia 

La principal característica d'aquests habitatges és la seva gran relació amb l'exterior. En 

viure d'una  manera molt directa amb contacte amb l'exterior.  Això fa que la seva 

estructura organitzativa sigui  Exterior-Estances-Nucli-Estances-Exterior, i que  es 

garanteixi la llum natural al 100% de les estances  i el contacte exterior d'aquestes. Els 

serveis (banys i  cuines) a la part central de l'habitatge estan tots  connectats en vertical. 

En aquest espai central  s'intercala la següent seqüència:  Bany-Distribuidor-Cuina, 

garantint així l'absència de passadissos i fomentant les visuals  en diagonals entre les 

diferents estances.   

 

Habitatge passiu 

Les estratègies energètiques que apliquem  per assolir el nivell NZEB estan basades en 

sistemes  passius que estabilitzin la temperatura de confort a  dins de l'habitatge.  

Hivern:  

1. Aïllament i estanqueïtat a les façanes.     

2. Captació solar  a la galeria i inèrcia a l'interior a través del paviment 

Reforç actiu hivern:  

3. Sistema de redireccionament de l'aire escalfat a l'hivernacle de coberta cap a l'interior 

dels habitatges. 

Estiu:  

4. Ventilació creuada.  

5. Proteccions solars a través dels ràfecs i tendals.  

6. Succionament de l'aire calent per efecte venturi cap a l'hivernacle de la coberta.  

Llum:  

7. Llum natural al 

 

Cost vida habitatge 

La mitjana de consum energètic del parc d'habitatges a les Illes Balears és de 113 Kwh/m2 

any. Amb els sistemes passius que es proposen (Serveis i manteniment comunitaris 

autònoms, i sistemes passius als habitatges) i comptant la fotovoltaica s'aconsegueix 

reduir un 86 % el consum energètic (càlcul fet amb el HULC Lider-Calener). S'estima que el 

consum energètic d'un habitatge tipus (2H-60m2) serà de 16 Kwh/m2 any,  (i 36 Kwh/m2 

any sense comptar la fotovoltaica) i s'obté una qualificació energètica “A”, equivalent a una 
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despesa de consum energètic de 74 euros/any, respecte als 528 euros/any d'un edifici 

estàndard amb la mateixa superfície. 

 100% de les estances. 

 
 

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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