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TEMA: 

VECTORES DE EVOLUCIÓN -- FACHADAS LIGERAS 

¿Son el ahorro energético, los sistemas constructivos y los materiales, variables dentro 

de la evolución de las fachadas ligeras? 

¿El constante cambio de la tecnología en la arquitectura se debe a una evolución o son 

solo tendencias? 

Respecto a la innovación tecnológica, analizadas desde tres aspectos: el ahorro energético, los 

materiales y los sistemas constructivos. Vemos el primes aspecto que es conceptual, a diferencia 

de los otros, y creo que hay más aspectos a considerar como cuestiones relacionadas a la forma, 

confort, etc. 

Yo tengo dos esquemas mentales que son complementarios para ver cuando hay que 

evolucionar, y a veces la “innovación” llega tarde que termina adulterando la forma final por 

imposiciones.  

Nosotros metodológicamente en este despacho desde hace tiempo (y porque forma parte de mi 

tesis doctoral), funciona con un esquema que parte de una idea, es decir que hay dinero y una 

voluntad de desarrollar un proyecto así sea un hospital, un aeropuerto o un estadio, etc. de esta 

idea se desprende inmediatamente un concepto arquitectónico, que deriva en un concepto de la 

envolvente (estructural, energético, global, etc.) ya sea fachada o cubierta, luego este se deriva 

en una definición de sistemas, sean muros cortina, fachadas ventiladas, si serán dobles pieles, 

etc. El paso siguiente son los materiales y los productos para poder desarrollar cada uno de estos 

sistemas que se corresponden con el concepto de la envolvente que tiene que ver con el 

concepto arquitectónico global. Finalmente aquí tenemos una  parte del desarrollo de los detalles 

constructivos.  

Para ir concretando, fíjate que son diferentes fases de concreción, por una parte todo esto está 

cosido por las prestaciones (este esquema muta, más o menos está estructurado así pero va 

cambiando, cuando lo explico pienso que hay cosas que serían mejorables…) Tenemos cuatro 

prestaciones fundamentales, que son las económicas tanto desde el punto de vista de la 

construcción, como de la explotación, del mantenimiento, del desarrollo tecnológico porque 

aunque a veces pensamos que todo está decidido no es así, limpieza, durabilidad de materiales 

que hay que reponer por ejemplo el repintado, engrasado. La siguiente cuestión son las 

prestaciones técnicas y allí sí que tenemos toda la colección de prestaciones acústicas, 

resistencias mecánicas, de seguridad al fuego, a la abrasión, seguridad pasiva de la gente que 

está al interior, todo lo que se te pueda ocurrir que tiene que ver con las técnicas de construcción, 



como los pares galvánicos, resistencia mecánica de los vidrios, etc. La siguiente son las 

prestaciones formales, si se puede hablar de la forma como prestación, pero generalmente lo 

que ocurre en fachadas ligeras, es todo lo que tiene que ver con la transparencia, la reflexión, el 

control de la sombra, el color de la sombra, la forma de la sombra, la visibilidad de fuera a dentro 

y de dentro a fuera, todo este tipo de cosas que tienen que ver con las formas y prestaciones 

técnicas porque tú dirías tengo que tener  control solar, la sombra se me mueve, pero si yo pongo 

un vidrio de color azul la sombra me queda teñida de azul, por decir algo, o es muy reflectante y 

estoy afectando al entorno. Y la cuarta prestación es el confort y es una de las cosas que no 

podemos olvidar, construimos para las personas  y constituye la calidad del espacio que estamos 

logrando y del entorno que estamos alterando. Ante todo esto hoy en día hay una figura que en 

Estados Unidos está regulada por la O.P.R. Owner’s Project Requirement y quiere decir que el 

propietario cuando tiene la idea lo que tiene que hacer es asesorarse y empezar a pensar y saber 

cuánto le cuesta el edificio, tiene que poder decir cuánto tiempo quiere que le dure, que 

periodicidad de mantenimiento, tiene que actuar en consecuencia. El listado de los 

requerimientos que son parte de la propiedad en España tradicionalmente aparece muy tarde 

quizá aparece en un tema de coste pero normalmente no en fachadas ligeras que caducan, hay 

ciertas innovaciones que porque no están bien aplicadas o porque no están suficientemente 

desarrolladas acaban dando problemas. Y esto es una cosa que cuando uno arriesga en 

tecnología y es riesgo porque es innovación y estás intentando mejorar alguno de los parámetros 

posiblemente técnicos, o intentando buscar algún ahorro en términos de economía, cuando esto 

no funciona porque no se ha planteado bien o incluso no se ha planteado en el momento 

oportuno.  

Yo creo que entre el concepto arquitectónico y el concepto de la envolvente es dónde podemos 

intentar incorporar toda la parte de desarrollo tecnológico y esto es muy importante porque 

cuando te preguntas y la innovación ¿cuándo llega? Llega normalmente en un requisito de 

proyecto, no podemos decir vamos a ver que inventamos y nos encontramos con el proyecto 

terminado y decimos y ahora a ver de qué manera lo mejoramos, esto es un error conceptual y 

metodológico. Todo esto que llega aquí es una fase de diseño o la fase de proyecto, pero para 

nosotros esto todavía tiene una fase más que es la fase de prototipos. Los prototipos lo que 

hacen es permitirnos a todos los agentes, sea al constructor para demostrar su habilidad, sea a 

nosotros para confirmar cosas que son inmedibles como la vibración, el aspecto, la 

transparencia, las sensaciones, por ejemplo nosotros ahora nos vamos a Mataró a ver un 

prototipo para una obra de Nouvel, una obra que haremos en seis siete años, que mide 50 m2. 

En cada uno de los niveles de concreción hemos ido aumentando grado de definición.  

Por ordenar las fases de otra manera, cuando estás hablando de definir sistema puedes tener 

una muestra de muro cortina, cuando estás hablando de material puedes hablar de madera, 

cerámica o composite. Pero al final acabas decidiendo quiero una malla de acero inoxidable o 

quiero un sistema de fijación oculto para un sistema de placas de cerámica que hace que esto 

sea un componente de una fachada ventilada porque permite colocar el aislamiento afuera. Por 

lo tanto el prototipo lo que nos permite es validar la propuesta y esta es la primera de las fases 



de la siguiente y esto es la primera fase de construcción o de materialización de las ideas que se 

han desarrollado hasta aquí, el prototipo tiene su propio proyecto de construcción (…). 

Una vez validados los prototipos aquí hay una cosa que la gente no sabe que existe, que es un 

proyecto de construcción, nosotros hemos hecho un proyecto de equipamiento y aquí hay que 

hacer un proyecto de construcción que tiene dentro de sus categorías todos los planos de 

replanteo, planos de taller, planos de arquitectura que tiene que validar el arquitecto, por lo tanto 

este proyecto de construcción de la envolvente es un documento complejísimo. 

El paso siguiente es la construcción y la construcción como siempre tiene estas dos fases una 

de fábrica y otra de obra, en función de lo estandarizado que esté o de lo prefabricado que estén 

cada uno de los componentes. Evidentemente aquí tenemos todos los ensayos, test, controles 

de obra y finalmente tenemos el As Built. Todo esto nuevamente organizado para comprobar las 

prestaciones que tenemos aquí. 

Por qué te pego todo este rollo… ¿porque la tecnología es una evolución o una tendencia?, 

vamos a ver normalmente nosotros como consultores nos dedicamos a hacer creíbles las ideas 

de los demás, por lo tanto traducimos lo que hoy día se entrega como render o incluso imágenes 

de referencia y evidentemente las prestaciones están por allí. Si tuviéramos claro los requisitos 

como los del O.P.R. en nuestro caso serían los requisitos que el arquitecto no por imposición del 

propietario sino como criterio propio por ejemplo yo quiero hacer un edificio Energy Zero Building, 

pero normalmente los arquitectos vamos un poco tapando… ahora cubro esta parte, ahora esta. 

Todo esto no es lineal va dando vueltas como todos los procesos de diseño.  

¿Qué tipo de estrategias son necesarias aplicar en las fachadas para alcanzar las metas 

del Nearly Zero Energy Building? 

Desde el punto de vista energético nosotros volvemos a tener otra mínima lista de seis apartados, 

el primero es la orientación y esta orientación no siempre la podemos determinar porque muchas 

veces viene dada porque es un edificio en un entorno urbano y tiene sus medianeras o su plan 

de masas en el polígono empresarial. La segunda es la geometría, nosotros podemos favorecer 

el comportamiento energético que es una de las prestaciones generales, tiene que ver con los 

planos inclinados, retranqueos, aleros, geometría de los patios. El siguiente apartado son las 

características de las zonas de visión y las zonas opacas, puedes tener un magnífico vidrio y no 

tienes bien resueltos los paneles es un problema, de aquí deriva inmediatamente el porcentaje 

de cada una de las dos. Puedes tener una cosa muy bien resuelta en un porcentaje elevadísimo 

del edificio y no funcionar nada, si el panel está mal resuelto difícilmente vamos a poder combatir 

todas las aportaciones energéticas derivadas de la geometría y de la orientación del edificio, por 

estos porcentajes de hueco. La siguiente son los accesorios, o sea que nosotros de qué manera 

hemos de abordar esto, primero con la orientación, segundo con la geometría, tercero las 

características de los elementos de visión y de los opacos, las cubiertas son opacas pero pueden 

tener lucernario dependiendo de dónde estén etc., cuarto la incidencia de esto multiplicado por 

el porcentaje de superficie de uno y del otro, y finalmente los accesorios. Ocurre que 



normalmente los accesorios son el origen del proyecto y esto es un drama, es decir que un 

arquitecto quiere hacer un edificio con lamas, o quiere hacer un edificio con unos elementos de 

control solar que no sé qué, o quiere hacer una especie de galerías que le van a dar como un 

microclima entre interior y exterior no sé qué, o quiere hacer una fachada de ventanas, o quiere 

hacer una fachada de muro cortina con unas superficies acristaladas grandes, y como no llega a 

conseguir las prestaciones desde el punto de vista energéticas que cuelgan aquí de la técnica 

pues tiene que poner accesorios, tiene que poner cosas pero difícilmente va a cambiar la 

orientación del edificio, difícilmente van a cambiar la geometría, o a lo mejor sí pero sacando 

aleros más al sur, o colocando otro tipo de elementos, o cerrando más la fachada. Hay decisiones 

de proyecto que te llevan a tener el edificio cerrado en la parte sur por ejemplo cuando tienes 

una gran radiación y tenerlo abierto al norte. No siempre la orientación es la adecuada y a lo 

mejor tienes toda la fachada abierta hacia el vecino que no tiene interés y la fachada sur que 

tiene mayor asoleo, al menos en este hemisferio, con las vistas buenas, empezar a colocar cosas 

accesorios en el plano de fuera, en el plano del vidrio, o en el plano interior, a partir de aquí 

empezar a buscar toda la mezcla de unas infinitas posibilidades que tienen las fachadas ligeras 

como materiales y etc. 

Por lo tanto centrado esto respondo, el ahorro energético y la sostenibilidad evidentemente son 

una tendencia y además sirve para que evolucione. Yo creo que también se habla muchísimo de 

esto y se actúa poco en consecuencia. Nosotros haciendo proyectos en Marruecos que les 

importa un pimiento el ahorro energético, lo tienen por allí pero no es importante. En contra ahora 

mismo hemos terminado un edificio en Bruselas que tiene el 40% de la superficie de visión y 

acristalada, 60% opaca, ¿Con qué características? pues la parte opaca con Us rayando 0.1 y 

vidrios de visión con triple acristalamiento con un factor solar altísimo es decir con Us de 0.9 y 

con factor solar de veintipico es decir un edificio absolutamente blindada a la radiación, cosa que 

en Bruselas es increíble porque allí sí que están necesitando aportaciones pero lo que hacen es 

blindar el edificio para que prácticamente la energía necesaria para que funcione el edificio es 

decir la radiación propia de las personas, la de los equipos informáticos y de las luminarias, que 

cada vez es menor esto porque tienen menos poder calorífico, digamos no el rendimiento de una 

luminaria led es sólo el 10% de energía calorífica cuando antes la fluorescencia era diferente, 

imagínate los halógenos y los incandescentes. Por tanto ellos consideran que las aportaciones 

del edificio desde el interior son suficientes como para que el edificio este herméticamente 

blindado, fíjate 40% de visión, triple acristalamiento, con factores solares de 22 y 60% de 

superficie opaca. Estamos construyendo un rascacielos en Casablanca, 80% de zona de visión, 

20% de panel opaco en las fachadas norte, en las fachadas sur 100% opaco y 0% de visión, está 

absolutamente blindada. Pero fíjate que hablar de norte y sur también es un error, porque 

también tenemos nor-noreste y sur-suroeste. Tenemos muchas horas de sol a lo largo del año y 

muchas horas de radiación que no están controladas por tanto discriminar norte sur habría que 

matizarlo. Y por lo tanto considerar una fachada sur es 100% opaca y así no voy a tener un 

problema resulta que no vas a tener unas aportaciones muy importantes y fíjate que aquí el tema 

es el promedio global del edificio, no solo en un momento dado sino a lo largo del año, etc.  



 Ahora vamos a hablar de lo siguiente, cuando tú dices la tendencia, pues evidentemente que la 

tendencia es que la energía es una variable importantísima y además tiene una transcendencia 

formal igual que la tiene el fuego y los elementos estructurales. Por lo tanto de unos años a esta 

parte en los proyectos en los que he participado para mí ha sido una variable fundamental, otra 

cosa es que se hagan otro tipo de arquitecturas, en los que la energía como en Casablanca no 

importa tanto. Pero luego vas analizando medio edificio opaco y medio edificio translúcido, 

porque estamos hablando 80% de visión y 20% opaco, pues claro en el 80% y 20% tienes el 

50% pero en la otra parte tienes 100% y 0% por tanto hay que ver, ir desglosando y 

pormenorizando… 

Lo que se está haciendo es introducir este tipo de variables, que es una tendencia, más al origen, 

lo que no se puede hacer es que cuando estas construyendo ah pues voy a poner más 

aislamiento, este absurdo se da, gente que se encuentra a media obra o incluso cuando hay 

varias fases y dicen ahora vamos a mejorar. Estas cosas cuando antes nos anticipamos al 

problema pues antes se puede integrar a la arquitectura y más arquitectura estamos haciendo. 

Digamos que este es un proceso interconectado, no lineal pero si progresivo 

No porque es de ida y vuelta, muchas veces como te decía la gente cuando estamos pensando 

en accesorios la gente dicen quiero hacer una fachada de vidrio, quiero hacer un muro cortina, 

quiero hacer una fachada ventilada cerámica, bueno pero por qué, ¿es lo adecuado? Quiero 

hacer unas piezas especiales de cerámica que… Vamos a ver has llegado tarde, estamos en 

una fase en la que el proyecto está prácticamente definido, están los costes cerrados o 

simplemente porque en todo el proceso de homologación, desarrollo, certificación, implantación, 

comercialización y hasta que llega ese producto en la mano, nosotros nos encontramos que 

muchas veces llegamos tarde, o mejor dicho se nos plantea tarde. Por el contrario ahora mismo 

en un concurso estamos trabajando con las piezas de metacrilato y tenemos pues todas las 

piezas que en principio tienen que confeccionar con diferentes alternativas tanto a la extrusión o 

a la coextrusión de unos tubos con capas diferentes unas de confección ultravioleta otras que 

tienen menos electricidad estática otras a inyección, incluso tenemos determinado el esquema 

desde el concepto de diseño de la construcción y el ensamblaje de todas estas piezas en un 

sistema de cables que van a formar una fachada, a final de concurso estamos trabajando con 

anticipación bestial, estamos en contacto con gente que se dedica a trabajar con plásticos para 

que tengan una mayor difusión uniforme de la luz que pueda encapsular este tipo de plásticos 

por tanto nosotros intentamos otra cosa es que nos salgan las cosas como nos tiene que salir. 

Pero lo más habitual es que la gente llega tarde, toman las decisiones ex temporáneamente. 

¿La industria podría tener más control sobre esto si es que ya propone soluciones? 

Es que la industria va a remolque, nosotros nos hemos encontrado en muchísimas situaciones, 

hace más de 30 años que me dedico a esto y hay un montón de aplicaciones que nosotros las 

traspasamos del sector, desde la automoción pasa a la construcción, cosas de serigrafía que se 

utilizan para control solar o para caracterizar determinadas arquitectura, pues nosotros en el año 



88 ya nos pusimos en contacto con un fabricante de serigrafías para automóvil y las serigrafías 

se utilizaban en aquel momento para los vidrios de las repisas de las neveras, por decirte algo, 

y aquello en construcción no se había utilizado nunca, entonces nosotros tirando del hilo por 

ejemplo colores que se han utilizado por ejemplo los azules no se podían serigrafear 

históricamente, daban problemas de coloración, de blanqueamiento, etc. nosotros 

modestamente encontramos un azul que nos gustaba y fuimos a buscar quien lo tenía formulado 

y a ese tío pues no se le había ocurrido en la vida que ese color acabaría con diferentes gamas 

de azules aplicadas en edificios, pues ese tío se dedicaba a unos vidrios de decoración, con unos 

procesos industriales un poco artesanos, etc. Ahora recientemente en la sagrada familia hemos 

estado haciendo unos modelos anodizando titanio que parecía que era una cosa que sólo podía 

hacer el Gehry con unas placas en Japón una cosa complicadísima, esto al final se hace aquí en 

Baix de Llobregat, en una industria pequeñita de un señor que entiende los procesos. A nosotros 

nos toca ir a buscar este tipo de aplicaciones específicas aquello se utilizaba para física médica, 

este tipo de anodizados se utilizaba para implantes, para piezas de cirugía, fíjate tú que cuando 

hay sangre por el medio cuando están operando hay piezas que para no medir con el calibre las 

tienen de colores diferentes, para no medir exactamente cuánto tiene el diámetro, la distancia, 

saben que es un color y según qué color tienen unas galgas, pues esto que se utiliza 

modernamente para los piercings con el mismo tipo de tratamiento pues con eso acabas 

haciendo chapas de 10-12 m2 que los puedes meter en un baño, etc. Por tanto muchas veces 

se trata de tener la inquietud de no decir que no a nada y de tener ganas de meterte en líos. Esta 

fachada que te digo de tubos de metacrilato o de pmma, pues hay que ver nosotros intentamos 

utilizar todo tipo de composites, todo tipo de materiales fuera de lo tradicional que también lo 

utilizamos. Pero me parece más atractivo después de estos 30 años que te decía, salir un poco 

del circuito habitual, singularizar los edificios también desde el punto de vista formal.  

En este proceso multidisciplinar el arquitecto es quien decide en qué momento se debe 

innovar 

Hay veces que también es el propietario el que decide pues hacer algo diferente, le cuesta porque 

sabe que todo lo que decide tiene una transcendencia económica muy importante, pero por otra 

parte los arquitectos fundamentalmente por un interés en singularizar su propia arquitectura, para 

diferenciarse del resto, porque hay mucha arquitectura banal estándar, mucha arquitectura de 

vidrio supuestamente moderna porque tiene mucho vidrio, estas son imágenes convencionales 

y no es verdad que el vidrio es ser moderno, no es verdad que hacerse sostenible es moderno, 

no es verdad que usar materiales fuera de lo corriente es lo adecuado. Yo creo que antes y no 

hace muchos años el arquitecto era el que decidía todo, hoy en día el arquitecto prácticamente 

controla los aspectos fundamentales del proyecto, el resto van siendo aportaciones de una legión 

de consultores especializados cada cual en lo suyo, habrá un tío que sabe el riesgo de 

condensación, de no sé qué tipo de soluciones para saber si va a tener un tipo de problema, o 

que tiene un problema de puentes térmicos en los pasos del forjado, este tipo de cosas hoy día 

hay ciertos softwares que permiten poder delimitar, o poder combatir o saber dónde están los 

problemas de puentes térmicos de incluso soluciones que a ti te parecen que son estupendas 



pero luego resulta que mal aplicadas son perversas en este mundo de la fachada ligera, como 

te puedes imaginar y seguro que lo sabes el orden de los factores sí altera el producto, una suma 

de cosas buenas no tiene por qué dar una cosa buena puede ser un error y evidentemente la 

misma suma ordenada de manera diferente, puede ser perverso y puede funcionar muy bien en 

el norte de Europa y puede funcionar muy mal aquí y puede funcionar muy bien en Burgos y en 

Barcelona ser un desastre o en Alicante peor, por lo tanto son todos los que intervienen aquí, 

tanto el desarrollador del producto, del sistema, etc. 

¿Entonces qué vectores de evolución hay en las fachadas ligeras? 

En general diríamos que uno de los motores de la evolución es la energía aparte de las 

cuestiones formales, y los sistemas se mantienen más o menos estables pero los que sí están 

evolucionando de manera significativa son todos los elementos de relleno, estos que estamos 

hablando aquí, digamos tu tendrías la retícula que tú quieras pero siempre hay los elementos de 

rellenos que serán los vidrios y los paneles y estos sí que han evolucionado. Igual que ha 

evolucionado toda la parte de la retícula pero menos porque hay menos margen aquí, lo que sí 

está ocurriendo es que se están consiguiendo mejores prestaciones con cosas muy elementales, 

y normalmente con cosas que no tienen que ver con el aluminio, el gran santón de todo esto era 

el aluminio y resulta pues que nos estamos encontrando con cada vez más piezas de poliamida, 

piezas de coextrusión, para poder cerrar los canales, para poder drenar mejor, para poder evitar 

la recirculación del aire, este tipo de cosas que son paso a paso allí evidentemente, uno de los 

grandes motores de la evolución efectivamente es la energía, lo mismo ocurre con el 

acristalamiento, existen vidrios selectivos, que dejan pasar muchísima luz natural y que 

funcionen bien desde el punto de vista energético y evidentemente que tenga una U alta. En 

Alemania prácticamente están obligados a usar a todo el mundo usar triple acristalamiento, han 

copiado e interpretado la norma Suiza que también tiene triple acristalamiento, donde están 

usando 20 cm de aislamiento y aquí estamos empezando a usar gruesos importantes, esto que 

significa, sobrecoste, significa ocupación, la fachada ligera que era una capa muy fina una 

envolvente fina, ahora todo esto se está volviendo a engordar. Por lo tanto significa mayor 

superficie construida para conseguir el ahorro energético y conduce a un sobrecosto de todo el 

sistema de soporte, se van a necesitar mayores anclajes, mayor retícula, mayor peso porque la 

capa pesada que es la capa de vidrio, la capa de perfilería, y la capa de los paneles que quedan 

a la vista están muy lejos de la estructura, por tanto cuando hablábamos de las cuestiones 

económicas, yo me ahorro no sé cuánto dinero pero también tengo que ver lo que me cuesto 

este ahorro. 

¿Los beneficios que ofrecía la fachada ligera en cuanto transporte e instalación, podría ir 

perdiéndose? 

No, lo que se pierde es la esbeltez, finura, había momentos en los que la fachada hacía 10 -12 

cm, ahora resulta que tienes mayor sobrecargas porque el código técnico te obliga tener 

consideraciones de succión aumentando el canto de perfiles, además necesitas mayor espesor 

en el aislamiento, necesitas más elementos de control solar que no vienen integrado 



directamente en el vidrio, todo esto hace que la fachada se engorde, si miras los muros cortinas 

primigenios, estaba testeando un caso del año 17-18 en los estados Unidos, perfilería de acero 

5”,  puente térmico con vidrio monolítico, y funcionaba toda la fachada con el mismo tipo de 

cerramiento, hoy día con todo esto que ha pasado? Pues que los huecos son menores, los vidrios 

monolíticos son de triple acristalamiento, dónde había un aislamiento que era un algo para tapar, 

ahora resulta que se aparecen 20 cm de aislamiento, lo que antes era un perfilito fino, ahora 

resulta que los criterios de cálculo han cambiado, los factores de seguridad, bueno pues todo 

esto hace que una de las virtudes que era de estrechez, se han engordado. Ahora desde el punto 

de vista de la construcción, los materiales son más fiables, la gente teóricamente conoce mejor 

como va a funcionar, conoce mejor las ventajas de la industrialización, las ventajas de trabajar 

en taller, pasar horas de taller de una zona controlada, puedes trabajar veinticuatro horas al día, 

tres turnos, todo el mundo trabaja igual, a construir una obra pues que dependes del clima, 

depende de los horarios, de la fatiga de la gente que trabaja en altura, etc. Cuanto más 

industrializado esté, lo que estamos haciendo es trasvasar todas estas horas de trabajo que se 

incorpora a cada metro cuadrado, de un hecho construido terminado, todas estas horas o están 

en taller o están en obra, elige! 

¿Es el futuro de las fachadas aproximarse al comportamiento de un organismo vivo como 

en las fachadas dinámicas? 

Las fachadas dinámicas requieren de un desarrollo técnico tan importante, y además son todos 

prototipos porque no hay elementos mecánicos tan elemental como una bicicleta, como una tijera 

que tiene dos piezas y un tornillo, un cajón de cocina que es una tontería, como están aquí los 

pistones trabajando miles y cientos de ciclos, las fachadas salimos a la guerra sin ningún tipo de 

protección, entonces que ocurre estas fachadas que se tienen que adaptar, yo tengo muchas 

dudas, es cierto que hay muchísimas geometrías que no son complejas, también funcionan 

digamos con pistones, lamas, elementos de control solar vertical, elementos tan elementales 

como una persiana que sea una persiana orientable, la puedes orientar de manera que la luz se 

rebote hacia dentro, que tú puedas ver sin ser visto, que no deja de ser una primera adaptación 

a este ser vivo, hay otro tipo de aventura, unos edificios que actúan como una especie de 

branquias, que hacen no sé qué, esto acaban desconectándolos, hay experiencias muy 

desagradables al respecto, debido a la complejidad de gestión y debido a que los modelos 

matemáticos que se han utilizado para prever el comportamiento, no se han aplicado 

adecuadamente, o no estaban contempladas todas las variables, resulta que fue un fracaso. 

Dibujar flechitas de color azul y rojo esto lo sabemos hacer todos, el problema es cuando cambia 

la geometría del canal cuando lo que tú te creías que se iba a deformar, para poderse adaptar a 

no sé qué tipo de cosas...Todo esto es muy muy complejo, yo creo que sólo se puede aplicar a 

arquitecturas muy singulares, y con un riesgo muy alto por la experimentación. Normalmente si 

yo quiero hacer esto estaría más atrás en el concepto arquitectónico.  

¿Cuánto más ligera debiera ser la fachada ligera?  



Allí tenemos problemas con la inercia térmica, es un concepto que está también con la ligereza, 

entonces podemos intentar ver como estos materiales, estos aislamientos, son lo más masivos 

dentro de lo que cabe, también hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, no todos los 

aislamientos funcionan igual, y a efectos del fuego que me preocupa muchísimo, pues hay 

elementos que se comportan muy mal, que tienen una buena capacidad aislante pero que se 

tienen que proteger, que amorterar, que proyectar para evitar la propagación del fuego, los 

canales de la fachada ventilada por ejemplo. ¿Por tanto una fachada ligera cuánto más mejor? 

Bueno esta es una de las voluntades, porque tiene repercusiones desde el punto de vista 

estructural y montaje pero cuanto más ligero más vulnerables a los agentes atmosféricos, a la 

durabilidad, la esbeltez puede estar reñida con la robustez. Muchas de estas cosas hay que 

valorarlas, ligero no quiere decir malo eh, estos formatos cada vez son mayores, la gente quiere 

especialmente aquí, un tanto por ciento de opaco mucho menor porque le interesa la 

transparencia, las aportaciones, la vista, la participación del entorno, lo que tú necesitas es que 

haya una gran transmitancia de luz para poder trabajar con luz natural, para poder participar lo 

que pasa fuera del edificio, para no tener este efecto pecera, estanco homogéneo durante las 24 

horas al día. ¡Hombre! yo creo que la ligereza ha llegado al límite, ahora estamos volviendo a 

masificar la fachada, incluso con tecnología de fachada ligera se están colocando piedras, 

cerámicas, revestimiento de hormigón con polímeros por ejemplos que están haciendo para dar 

cierta masa, que sea mucho más estable en el tiempo y que tenga mayor inercia térmica. 

Esto significa que la ligereza de la fachada fue en su momento solo una tendencia mas no 

una evolución 

No. La ligereza fue una necesidad porque respondía a un sistema industrial que no sabía hacer 

las cosas ligeras, la esbeltez, la transparencia se consigue reduciendo los perfiles, entonces es 

más gordo la madera que el pvc, y el pvc más gordo el aluminio y este que el acero. Gordo quiero 

decir más masivo, en igualdad de prestaciones necesitas más masa para que aquello no se 

descomponga porque necesitas propiedades mecánicas, unos gases para poder incorporar los 

elementos de relleno y ellos tienen que aguantar, y normativamente esta técnica se aguantaba 

con un centímetro ahora son 2.5 cm por lado son 5, cuando esto llegó a ser nada, es decir para 

juntar vidrio con vidrio con perfilito en medio. Por tanto la tendencia fue a ir aligerando y buscando 

grandes formatos, ahora la tendencia es volver a tener los paneles opacos, adecuadamente 

distribuidos, estos porcentajes no tienen por qué ser por franjas horizontales, o por franjas 

verticales, los puedes tener distribuidos por el edificio, compositivamente a favor de tu diseño, 

no tiene que ser una cosa absolutamente, digamos estándar es decir todos los edificios de oficina 

son iguales, tu puedes jugar, lo que te interesa desde el punto de vista en una fachada energética, 

es que tu edificio se comporte bien energéticamente, si tienes este 60-40, hay zonas que son 

100% opacas y hay sitios con 70% de vidrio, adecuadamente y juiciosamente elegidos. 

Volviendo al tema de las fachadas dinámicas estaría bien pensado porque brinda las 

prestaciones cuando el edificio las requiere y cuando no, no, sólo que no hay el desarrollo 

tecnológico 



Si claro, lo que pasa es que a ver, mal comparado esto es como la robótica, no sé por qué los 

robots tienen que parecer androides. Un robot que funciona perfectamente es un cajero 

automático, hay una pantalla, tocas interactúa contigo, metes una tarjeta y te devuelve un sobre 

y tú metes dentro del sobre cosas y te devuelve un recibo, si le pides billetes te da los billetes. 

Un robot no tiene por qué tener forma de secretaria o secretario, por lo tanto estas fachadas 

dinámicas, su dinamismo tienen muchísimas versiones, puedes tener persianas, cortinas, 

elementos de ventilación de las diferentes capas, y todo esto puede estar centralizado. Por 

ejemplo en un caso hemos cambiado la configuración del edificio y ahora está funcionando bien, 

la gestión es integral, significa que suben y bajan las persianas no sé cuánto, persianas que si 

se levantan dos o tres veces al día, son 6 veces que se mueve al año son 1800, en diez años 

18000 movimientos y el motor se ha fundido, todo esto requiere de una estrategia de un 

requirement, este edificio dentro de diez años va a tener que cambiar todos los motores y todos 

los tejidos estarán en malas condiciones, por lo tanto este dinamismo que a usted le parece tan 

interesante, valórelo, vea cuales son las ventajas que tienen, -si es que la energía- está bien pero 

la energía es una de las variables pero los costes y la degradación del propio edificio porque no 

funciona. Hay un montón de edificios en Barcelona que se han estropeado las cosas, significa 

que los motores no funcionan que el software no es el educado, que el usuario ha intentado 

modificar la geometría de algo, o va añadiendo capas por fuera. Todo eso lo que tú te imaginas 

que va a funcionar, al cabo de los años puede dejar de hacerlo e incluso hay edificios en los que 

el propietario ha dicho yo ya estoy harto, todo esto no funciona, todo esto que me habías vendido 

de que abro las puertas y abro arriba el lucernario y corre el aire no sé qué, me sigo 

achicharrando, por lo tanto ¿qué hago? Cierro todo, bloqueo todo en una posición lo más neutra 

posible y lo que hago es ventilar mecánicamente o calentar. Todos estos captadores que habían, 

me han hecho un edificio al lado que es más alto que el mío que me da sombra o al revés resulta 

que te han hecho un edificio que tu fachada norte se ha vuelto sur porque toda la radiación que 

está incidiendo en la fachada del vecino  la refleja contra el tuyo y lo que pensabas sería una 

fachada norte resulta que ahora es una fachada sur y durísima porque encima no tienes 

ventilación ni ventajas. 

Sobre el papel está bien pensar que una fachada dinámica es una fachada con múltiples 

versiones es decir, automatismos, elementos de control solar, de ventilación, de ocultación, 

incluso con heliostatos, con cosas que giran por fuera del edificio dando sombra o proyectando. 

A mí me parece cojonudo, el problema es que si no hay la dotación económica para resolverlo 

bien desde el origen con un sistema de ingeniería integrada en clima, estructura, fachada, 

arquitectura, todo esto caduca y luego se hacen cosas feas, y cuando es feo no funciona y allí 

no evoluciona, no lo puedo trasladar a otra cosa para continuar evolucionando. 

Entonces pensar que quizás es mejor usar el concepto de flexibilidad, adaptabilidad antes 

que dinamismo 

La experiencia nos dice que las cosas nunca se adelgazan, los conductos nunca van a ser más 

pequeños, los ascensores nunca van a ser más pequeños, las vías de evacuación nunca van a 



ser más pequeñas, por lo tanto la distancia entre forjados nunca van a ser más pequeñas, 

empezamos con 3.10 y ahora hablamos de incluso 4.15 m. Porque las instalaciones necesitan 

cada vez más espacio para poder repartir las diferentes zonas, porque antes se hacía toda la 

planta igual, pues ahora van sectorizando y significa una personalización de cada uno de los 

espacios. Con las fachadas ocurre lo mismo, antes se hacían fachadas pues más o menos 

uniformes a cuatro vientos, ahora hay que irse adaptando a cada una de las fachadas y 

posiblemente en un futuro no solo desde el punto de vista energético. Nosotros nos hemos 

encontrado con rehabilitaciones que lo que están intentado es mejorar la imagen sobre la misma 

base, cambiando los elementos de relleno, es decir mejorando como no puedes cambiar la 

orientación, ni la geometría, ni el porcentaje de huecos y opacos, no puedes colocar más 

accesorios, lo que tienes que hacer es mejorar las características de los elementos de visión de 

huecos y opacos. Ahora estamos haciendo una rehabilitación de un edificio aquí simplemente 

cambiando el tipo de acristalamiento y algunos elementos de las ventanas, para que quepa el 

vidrio de mayor espesor, y estamos doblando por el interior, haciendo un cortafuegos que 

también le damos esta prestación, estamos aumentando el aislamiento, es un edificio que tiene 

cuarenta y pocos años, un edificio que está medio protegido, no se puede tocar nada o cambiar 

el aspecto, entonces que hacemos cambiamos el vidrio y aumentamos el aislamiento, 

desmontamos el panel y colocamos un aislamiento mayor. Esto es una buena parte de la 

explicación de la flexibilidad podrías tener sistemas de fachadas de doble piel, pues pensar en 

que puedes mejorar las prestaciones de la piel exterior, del canal, de la piel interior, etc. 
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Quina reinterpretació pot fer-se en aquest cas particular? Doncs , 
per nosaltres,  aquella que posi en valor els principals atributs que 
tenia la proposta original, la que Busquets va presentar en la fase 
del concurs. Aquella que, seguint la tipología moderna de “torre amb 
plataforma”, es limitava a confrontar un cos baix , el dels esgrafiats 
de Picasso, amb un teló de fons neutre  : el de les plantes d´oficines. 
Aquesta seria  la nostra mirada particular al respecte: la de mante-
nir simplement i reforçar allò que és més substancial en la propos-
ta original : la particular tensió que s´estableix entre la plataforma 
monumental de Picasso i el cos en alçada de les plantes d´oficines. 
Reforçant la neutralitat del fons valorem més el basament de Pi-
casso.  Fent aixó desestimem opcions  menys fidels a la “ partitura” 
original, com la de plantejar una doble façana pel control climàtic 
o una  modificació dels mòduls de les obertures en benefici d’una 
major transparència. Mantenir la forma original de la proposta del 
concurs,  millorant les prestacions, tan en la qualitat dels materials i 
detalls constructius  com en el de la eficiència energètica del conjunt
Aquesta relectura comporta dues  modificacions respec-
te l’edifici construït:   canvi del tipus d’obertura de fines-
tres de les oficines i supressió del coronament remolinat 
clar, que no apareixia a la maqueta en la fase del concurs

façanes 1960

façanes 2014



1. conjunt de finestres practicables i fixes,  amb 
perfil·leria d’acer Jansen model “Arte” lacat al forn, 
vidre de 3 capes i mini-persiana interior tipus ve-
neciana

2. vidre laminar fotovoltaic amb silici amorf i làmina 
PVB

3. tancament de panell sandwich format per 2 tau-
lers MDF i aillament interior  de 100mm de suro 
aglomerat

4. pintura ignífuga del pilar metàl·lic existent

5. xapa lacada 1.5mm pel recubriment del pilar

6. aïllament de suro del pilar pel  trencament  del  
pont tèrmic 

7. remats interiors amb tauler de MDF lacat 

1

7

7

2

3

7 4-5 6

secció finestra

secció ampit
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1. perfil T d’acer Jansen model “Arte” lacat al 
forn, amb trencament de pont termic
2. finestra batent, formada per perfil Z d’acer 
Jansen model “Arte” lacat al forn, amb trenca-
ment de pont tèrmic
3. ribet interior L 
4. escopidor d’acer Jansen model “Arte” lacat al 
forn
5. platina d’acer de secció 60x8mm, lacada al forn

6. vidre transparent amb capa de control so-
lar KSIF superplus SNX60/28 composició Float 
5/c.a. argó/ float 4/ c.a. 8 argó / Float amb capa 
6mm amb veneciana orientable i elevable
7. ribet exterior rectangular 
8. junta EPDM en marc d’acer per trencament de 
pont tèrmic
9. vidre laminar fotovoltaic amb silici amorf 
composat per vidre trempat de 6mm, vidre Float 

de 3.2mm,  làmina PVB de color gris i vidre trem-
pat de 6mm
10. escopidor d’acer lacat al forn
11. escopidor Z d’acer lacat al forn, fixat a perfil 
Jansen
12. sobreeixidor a la perfileria
13. ampit panell sandwich MDF hifròfug15mm, 
suro 100mm i MDF 10mm
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Millora de la qualitat dels tancaments de la façana 

Nova solució constructiva per als ampits  de  finestres, amb  la col•locació 
d’un panell format per doble cara de tauler de fusta amb aïllament inte-
rior de 10 cm de gruix de suro. La fusta queda vista per la part interior i 
aplacada amb un vidre exterior fotovoltaic a la façana de la plaça Nova i 
al carrer dels Arcs, i laminar, del mateix color gris fosc, a la resta.

Les finestres es resolen amb una perfileria d’acer de Jansen, model Arte 
amb trencament de pont tèrmic i de secció molt reduïda per mantenir els 
gruixos del projecte original. La secció de la perfileria és per a  vidre de 
tres capes,  que permet la col•locació d’una minipersiana per al control 
solar, de lames orientables de color gris clar que s’unifica cromàticament 
amb el vidre.

Es proposa prescindir del sistema de finestres lliscants del projecte ori-
ginal substituint-lo per  practicables i fixes de forma alternativa. Això 
permet la neteja dels vidres de la façana i la ventilació de l’interior, inde-
pendentment del sistema de renovació de l’aire interior que caldrà  apli-
car segons normativa.

Millores tèrmiques i  energètiques

La millora de la façana proposada redueix la U global (W/Km2) de l’edifici 
en un 70% i augmenta l’estanquitat en més del 90%.

El consum d’energia elèctrica per a climatització disminueix en un 91%

La nova capacitat de generació elèctrica de la façana permet aconseguir 
una certa autogeneració d’energia per a ser consumida al propi edifici. 
Amb uns 13 kWp en total, el potencial de generació serà d’uns 11 MWh/
any, que representaria un 8,8 % de l’electricitat que gastaria l’edifici aca-
bada la reforma de la façana.

L’atenuació acústica del vidre seleccionat és de 34 dBA. La de la part opa-
ca serà superior.

Les emissions de CO2 estalviades tenint en compte tot el cicle de vida 
serien 8 tones.

Energia elèctrica produïda en 25 anys serà de 245 MWh

El retorn de la inversió energètica en la fabricació de la instal·lació foto-
voltaica seria de 2,27 anys i el seu TRE seria 11.

5 1 326

1 879

4

detall horitzontal ampit e.1/2

detall horitzontal finestra

detall vertical façana e. 1/2

1. Ancoratges a estructura existent   2. Mòdul prefabricat a taller amb perfils d’acer i panell sandwich   
3.vidre fotovoltaic   4. ribets de fixació   5. finestres batents i fixes
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Axonometria de muntatge

Maqueta de treball del concurs  de 1958. Xavier Busquets



UNA ALTRA  MIRADA 
 
Un cop acabada  la reconstrucció del pavelló Mies van der Rohe, Ignasi Solà Morales escrivia: “De la mateixa forma que el coneixement 
de l’obra d’un músic o d’un poeta del passat demana ser culminat amb la seva reinterpretació, potser en aquest cas la qualitat real i 
concreta de la peça dissenyada per Mies van der Rohe demana ser contemplada en les seves reals dimensions i en la percepció 
concreta dels seus espais i colors”. La seu del COAC no és el pavelló Barcelona, certament. Però forma part d’un llegat, el de 
l’arquitectura moderna a Catalunya, encara poc valorat. La llista no és massa llarga: la Gustavo Gili de Bassó i Gili, La Hispano Olivetti 
de BBPR, El Noticiero Universal de Josep M. Sostres, la Banca Catalana de Tous i Fargas... La seu del col·legi de Xavier Busquets 
també hi podria figurar.  
I quina reinterpretació pot fer-se en aquest cas particular? Doncs, per nosaltres,  aquella que posi en valor els principals atributs que 
tenia la proposta original, la que Busquets va presentar a la fase de concurs. Aquella que, seguint la tipologia moderna de “torre amb 
plataforma”, es limitava a confrontar un cos baix, el dels esgrafiats de Picasso, amb un teló de fons neutre: el de les plantes d’oficines. 
Aquesta seria  la nostra mirada particular al respecte: la de mantenir simplement i reforçar allò que és més substancial a la proposta 
original: la particular tensió que s’estableix entre la plataforma monumental de Picasso i el cos en alçada de les plantes d’oficines. 
Reforçant la neutralitat del fons valorem més el basament de Picasso. Fent això desestimem opcions menys fidels a la “partitura” 
original, com la de plantejar una doble façana per al control climàtic o una modificació dels mòduls de les obertures en benefici d’una 
major transparència.  
Optem per una  fidelitat crítica a l’original, enlloc de la proposta d’un discurs alternatiu. 
Mantenir la forma original de la proposta del concurs, millorant les prestacions, tant en la qualitat dels materials i detalls constructius  
com en el de l’eficiència energètica del conjunt. 
Aquesta relectura comporta dues modificacions respecte l’edifici construït: canvi del tipus d’obertura de finestres de les oficines i 
supressió del coronament remolinat clar, que no apareixia a la maqueta en la fase del concurs. La millora i actualització de les façanes 
es proposa d’acord amb els següents criteris: 
 
- Millora de l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici 
Nova solució constructiva per als ampits de finestres, amb  la col·locació d’un panell format per doble cara de tauler de fusta amb 
aïllament interior de 10 cm de gruix de suro. La fusta queda vista per la part interior i aplacada amb un vidre exterior fotovoltaic a la 
façana de la plaça Nova i al carrer dels Arcs, i laminar, del mateix color gris fosc, a la resta. 

Les finestres es resolen amb una perfileria d’acer de Jansen, model Arte amb trencament de pont tèrmic i de secció molt reduïda per 
mantenir els gruixos del projecte original. La secció de la perfileria és per a vidre de tres capes, que permet la col·locació d’una 
minipersiana per al control solar, de lames orientables de color gris clar que s’unifica cromàticament amb el vidre. 
 
-  Millora de la qualitat dels tancaments de la façana. 
Es proposa prescindir del sistema de finestres lliscants del projecte original substituint-lo per practicables i fixes de forma alternativa. 
Això permet la neteja dels vidres de la façana i la ventilació de l’interior, independentment del sistema de renovació de l’aire interior que 
caldrà  aplicar segons normativa.  

El sistema alternatiu del tipus d’obertura permet mantenir els gruixos del projecte original, mitjançant la utilització del tipus de perfileria 
d’acer lacat de Jansen tipus Jamisol Arte de 60x25. Per evitar els ponts tèrmics es substitueix el perfil T existent per un de compost 
format per un tubular central entre els tancaments contigus i una platina frontal fixada a l’anterior aconseguint d’aquesta forma tenir els 
80mm del projecte original. 
 
- Millores tèrmiques i  energètiques 
La proposta de reforma de la façana aconsegueix convertir l’actual façana en un tancament estanc,  de baixa transmitància tèrmica i que 
compleix amb escreix els actuals requeriments tèrmics que han de tenir els envolupants dels edificis. Aquesta millora parcial ha de ser 
complementada amb canvis substancials a la resta de l’edifici, com les cobertes i les plantes inferiors, així com una reforma adequada de 
les instal·lacions de clima i de ventilació. 
Eficiència ambiental i energètica. 
La nova pell del bloc d’oficines, respecte l’actual, ofereix un canvi molt substancial en termes energètics. Alguns resultats de la modelització 
tèrmica realitzada indiquen el següent.  
 



Paràmetres Calefacció Refrigeració Calefacció Refrigeració % millora

Pèrdues transmitàncies (kW) 49                  37              15                           11                       69,5      
Pèrdues infiltracions (kW) 382                287            31                           23                       92,0      
U global (W/Km2) 69,6      
Estanquitat (r/h) 92,0      
Consum energia tèrmica (kWht) 341.611         31.893       29.311                    9.112                  89,7      
Consum d'energia elèctrica (kWh) 91,5      
Consum de gas (kWh) 89,0      
Cost energia (€/any) 91,3      

76.349                                   8.436                                                      
86.713                                   7.530                                                      

10 0,8

352.119                                 29.987                                                    

Edifici existent Edifici amb façana reformada

2,55 0,78

 
 

Altres aspectes de millora ambiental estaran vinculats a la gestió dels residus generats al desmuntatge de la façana actual, el reciclatge 
dels seus materials, l’aprofitament d’alguns elements i la protecció de les estructures originals. 
Control de l’assolellament i control acústic 
Aproximadament un 40% de la façana tindrà un tancament transparent, el qual estarà protegit per una persiana lleugera situada a una de 
les cambres d’aire, amb lames orientables per aconseguir més o menys grau de protecció solar, o per permetre el pas de llum difusa i 
reflectir la directa. 
El conjunt de tres vidres i dues cambres d’aire, l’alta estanquitat dels marcs, a les parts opaques i presència de materials absorbents com el 
suro a la part opaca, garanteix un alt confort acústic. L’atenuació acústica del vidre seleccionat és de 34 dBA. La de la part opaca serà 
superior. 
Manteniment 
Els materials utilitzats, tant exteriors (acer amb trencament de pont tèrmic i vidre) o interiors (suro i fusta) són de molt alta durabilitat i poc o 
gens exigents quant a manteniment. El 50% de les finestres seran practicables amb accés a la neteja per les dues bandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estratègies per a la sostenibilitat i l’autosuficiència  
Un altre aspecte de la proposta és la generació elèctrica per mitjà de vidres fotovoltaics que cobreixen les parts opaques del mur cortina a 
les façanes amb millor orientació i menys ombres dels edificis propers (la façana principal SE i al lateral SW). No s’utilitza al lateral NE ni a 
la façana posterior (NW), ni a la part baixa de la façana SW. La imatge mostra el valor de la intensitat d’energia radiant sobre ambdues 
façanes amb una escala de colors. El vidre fotovoltaic, tipus silici amorf, seria d’Onyx Solar, format per un vidre trempat de 6 mm, un vidre 
flotant amb silici amorf i amb làmina de PVB de color gris fosc i un altre vidre trempat de 6 mm. Al mateix temps constitueix la pell exterior 
de la part dels ampits de les finestres i té una funció constructiva, d’estanquitat a l’aire i l’aigua, que es complementa amb la resta de 
materials utilitzats (aïllament tèrmic) per reduir els intercanvis tèrmics amb l’exterior. La nova capacitat de generació elèctrica de la façana 
permet aconseguir una certa autogeneració d’energia per a ser consumida al propi edifici. Amb uns 13 kWp en total, el potencial de 
generació serà d’uns 11 MWh/any, que representaria un 8,8 % de l’electricitat que gastaria l’edifici acabada la reforma de la façana. Les 
emissions de CO2eq estalviades tenint en compte tot el cicle de vida serien 8 tones. El retorn de la inversió energètica en la fabricació de la 
instal·lació fotovoltaica seria de 2,27 anys i el  seu TRE en 25 anys  seria 11  (Taxa de retorn energètic, nombre de vegades que retorna 
l’energia primària gastada al llarg de tot el seu cicle de vida) 



Optimització dels recursos naturals 
Les solucions aplicades a la reforma descrita permeten un òptim aprofitament de l’energia solar directa a l’hivern, llum natural, visió a 
l’exterior, possibilitat de ventilar de forma natural en els períodes sense climatització activa a tots els espais i, a més, generar electricitat 
amb la llum solar. 
Intervencions en instal·lacions per a la millora del funcionament de l’edifici 
La reforma de la façana elimina les grans infiltracions d’aire actuals, per la qual cosa caldrà implantar un sistema de ventilació forçada a 
l’edifici que inclourà la recuperació tèrmica de l’aire d’extracció. La baixada de demanda tèrmica permetrà redimensionar la instal·lació 
actual de clima. 
Balanç econòmic de la inversió 
Entenent que només té sentit avaluar el temps de retorn del sobrecost de la inversió respecte al que ja per normativa vigent seria obligatori 
assolir, a partir de l’estalvi econòmic aconseguit amb la reducció del consum, tenint en compte la modelització tèrmica realitzada, el consum 
energètic actual i que el sobrecost de les mesures de major eficiència i confort es valoren en uns 234.000€, el temps de retorn d’aquesta 
sobreinversió serien poc més de 3 anys. 
 
- Pressupost 
Per l’execució de l’obra és important el mètode de treball, tant per la reducció de costos com per ocasionar les mínimes molèsties possibles 
als usuaris de l’edifici. Per això s’ha pensat en un muntatge de la façana per mòduls, fabricats a taller, que incloguin obertures i ampits. Es 
muntarien per a cada planta entre pilars, a les façanes de la plaça Nova i a la posterior, i amb dos mòduls a les laterals. Les façanes es 
començarien a muntar des de dalt, a la vegada que es va desmuntant la bastida, per facilitar els treballs.  

 
PRESSUPOST PER CAPÍTOLS Pressupost  

PEM 
Sobrecost 

respecte 
normativa 

1 Desmuntatge de tancaments existents i gestió de residus 22.000,00 

2 Tancament exterior 617.000,00 170.000,00 

Subministrament i col·locació d'estructures i tancaments JANSEN Janisol Arte (amb 
RPT), lacat al forn color.Subministrament i col·locació de vidres de 399 peces 
transparents amb capa de control solar (KSIF Superplus) SNX60/28 composició Float 
5/Cambra 20 Argó/Float 4/Cambra 8 Argó/Float amb capa 6mm amb veneciana 
orientable i elevable integrada en la cambra del vidre i175 peces templades Black Pearl 
(per les parts opaques, enllistonades de fora). Remats de xapa galva e=1,5mm (folrant 
perfils Gray, rematant cantonades i rematant superior i inferior de la façana) inclòs lacat 
al forn amb pintura en pols mateix color. Inclou acabat pilars metàl·lics amb pintura 
ignífuga, xapa galvanitzada e=1,5mm i remats, lacada al forn amb pintura en pols 
mateix color 

Subministrament i col·locació de vidres de 399 peces transparents amb capa de control 
solar (KSIF Superplus) SNX60/28 composició Float 5/Cambra 20 Argó/Float 4/Cambra 8 
Argó/Float amb capa 6mm amb veneciana orientable i elevable integrada en la cambra 
del vidre i 205 peces templades Black Pearl, per les parts opaques, enllistonades de 
fora 

3 Plaques fotovoltaiques 74.000,00 58.000,00 

Subministrament i col·locació de 226 peces vidres laminars amb silici amorf composat 
pe rvidre trempat de 6mm, vidre flotat de 3,2mm, làmina PVB i vidre trempat de 6mm 

Ondulador, proteccions i cablejat 

4 Mòdul d'aïllament de ampit finestra i altres parts interiors 57.000,00 6.000,00 

Tancament de panell sandwich amb cara exterior de tauler de DM hidrofugat de 19 mm 
de gruix, placa de suro aglomerat de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de DM  
hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts 

5 Altres 18.000,00 

Estudi de Seguretat i Salut i control de qualitat 

788.000,00 234.000,00 
 



Un edifici amb vocació ciutadana

La proposta manté estrictament la volumetria actual i treballa de fora cap a dins, proporcionant nous espais 
intermitjos en la façana. Paral·lelament, s’emfasitza la històrica vocació ciutadana de l’edifici recuperant el terrat  de 
la sala d’actes com a nou balcó public privilegiat. Espai celebratiu i d’oportunitat per al desenvolupament de l’activitat 

cultural i econòmica del Col·legi.

Concurs per a la rehabilitació i la millora ambiental i energètica de la 
façana de la Plaça Nova del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1

Porticons

Càrrega solar 
i il·luminació 

regulables de manera 
centralitzada  i 

domòtica

Galeria Interior

Barrera solar i 
sistema d’intercanvi 
energètic passiu per 
a gestió eficient de 

clima interior

Volumetria 

La proposta preserva 
les proporcions 
i volumetria del 

projecte orginal de 
X. Busquets

Cobertes 

Nous espais 
accessibles i 

d’oportunitat per 
a l’explotació del 

COAC

Manhattan

Vista des de la Plaça  
Maqueta 1:30



La innovació de la tradició

La nova façana reforça la composició vertical primigènia i incorpora en el seu gruix, solucions senzilles apreses 
de l’arquitectura tradicional de l’eixample. Una nova galeria ben orientada amb porticons regulables que, com si 
de parpelles es tractés, millori les condicions de calefacció, refrigeració i ventilació natural segons l’hora del dia i 
l’època de l’any.  La nova façana disposa de manera endreçada en la seva secció els materials escollits per realitzar el 
tancament. Anàlogament a la façana original, tant els tancaments interiors com els porticons seràn de fusta i vidre i, 

per tant, materials d’origen natural, renovables, de senzill desmontatge i reciclables en possibles canvis d’ús.
 

1 Tancament interior. Fusteria practicable de fusta pintada amb doble vidre de baixa emissió
2 Control assolellament. Porticó batent de fusta pintat amb acabat reflectant regulable amb accionament per eix de transmissió 
3 Muntant suportació de tancament exterior. Perfil actual tipus T d’acer pintat fixat a forjat mitjançant unió roscada
4 Estructura vertical existent. Pilar HEB 320
5 Tancament exterior. Vidre monolític laminat de seguretat de control solar f=20%, suportat per marc pivotant d’acer lacat
6 Tancament exterior lateral. Fusteria mixta d’acer lacat i fusta pintada
7 Els panells incorporen un sistema desembragable per a la neteja i manteniment des de l’interior de la galeria

Concurs per a la rehabilitació i la millora ambiental i energètica de la 
façana de la Plaça Nova del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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Manhattan

Captació façana 
(Desembre - Febrer)

Captació per façana.
Disminució del salt 
tèrmic a climatitzar.
Tancament interior 

permeable.

Dissipació façana
(Març - Novembre)

Protecció solar 
per a disminució 
de demanda de 

refrigeració interior.
Tancament exterior 

permeable per a 
dissipació directe

Renovació Aire

Retorn d’aire 
climatitzat per 
conductes en el 

tancament interior
Composició vertical recuperada

6

7



Concurs per a la rehabilitació i la millora ambiental i energètica de la 
façana de la Plaça Nova del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3

Manhattan

Confort i Transparència

La galeria interior ofereix a l’espai d’oficines una façana més transparent que, no obstant, també proveeix una 
major privacitat. Amb els nous envidraments, s’afavoreixen les vistes cap a la ciutat, i simultàniament es simplifica 
notablement el seu manteniment i neteja doncs aquesta ja no requereix de costosos treballs verticals per fora. La doble 
membrana aconsegueix davallar la demanda anual de climatització, millora sensiblement el confort acústic, el control 

d’assolellament i la qualitat de la il·luminació natural interior. 

Els espais intermedis de l’entorn 

1 Façana amb porticons / 2 Coberta accessible / 3 Nova escala espai Picasso / 4 Accés COAC / 5 Pati Casa Ardiaca / 6 Claustre Catedral
A Ambit climatitzat oficines, t 21º-25º / B Ambit intermedi no climatitzat, t 17º-26º / C Ambit de baixa climatització, t 20º-26º 

4 5
6

3

2

1

20m

Sense Ombres

 Els porticons 
difonen la llum 

evitant els contrastos 
i el desconfort en els 

espais de treball

Control Acústic

La doble pell vidrada 
redueix sensiblement 
el dB de sò exterior 

a l’interior de les 
oficines proveïnt un 

òptim confort acústic 
per al treball 

Galeria

Intercanviador 
energètic passiu 

orientat a sud 
per a disminució 
de càrrega solar 

i de demanda 
de refrigeració a 
l’interior de les 

oficines

Manteniment

La galeria permet 
un manteniment i 
neteja senzill dels 

tancaments evitant 
costosos treballs per 

l’exterior

Detall Façana 
Maqueta 1:30
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MANHATTAN 

 
1. Memòria justificativa 

La proposta comprèn dues vessants diferenciades que, no obstant, defineixen una sola estratègia 
arquitectònica més enllà de la estricta resolució d’un exercici tècnic.  

En primer lloc, es proposa intervenir en el cos superior d’oficines preservant estrictament la volumetria 
actual i el caràcter abstracte de la façana original. D’una banda, es conserven la seva verticalitat 
predominant i, de l’altra, la jerarquia entre els seus elements compositius bàsics (per ordre: pilars, 
muntants i forjats). D’aquesta manera, es busca, mitjançant una doble pell per dins del volum actual, 
resoldre els problemes de confort, manteniment i eficiència energètica de la façana. 
 
Es prioritza la introducció d’espais intermedis, inexistents actualment al COAC, que enriqueixin la 
transició exterior-interior i que actuïn com a zones de control climàtic passiu. S’incorporen, dins el nou 
gruix de les façanes, solucions tècniques senzilles apreses de l’arquitectura original de l’eixample. És a 
dir, la disposició de "galeries" orientades a sud, d’uns 90 cm de profunditat, i el foment d’una ventilació 
creuada natural. Aquestes galeries actuen com a barreres per a la radiació solar incident a l’estiu i, a 
l’hivern, com a intercanviadors energètics passius.  

En segon lloc, es proposa fer accessible el terrat del cos inferior. Aquesta operació vol reforçar la clara 
vocació ciutadana que tant l’edifici del Col·legi d’Arquitectes com la pròpia institució han tingut des de la 
seva construcció en aquest solar d’estratègica centralitat. La prolongació fins al terrat de l’escala pública 
que ara mateix comença a la Cooperativa i acaba a l’espai Picasso, l'identifica com un nou espai 
d’oportunitat que pot completar la oferta cultural del COAC en les seves plantes inferiors, i d’aquesta 
manera esdevenir un nou balcó públic privilegiat per a la organització d’actes culturals i promocionals. 

 
2. Millora de prestacions actuals de façana 

La introducció d'una doble pell millora de forma efectiva les variables que influeixen en el confort de 
l’edifici. A nivell climàtic, la nova façana respondrà de manera oberta i canviant a les condicions variables 
del medi. Es proposa, així doncs, un sistema regulable, domòtic i centralitzat d'elements de protecció 
solar tradicionals, porticons, que com si de parpelles es tractés, regulin la càrrega solar de forma 
progressiva segons l’hora del dia i l'època de l’any. El control de l’assolellament i la il·luminació natural 
interior serà més eficient, evitant contrastos i desconfort en els espais de treball. Pel que fa al control 
acústic, la doble façana també reduirà de forma sensible la incidència del soroll exterior a l’interior de 
l’edifici.  

 
3. Justificació i optimització constructiva 

La nova façana disposa de manera endreçada en la seva secció els materials escollits per tal de garantir 
una òptima protecció, durabilitat i manteniment dels mateixos. Anàlogament a la façana original, tant els 
tancaments interiors com els porticons seran de fusta i vidre, materials d’origen natural, renovables i 
de menor petja ecològica. Addicionalment, permetran un senzill desmuntatge, reciclatge i canvi d’ús.  

Els cantells dels forjats es revestiran amb aïllament tèrmic d’alt rendiment elaborats amb materials 
renovables o procedents de reciclatge de residus de la construcció. Es rehabilitarà l'estructura metàl·lica 
de la façana actual i es resoldrà  el nou tancament envidrat exterior amb vidres monolítics laminats de 
control solar f=20%, per garantir una alta reflectivitat de la radiació incident. Cada mòdul incorporarà un 
sistema desembragable que permetrà la seva neteja i manteniment des de l'interior de la galeria de 
manera que no es requeriran costosos treballs en vertical. 

 
4. Sostenibilitat i clima 

Com es detalla més endavant, la proposta redueix notablement la demanda de refrigeració en mesos 
càlids i en menor grau la demanda de calefacció en mesos freds. Es proposa, com a element de 
innovació tecnològica, la incorporació de sistemes de control de clima avançat, de flux variable (tipus 
VRV), per tal d’optimitzar el comportament energètic de l’edifici. Així doncs, s’identificaran 
estratègicament les diferents zones climàtiques del col·legi en relació al seu ús per tal de garantir un 
òptim comportament climàtic amb un consum mínim d’energia. Es preveu, a llarg termini la 
implementació d’un sistema sectoritzat dels sistemes de clima en tres àmbits clarament diferenciats: el 
volum superior (les oficines), els espais intermedis (galeria) i el volum inferior (plantes públiques). 
 

 



5. Factibilitat estructural 

Les implicacions estructurals per a fer utilitzable el terrat són, a priori, negligibles per diversos motius. 
Primerament el terrat ja ha estat utilitzat amb anterioritat per a la celebració d’exposicions i activitats 
culturals. En segon lloc, s’ha contrastat la informació de que es disposa amb el col·laborador especialista 
de l’àrea d’estructures. S’estima que la biga mixta que sosté transversalment el terrat actualment hauria 
de ser suficient per a resistir les noves sol·licitacions de càrrega. 

En el cas hipotètic que un càlcul detallat suggerís una actuació de reforç, aquesta es podria resoldre de 
manera senzilla i assequible. La composició actual del forjat, de biguetes metàl·liques i revoltó ceràmic, 
permetria una fàcil transformació d’aquest en forjat col·laborant mitjançant connectors a l’entramat de 
biguetes i una capa de compressió armada. D’aquesta manera, a la vegada que s’incrementaria la 
capacitat portant del forjat, es disminuiria el seu pes propi. 

 
6. Organització i metodologia  

Es posarà a disposició del projecte un equip pluridisciplinari organitzat en diferents àrees de treball 
dirigides per tres arquitectes. Dins de l’estratègia de col·laboració es prioritzarà la voluntat d’optimitzar els 
diferents processos del projecte, des del disseny inicial fins a l’execució de l’obra que permetrà integrar 
l’anàlisi energètic durant tot el procés i una bona coordinació entre els col·laboradors. L’organització de 
l’equip s’estructurarà en diferents àrees de treball: 
 
D’una banda, l'àrea d'Arquitectura, Sostenibilitat i Seguretat i Salut, formada per tres Arquitectes com 
a  directors i representants de l'equip, a dedicació completa, que determinaran les solucions 
arquitectòniques necessàries per a resoldre els requeriments del projecte. Aquesta àrea disposa de 
despatx amb superfície aproximada de 100m2, programari de dibuix en CAD 2D i 3D, capacitat 
d’impressió en A1, i taller de maquetes. 
 
D’altra banda, hi haurà les àrees dirigides per col·laboradors especialistes, amb l'assignació del personal 
suficient per assolir els objectius del projecte i el compliment de tots els terminis. Aquest apartat constarà 
de les següents àrees: 
 
En primer lloc, l'àrea de Construcció i Costos, dirigida per un Arquitecte Tècnic. Aquest avaluarà en tot 
moment la viabilitat tècnica i econòmica de les solucions proposades. Simultàniament vetllarà per la 
correcte coherència, durabilitat i manteniment dels sistemes constructius i materials proposats en el 
projecte. Es posarà a disposició del projecte programari TCQ i aplicacions específiques així com fulls de 
càlcul propis. 

En segon lloc, l'àrea d'Eficiència Energètica i d'Instal·lacions, formada per un equip d’Enginyers 
especialistes i una Doctora Enginyera especialista en façanes de doble membrana, amb l'objectiu de 
garantir l'eficiència energètica tant dels sistemes passius com dels actius. S’integrarà, des de l'inici del 
procés, l'anàlisi energètic i la gestió tècnica de l'edifici en l'entorn Smart Building, a més a més de 
l'adaptació i dimensionat de les instal·lacions afectades per el projecte. Es disposa de programes de 
disseny Dmelect, Installprogram, Calener, integrats en REVIT. 

Finalment, l'àrea d'Estructures, formada per arquitectes especialistes i un Catedràtic i Doctor en 
estructures. El seu objectiu serà l’establiment de les diferents solucions estructurals i constructives de 
reforç i reforma dels elements estructurals nous i del existents afectats. Alhora s’encarregaran d’elaborar 
la documentació gràfica i amidaments necessaris. Es disposa de programari d’elements finits SAP, de 
dimensionat d’estructures CYPE i fulls de càlcul. 

 

7. Anàlisi del cost 

Per poder tenir un major control econòmic del projecte, és fonamental que el tècnic assignat per a 
realitzar els amidaments i el pressupost, treballi al costat de l’equip redactor des de l'inici del projecte. 
S' utilitzarà el programa TCQ des de la fase de l’avantprojecte, realitzant amidaments i valoracions 
econòmiques que aniran sent més ajustades, a mesura que avanci la definició del projecte. Donada, 
però, l'especificitat de l'edifici, hi ha diversos elements per al qual serà convenient establir contacte amb 
empreses especialitzades que permetin disposar de pressupostos reals per a alguns elements de l'obra. 

El responsable del cost del projecte serà també el responsable de coordinar els diferents pressupostos 
que puguin realitzar altres col·laboradors. Ell serà l’encarregat de fusionar els diferents pressupostos i 
verificar que no quedin partides d’obra sense valorar. 

L’anàlisi del cost es dividirà en diverses fases: avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu. 

 



 
 

9. Estudi Energètic 
La proposta plantejada s'ha sotmès a una simulació preliminar de comportament energètic. S’ha pres 
com a base de referència per al càlcul els següents paràmetres: un any típic segons Meteonorm, i les 
següents càrregues internes per a un ús d’oficina:  

Densitat ocupació: 10 m2/pers; Càrrega sensible ocupació: 70 W/pers;  Càrrega latent ocupació:  45 W/pers  
Condicions ambientals interiors per a un horari de 8-20h de dilluns a divendres: Estiu: 25 ºC / Hivern: 21 ºC / 
Control d’humitat relativa: 40 % - 55 % 

 
Resultats anuals obtinguts: Demanda Calefacció Demanda Refrigeració 
 KWh  KWh m2 KWh KWh m2 
Estat Actual 2.011,20 10,16 14.210,30 71,77 
Hipòtesis Façana 100% Vidriada 1.918,72 9,69 21.407,00 108,12 
Proposta Nova Façana 1.557’88 7,87 5.003,40 25,27 
Variació Estat Actual / Proposta - 22% - 60% 

 
 

 
 

Després de l’anàlisi dels resultats numèrics i d'aquests gràfics, es conclou: 

En primer lloc, l’ús de l’edifici influeix notablement en la demanda energètica. En el cas del Col·legi, un 
edifici d'oficines, la demanda serà molt més elevada en la refrigeració que no pas en la calefacció. 

En segon lloc, l'endarreriment de la façana, la millora dels envidraments i la col·locació dels porticons, 
contribuirà en reduir fins un 60% la demanda de refrigeració a la vegada que evitaran la incidència solar 
directa als llocs de treball  

Per últim, la captació de radiació solar a través de la galeria i el tancament interior de doble vidre de 
baixa emissió, contribuirà a reduir fins un 22% la demanda de calefacció.  

Pressupost actuació façana 
-  Desmuntatge del tancament de la façana actual. 1.186 m2 70.000 € 
-  Rehabilitació de l’estructura metàl·lica del tancament de la façana actual. 1.186 m2 45.000 € 
-  Tancament interior de fusta amb vidre doble + porticons batents+ demòtica. 697 m2 180.000 € 
-  Tancament exterior batent vidre senzill + demòtica. 697 m2 110.000 € 
-  Tancament exterior fusta+vidre doble. Façana lateral + posterior. 489 m2 120.000 € 
-  Impermeabilització +aïllament tèrmic + pavimentació galeria exterior. 210 ml 17.000 € 
-  Modificacions Cel ras interior de les plantes. 50,5 ml x 7 pl 25.000 € 
-  Modificacions instal·lació climatització. 4.000 € x 7 pl 28.000 € 
-  Modificació tancaments secundaris interiors. 3.000 € x 7 pl 21.000 € 
-  Modificacions de les instal·lacions generals afectació façana. 1.500 € x 7 pl 10.500 € 
-  Acabats revestiments interiors afectacions façana. 3.000 € x 7 pl 21.000 € 
 Total PEM 647.500 € 
   Pressupost accessibilitat de la coberta   
-  Creació d’escala + obertura de forjat.  35.000 € 
-  Condicionament i millora del paviment. 230 m2 7.000 € 
-  Barana/protecció perimetral nou us.  12.000 € 

 Total PEM 54.000 € 
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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 
les finestres interiors per a 
ventilació i manteniment. 

Nova finestra projectable
per a ventilar

Tub de retorn existent

Vidre ‘baldosa’ existent

Cambra 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,   
la ventilació, 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 i fust

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

· Materialitat: Contrast entre sistemes prefabricats i 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 construcción adoptó el 
estilo de su época”
                         Xavier Busquets



Detall finestres

Detall ampit
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REHABILITACIÓ: Restaurar versus Re-formar 
· Conservació del criteri material del projecte
· Rehabilitació energètica amb una fulla interior
· Potenciació de la ventilació natural
· Millora de l’estanquitat a l’aire i optimització de l’aïllament
· Resolució al sobreescalfament amb una façana dinàmica
· Integració del control solar i millora de la qualitat lumínica

ANÀLISI CONSTRUCTIU
· Materials: acer - fusta

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

· Ineficiència: aïllament i estanquitat insuficient
· Problemàtica: sobreescalfament de la façana

· Disfuncionalitat: control solar incompatible amb obrir les finestres

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

0801

03

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     

01 

02
03

04

05

06

07
08

09

     Façana existent, estanquitat a l’aigua i la ventilació
     Cambra gestionada, control solar protegit
     Nou tancament, 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 vidre trempat tipus 
‘baldosa’ gravada original de 12mm. Nova fixació amb junta de goma 
per a absorbir dilatacions tèrmiques
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. 
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 paravent 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

01
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01 02 02 01

03 04 05 06

09 05 06
0 5 20cm



Protecció 
solar

Ventilació
natural 06

Materials
reciclables

Pèrgola
fotovoltaica 01

Façana  
practicable 02

Energia activa 
sostre fred

Il·luminació
LED

Millora de 
l’aïllament

Estanquitat
a l’aire

01

02
06

05

04

Coberta
enjardinada 05

Restauració 
material 04

Construcció
Bioesfèrica

COMPORTAMENT ENERGÈTIC
· Confort lumínic > Òptim repartiment de la llum natural. FLD > 3
· Equilibri > Balanç entre confort radiatiu i temperatura de l’aire
· Refrigeració > Estalvi d’un 57%
· Calefacció > Estalvi d’un 92% 
· Priorització del confort passiu mitjançant ventilació natural

ANÀLISI ENERGÈTIC
  · Disconfort > Protecció solar incompatible amb un òptim factor lumínic

· Desequilibri > Desajust entre temperatura radiant i ambiental i descompensació tèrmica entre zones 
· Refrigeració > Demanda excessiva a causa del sobreescalfament

   · Calefacció > Demanda excessiva a causa de l’aïllament insuficient
 i a la infiltració de l’aire de la façana 
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NEARLY ZERO IMPACT BUILDING. Millores globals
Proposta BASE + Proposta PLUS (futur)

· Reducció de la demanda energètica:  
 Potenciació dels sistemes passius de clima de l’edifici
 Façana dinàmica: 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 a l’aire 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 góndola existent
 Fàcil manteniment de la façana des de l’interior
 Descentralització del clima per permetre flexibilitat i ajustar-se al règim d’ús 
 Proposta de sistemes d’energia actius de baix manteniment i més durabilitat

HIVERN

PASSIU

1.
Renovació d’aire amb
ventilació natural

2.
Confort interior aprofitant 
l’escalfament de la cambra

3.
Aïllament optimitzat

PRIMAVERA    TARDOR

PASSIU

1.
Renovació d’aire amb
ventilació natural

2.
Confort interior amb
ventilació natural

3.
Protecció solar amb doble 
ajustament d’inclinació
Factor Solar > 35%
FLD > 3

ESTIU

PASSIU-ACTIU

1.
Reducció de la demanda de 
fred a causa de les noves 
prestacions de la fulla 
interior

2. 
Retorn existent

renovació d’aire aire fred aire calent

78%22%

G F M A M J J A S O N D

 ºC

Proposta

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

0

5

10

15

20

25

30

kWh/m2·a

milions de kWh milers de kWh

Demanda Refrigeració

Materials Restaurats

Mur cortina Proposta

es
ta

lv
i 8

7%

A
m

or
tit

za
ci

ó 
1,

9 
an

ys

46%
Materials Nous

Vidre

Fusta

Cartró-guix

Acer
Alumini reciclat

Aïllament

Materials
fulla exterior 

Convencional - Proposta Clima - Proposta

Materials
doble fulla

Materials Retirats
54%

Materials Restaurats

Demanda Calefacció
Temperatura exterior

9%

18%

3%

7%

1%

8%

54%

VIDRE

FUSTA

cartó guix

acer

alumini

f ibres fusta

CONSERVATS

1.372.000

174.478

Estalvi anual
clima

Proposta
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0

40

20

60

80

100

120

140

160

180

200

92.487

174.478

Hivern

10

15

20

25

30

35

10

15

20

25

30

35

10

15

20

25

30

35

ExistentProposta

Estiu

Primavera

Existent Proposta

G F M A M J J A S O N D

 ºC

Proposta

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

0

5

10

15

20

25

30

kWh/m2·a

Demanda Refrigeració
Demanda Calefacció
Temperatura exterior

Evolució Confort (Tº) Setmana tipus Primavera

Hivern

10

15

20

25

30

35

10

15

20

25

30

35

10

15

20

25

30

35

ExistentProposta

Estiu

Primavera

Existent Proposta

G F M A M J J A S O N D

 ºC

Proposta

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

0

5

10

15

20

25

30

kWh/m2·a

Demanda Refrigeració
Demanda Calefacció
Temperatura exterior

Evolució Confort (Tº) Setmana tipus Primavera

Hivern

10

15

20

25

30

35

10

15

20

25

30

35

10

15

20

25

30

35

ExistentProposta

Estiu

Primavera

Existent Proposta

G F M A M J J A S O N D

 ºC

Proposta

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

0

5

10

15

20

25

30

kWh/m2·a

Demanda Refrigeració
Demanda Calefacció
Temperatura exterior

Evolució Confort (Tº) Setmana tipus Primavera

Tº proposta Tº proposta Tº proposta
Tº existent Tº existent Tº existent

Tº setmana tipus Tº setmana tipus

CICLE DE VIDA DELS MATERIALS (kg)

2

2

2

1 1

1

3

3



 
CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL COL·LEGI D’ ARQUITECTES DE CATALUNYA     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me apidebit quas renimodipsum essit et molor sum nusanto ex elitatiis experi offictur? Ut ut unt moluptatur  ZELIG 

CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL COL·LEGI D’ ARQUITECTES DE CATALUNYA 

MEMÒRIA 



 
CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL COL·LEGI D’ ARQUITECTES DE CATALUNYA     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 PROPOSTA TÈCNICA 
01.1. QUALITAT DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA EN LA REINTERPRETACIÓ DE LA VISUALITAT I MATERIALITAT DE LA FAÇANA DEL 
PROJECTE ORIGINAL 
 
Es pot dir que la façana de 1962 del COAC transgredia el model habitual de mur cortina que en aquells moments es construïa tant als Estats 
Units com a Europa. Enfront a un sistema constructiu tancat i patentat, la façana del COAC es tracta d’un sistema obert construït amb 
materials usuals a casa nostra com ara els perfils d’acer, la baldosa de vidre o la fusta. En comptes de ser una façana tancada i hermètica, fet 
determinant del disconfort interior actual, la façana del COAC és una façana practicable amb finestres lliscants permetent la ventilació de 
l’espai interior. A més, les finestres  són de fusta i perfil d’acer,  solució poc habitual en aquells moments sobretot en edificis destinats a ser la 
imatge de la modernitat arquitectònica. 
Es pot dir que el temps s’ha encarregat de revaloritzar l’essència constructiva d’aquesta façana. Avui una façana moderna per a un edifici 
d’oficines; permet la ventilació natural controlada dels espais interiors, col·labora i optimitza els sistemes actius de confort ambiental, tot 
utilitzant sistemes constructius oberts com fusteries de fusta que són tan habituals en la construcció actual.  
 
La majoria de sistemes i materials de la façana del COAC, malgrat que en l’actualitat hagi perdut algunes prestacions constructives (falta 
d’aïllament, falta d’estanquitat, infiltració d’aigua...), tenen el potencial per ser funcionals. Per això creiem que qualsevol rehabilitació a l’edifici 
implica respectar els valors arquitectònics i alhora potenciar les solucions preexistents, sempre que siguin útils, per tal d’actualitzar-les als 
estàndards normatius i als requeriments funcionals actuals sense comprometre l’essència del projecte. 
 
La proposta de Rehabilitació de la façana de 2014 del COAC ha buscat mantenir l’essència constructiva de la façana del 1962 d’en Xavier 
Busquets:  
Concepció tècnica senzilla; es manté el sistema constructiu original; muntants i fusteries d’acer, fet que afavoreix l’economia de l’obra i 
s’utilitzen materials a l’abast que no competeixen amb els esgrafiats de Picasso ni amb l’ambient general de la Plaça Nova. 
Concepció ambiental passiva; es proposa un concepte senzill i bàsic de condicionament mitjançant un sistema de ventilació a través de la 
façana, el qual pot interactuar en un futur, si cal, amb nous sistemes actius de confort ambiental. En resum, s’ha buscat transformar el 
comportament de la façana de 1962, pel que fa als aspectes de l’eficiència energètica, als paradigmes de 2014. 
 
01.2 COHERÈNCIA I FACTIBILITAT CONSTRUCTIVA. 
La proposta recupera i restaura la majoria de sistemes, materials i acabats originals de la façana. Per tal de complir amb els estàndards 
normatius energètics es proposa una reconfiguració de l’envolupant actual afegint una fulla interior que permet millorar considerablement les 
prestacions de la façana mantenint i perfeccionant l’actual funció de ventilació natural. Es proposen dues solucions, compatibles entre elles:  
 
Proposta BASE 
Respon a les demandes del concurs mitjançant una intervenció amb una concepció ambiental 100% passiva. Es basa en una rehabilitació i 
restauració de la solució actual que permet un estalvi energètic del 63% respecte l’existent, i un estalvi material del 87% respecte una 
substitució total de la façana.  
Proposta PLUS 
És aquella proposta futura que incorpora l’opció Base i la compatibilitza amb la millora dels sistemes tècnics que requereixen els espais 
d’oficina. Es proposen climes alternatius de tipus radiant, millorar l’eficiència energètica dels sistemes de clima, millorar l’eficiència de la 
il·luminació artificial, millorar l’eficiència dels equips de treball i afavorir l’autoconsum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORT 

Passiu 

 

REDUCCIÓ DEMANDA  

48.000 kWh/a 
 
Refrigeració 57% d’estalvi 
Calefacció   92% d’estalvi 
 
Factor diürn >3 
Factor solar  >35%  
  
BAIX IMPACTE  
Conservació i restauració  
Mínims residus 
Bioconstrucció  
 

MANTENIMENT 
Sense maquinària 
Exterior: góndola existent 
Interior: practicable  
  

 

BASE PLUS 

CONFORT 

Passiu - Actiu d’alta eficiència 
 

REDUCCIÓ DEMANDA  

Energia activa 
Tecnologia LED 
Placa fotovoltaica 
Equips de treball eficients 
 

BAIX IMPACTE 
Coberta enjardinada 

 

MANTENIMENT 

Descentralització del clima  

1. Panells radiants de sostre 
2. Tecnologia LED 
3. Ventilador 
4. Recuperador de calor 
5. Panells de calor latent 
6. Absorció acústica 
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01.3 MEMORIA AMBIENTAL 
El projecte parteix del concepte de qualitat ambiental en l’edificació, que suposa obtenir una habitabilitat al mínim cost possible de recursos 
consumits i residus generats. A continuació presentem el Quadre d’estratègies i accions ambientals: 
 

ENERGIA Estratègies i accions Estudis realitzats

Mínima demanda i 

màxima eficiència.
   Disminució de la demanda 

OBJECTIUS
· Recuperació i adaptació de les característiques bioclimàtiques originals de 

la façana 

· Augment dels nivells d’aïllament tèrmic dels elements que componen el 

tancament de façana.

· Optimització de les proteccions solars d'acord amb la incidència solar de 

cada façana. Es podran garantir factors solars superiors al 35% a les façanes 

SE/SO 

Avaluació de l’evolució de les condicions de confort                                                                                              

A partir de la simulació i considerant l’edifici en evolució lliure

· Millora de l'aprofitament de la llum natural a l'interior dels espais: s'utilitzen 

elements de protecció solar que permeten reflectir la llum a l'interior dels 

espais millorant el repartiment de la llum i el confort lumínic. La proposta 

garanteix un Factor de Llum Diürna entre 3 i 4,2 als espais de treball de les 

diferents plantes de l'edifici

· La proposta redueix la demanda total de climatització en un 63%, la de 

calefacció en un 92%, la de refrigeració en un 57% per assolir una demanda 

global de 48.000 kWh any

Augment de l’eficiència 
Avaluació de la demanda per zones i per intensitats                                                             

Per tal d'avaluar el comportament del conjunt  de l'edifici, d'una planta i de cada espai segons la seva orientció 

· En una primera fase es proposa allargar la vida útil dels sistemes de 

climatització i ventilació actuals ja que hauran de cobrir demandes molt més 

baixes, tant de fred com de calor

Anàlisi del consum i les característiques de l'edifici en el seu estat actual                                

Per preveure els escenaris a 10 anys de projecció

MATERIALS Estratègies i accions Estudis realitzats

· Mantenir el màxim possible d’elements constructius de la façana existent

OBJECTIUS  · Afegir nous materials amb baix impacte (reciclables o renovables)

· Poder recuperar-los separats al final de la seva vida útil (juntes mecàniques, 

reversibles) 

 · Triar alternatives de baix manteniment i durabilitat llarga

RESIDUS Estratègies i accions Estudis realitzats

Disminució de la generació 

· Residus mínims produïts en taller (fàcils de separar i reciclar). Disminució 

del pes respecte d'una substitució de façana convencional.

Reciclatge 

· Separació selectiva a obra (escenari de màxim acompliment del RD 

105/2008) fins a 7 fraccions amb valorització a través de recicladors. 

Simulació Energètica                                                                                                                                                                            

S’han fet simulacions amb software de càlcul dinàmic, en règim transitori de transferència de calor, a partir de 

l'estudi de plantes tipus i del conjunt de l'edifici, així com simulacions de la incidència solar i les necessitats de 

protecció de les façanes

Reducció d’impactes 

dels materials 

(energia, CO2) d’un 

25% (respecte de la 

rehabilitació 

estàndard). 

Augment dels nivells 

de confort de l’edifici 

en règim d’evolució 

lliure (sense actuació 

de sistemes actius de 

climatització)

Apropar l'edifici als 

nivells nZEB (Nearly 

Zero Energy 

Buildings) segons la 

Directiva EPBD 2010

· Potenciació de la ventilació natural directa, amb la conseqüent disminució 

del consum d’energia elèctrica al sistema de climatització. S'estima que la 

ventilació natural podrà reduir almenys un 35% la demanda de refrigeració de 

l'edifici a les hores i períodes en què la temperatura de l'aire exterior sigui 

adequada

Garantir que a tots 

els espais de treball 

s'arribin a Factors de 

Llum Diürna per 

sobre de 3

· En una segona fase (d'acord amb la disponibilitat de recursos) es podrien 

incorporar sistemes d’elevat rendiment, tant en la producció, com en la 

distribució i emissió, que adaptarien el funcionament passiu de l'envolupant 

per tal d’ajustar al màxim l’ús de l’energia a les demandes de l’edifici.                                                                                                                                           

· Descentralizació del clima per adaptar-se al règim d'ús. Permetre 

funcionament independent entre plantes (lloguer) o entre despatxos.

Reducció de la 

demanda energètica 

anual de climatització 

per sota dels 50.000 

kWh·a  

Mínim ús de 

materials, materials 

amb mínim impacte. 

Màxima separació, 

màxim reciclatge. 
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L’acció combinada d’accions de disminució de la demanda, augment de l’eficiència i ús de recursos locals al procés de projecte de l’edifici permet 
arribar a uns resultats que, comparats amb diversos escenaris de referència normatius o estàndard, permeten arribar a una reducció significativa 
de l’impacte ambiental a tots els indicadors: energia, materials i residus. L’estalvi energètic permet que en uns 30-40 anys s’amortitzi el valor  
econòmic de la rehabilitació de la façana, i en canvi, en termes d’inversió energètica (kWh) s’amortitza en menys de 2 anys. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL COL·LEGI D’ ARQUITECTES DE CATALUNYA     

02 PROPOSTA METODOLÒGICA I DE COSTOS  
02.1. METODOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.2. COSTOS 
 
 

METODOLOGIA DEL CONTROL DEL COST 

 

1.- Cada fase s’acompanya d’un pressupost: 
Avantprojecte: resum per capítols 
Bàsic / Executiu: es generen les partides (base de 
dades). Treball fins a aconseguir un pressupost definitiu, 
exhaustiu i detallat 
 
2.- Sol·licitud, anàlisi i recopilació pressupostos 
industrials especialitzats 
 
3.- Cada fase està subjecte a una auditoria interna 
(inclou validació econòmica) i el projecte no avança 
sense validació explícita de la propietat 
 
4.- Reunions periòdiques específiques de seguiment 
econòmic / control de costos amb tots els agents 
implicats  
 

RESUM DE PRESSUPOST

01 Elements estructurals 67.285,91 €
01.1 Estructura principal 23.180,51 €

01.2 Estructura secundària 44.105,40 €

02 Façana 502.961,83 €
02.1 Fulla exterior 196.645,99 €

Ampit 52.299,64 €

Finest res existents 21.913,76 €

Finest res projectables 122.432,60 €

02.2 Fulla intermèdia 76.561,84 €
Elements de gestió 76.561,84 €

02.3 Fulla interior 229.754,00 €
Ampit 39.771,23 €

Finest res 178.840,48 €

Tancament gruix sost re 11.142,29 €

03 Gestió de residus 2.594,92 €

01+02+03 TOTAL PEM 572.842,66 €

04 Proposta de millores
Coberta enjardinada 25.652,38 €
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Així començava l’arquitecte Xavier Busquets la memòria del seu projecte 
l’any 1958. I són els conceptes que transmeten aquestes paraules el nostre 
punt de partida per a la remodelació de la seu del COAC 56 anys més tard.

“Amb la major sinceritat possible, màxima qualitat dels 
materials a utilitzar i ponderació en el joc dels volums, 
aconseguirem la buscada ambientació d’aquest edifi ci 
en una zona tan històrica, on cada construcció adopta 
l’estil de la seva època…”

PLANTA TIPUS

0 2 5 m
e 1:250

1

PLANTA 2

Possible “club” i recuperació de 

la terrassa com a espai públic.



REIXA APORTACIÓ AIRE EXTERIOR

FUSTERIA D’ACER AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC 
“JANSEN-ARTE”

VIDRE CLIMALIT INTERIOR 

4+4mm STADIP + CAMBRA + 6mm BAIX EMISSIU

TENDAL

60X60X6mm140x100x8mm

T 60/100-60mm  ENVIDRAMENT DE STADIP 6+6mm
AMB VIDRE EXTRACLAR

DEKOREFLEX A LES FAÇANES  
SUD-EST i SUD-OEST

20x30mm

SECCIÓ PLANTA 

2ª FASE

Col��·locació d’una passera de manteniment i visera solar (3) i tendals exteriors de 
polyscreen per a aconseguir ombra i comfort lumínic respectivament.
 
Col�·locació d’un vel de vidre extraclar stadip (4) com a coixí de regulació tèrmica, 
protecció acústica i sobretot per a l’aprofitmanent de l’energia incident a les façanes.

1ª FASE

Desmuntatge de la fusteria existent.

Renovació del tancament amb fusteria d’acer (1) amb ruptura de pont tèrmic, envidra-
ment doble amb càmbra i vidre baix emissiu a la part superior. Ampit de plafons de 
vidre gravat, cèl��·lules fotovoltaiques i aïllament (2) recuperant la imatge de la construc-
ció inicial millorant la seva eficiència energètica.
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FUSTERIA D’ACER AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC “JANSEN-ARTE”

VIDRE CLIMALIT INTERIOR 

4+4mm + CAMBRA + 6mm BAIX EMISSIU

ENVIDRAMENT DE STADIP 6+6mm AMB VIDRE EXTRACLAR

DEKOREFLEX A LES FAÇANES SUD-EST i SUD-OEST
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80mm LLANA DE ROCA

TAULER CONTRAXAPAT

VIDRE GRAVAT PIRAMIDAL 4-8mm

CÈL�·�LULES FOTOVOLTAIQUES
FAÇANES SUD-EST i SUD-OEST

CANAL INSTAL�·LACIONS
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Una senzilla intervenció torna a fer visible un exemple d’arquitectura moderna, 
possiblement no la més emblemàtica, però sí suficientment important tant per 
l’època en què va ésser construïda com pel què va representar la presència 
de la seu col·legial en aquest lloc. 

El resultat és un edifici que ha recobrat la seva antiga imatge combinant la 
solidesa de l’estructura original amb la transparència del vidre com a nou 
element dominant a la façana, capaç al mateix temps, de recolzar i ressaltar 
els frisos de Picasso.

En definitiva, es tracta de generar UN SIGNE DE VITALITAT, 
necessari tant a Ciutat Vella com pel futur del COAC.

0 2 5 m
e 1:250

1



LA NOVA FAÇANA DEL COAC
“Amb la major sinceritat possible, màxima qualitat 
dels materials a utilitzar i ponderació en el joc dels 
volums, aconseguirem la buscada ambientació 
d’aquest edifi ci en una zona tan històrica, on cada 
construcció adopta l’estil de la seva època…”

Així començava l’arquitecte Xavier Busquets la memòria del seu projecte 
l’any 1958. I són els conceptes que transmeten aquestes paraules el nostre 
punt de partida per a la remodelació de la seu del COAC 56 anys més tard.

Som conscients de les dificultats per a restituir la façana original tal com havia estat 
concebuda. Les modificacions a què ha estat sotmès l’edifici, així ho indiquen.

La nostra intervenció intenta trobar un equilibri entre la recuperació de la solució origi-
nal amb l’ajuda de nous materials i sistemes constructius industrialitzats i la necessitat 
de solucionar els problemes de sostenibilitat.

La renovació de la façana es planteja com un procés amb 3 fases que es comple-
menten: la primera proposa una solució que busca la imatge original, la segona ga-
ranteix unes prestacions més confortables, i la tercera, tot i que està “fora de con-
curs” recupera la terrassa com a espai públic.

D’aquesta manera el projecte es posa a disposició de la “propietat” per que decideixi 
fins on pot arribar econòmicament, conegui els avantatges, els inconvenients i els 
costos.

ESTRATÈGIES PER A LA RENOVACIÓ DE LA FAÇANA ACTUAL   Fase  I

1) Recuperar la materialitat i les característiques generals 
que definien el mur cortina però simplificant el tipus 
d’obertura davant els problemes de funcionament de 
les finestres de guillotina.

2) Canviar els 5 perfils “T” disposats entre els pilars es-
tructurals de la façana de l’edifici, per uns mòduls uni-
taris de peces industrialitzades i muntades a taller, que 
garanteixen un preu més assequible i un muntatge a 
l’obra més ràpid.

Es pren com a referència la imatge número 1 que ex-
plica l’estructura primària de l’edifici definida pels pi-
lars de façana i  els forjats.

3) Utilització de perfils de fusteria metàl·lica Jansen tipus 
“Janisol” i “Arte”. Un model que ha estat especialment de-
senvolupat per a la renovació de les serralleria dels edificis  
del Moviment Modern, a centre Europa.

Es tracta d’uns perfils d’acer (2)  que garanteixen el  tren-
cament de pont tèrmic amb la màxima  resistència i per-
meten la col·locació de diferents tipus d’obertures. En 
aquest cas es proposa a cada mòdul una finestra bascu-
lant i les tres restants fixes. Mitjançant platines supletòries 
s’aconseguiria la dimensió dels perfils “T” originals.

4) A l’ampit es preveu la utilització del mateix tipus de vidre gravat amb la incorpo-
ració interior de cèl·lules fotovoltaiques i el corresponent aïllament tèrmic, sense 
modificar ni el color ni  la textura exterior.

5) Al modificar la façana, és necessari reconsiderar el sistema d’instal·lacions. No té 
sentit tornar a col·locar “motxilles” a l’ampit quan fàcilment es poden disposar tots 
els aparells al cel-ras i guanyar la superfície que ocupaven.

Aquesta operació es podria desenvolupar paral·lelament a la reconstrucció de 
la façana, dins la franja de 1,20m d’amplada necessària en part per poder efec-
tuar l’obra i, a més, poder aïllar i no interrompre el funcionament de les activitats 
col·legials.
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UNA SEGONA PELL PER AL CONTROL CLIMÀTIC   Fase II

Tenint en compte la incidència solar a les façanes (600.000kWh anuals) es proposa 
la creació d’un “coixí energètic”. Una passera permeable que  actuarà com a visera 
solar, protegirà les façanes, facilitarà l’envidrament des de l’exterior, el manteniment i 
la neteja dels vidres i la disposició de tendals. 

Actuarà a més com a suport d’una pantalla de vidre extra clar  que, a mode de se-
gona pell, resoldrà el control climàtic sense pèrdua de visibilitat. 

Aquesta estreta i transparent galeria exterior de 
60cm d’amplada podria ser utilitzada com a suport 
de campanyes publicitàries institucionals o cultu-
rals mitjançant projeccions o retro-il·luminacions.

Amb això s’aconseguiria una alta eficiència 
energètica i recolzar una de la majors preocupa-
cions de Busquets quan buscava:

“Aconseguir una façana el més homogè-
nia i plana possible amb el disseny d’una 
pell coherent amb les idees d’una tecnolo-
gia adequada als temps”.

La subtil membrana i el seu delicat disseny no en-
torpirà la visió des de l’interior de l’edifici, ni la seva 
imatge exterior, sobretot en una visió nocturna 
amb la il·luminació de la façana renovada.

Aparentment augmentarà el volum,  però la mi-
llora de les condicions acústiques i tèrmiques 
amb aquesta solució exterior i l’eliminació dels 
ampits d’instal·lacions permetrà augmentar 50cm 
l’amplada interior útil en cada planta (10m2 x plan-
ta, uns 70m2 en total). (5)

Aquest guany de superfície al preu del metre 
quadrat que es paga a ciutat vella “podria valer” 
gairebé tant com el cost de l’operació.

4

6) Amb aquestes operacions s’aconse-
gueix modificar la solució de la façana 
actual (3) i recuperar la imatge de 
l’antiga façana (4) però millorant les 
seves prestacions i les seves condi-
cions d’estanqueïtat, aïllament tèr-
mic i confort lumínic i la reducció de 
consum energètic aprofitant l’energia 
fotovoltaica.

3
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RESUM DE PRESSUPOST (P.E.M.)

FASE I
DESMUNTATGE DE FUSTERIA EXISTENT    49.827,11€
NOVA FUSTERIA   373.198,16€

FASE II
GALERIA EXTERIOR  253.148,92€

Les plaques fotovoltaiques de coberta proposem licitar-les  segons el model 
d’Empresa de Serveis Energètics (E.S.E.) amb un cost aproximat de 34.000€

TOTAL FASE I + FASE II 676.174,20€

FASE III 
PROPOSTA FORA DE PROGRAMA, NO INCLOSA EN EL PRESSUPOST

 
RESUM ESTALVI ENERGÈTIC

Reducció de càrregues tèrmiques 52%
Amortització dels costos elegibles de la façana 9 anys
Amortització del cost total de la façana 19 anys
Estimació reducció de consum energètic anual 32.532€

LA TERRASSA COM A ESPAI PÚBLIC   Fase III

La situació privilegiada i l’actual condició residual fan 
atractiva la seva recuperació com a espai exterior 
qualificat.

Es connectaria amb la segona planta transforma-
da en un lloc de trobada per prendre una copa i 
consultar revistes o fer reunions, debats i actes 
culturals més informals que els desenvolupats a la 
sala d’actes. Es tractaria de recuperar l’antic club 
d’arquitectes i, “per què no?”, amb les cadires Bar-
celoneta i la làmpara T.M.C. (6)

La continuïtat de l’escala “oberta” des del vestíbul i la sala d’actes, completaria la se-
qüència d’espais públics des del carrer a la terrassa. Alhora, una pèrgola recolzaria la 
connexió entre interior i exterior (club i terrassa), una ombra que suavitzaria la trobada 
entre el pla vertical i l’horitzontal.

Malgrat no tenir dades, no sembla complicat reforçar l’estructura metàl·lica de la co-
berta per a ser utilitzada com a espai públic, una part lleugerament enjardinada i l’altra 
amb paviment de fusta, definint uns límits que recorden les traces que defineixen els 
buits provocats pel traçat de les figures esgrafiades en els frisos de Picasso. (7)

Encara que sigui fora de pressupost, els avantatges culturals, socials i urbans de 
recuperar la cinquena façana del Col·legi són majors que el seu cost de remodelació.
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CONCLUSIÓ

Una senzilla intervenció torna a fer visible un exem-
ple d’arquitectura moderna, possiblement no  la més 
emblemàtica, però sí suficientment important tant 
per l’època en què va esser construïda com pel què 
va representar la presència de la seu col·legial en 
aquest lloc.

El resultat és un edifici que ha recobrat la seva antiga 
imatge combinant la solidesa de l’estructura original 
amb la transparència del vidre com a nou element 
dominant a la façana, capaç de recolzar i ressaltar 
els frisos de Picasso.

En definitiva, es tracta de promoure, motivar i generar 
UN SIGNE DE VITALITAT, necessari tant a Ciutat Vella 
com pel futur del COAC.

PROPOSTA ENERGÈTICA

El compromís de l’horitzó 2020 dins de l`estratègia de la UE  per a garantir un sub-
ministrament d`energia sostenible i una reducció de consum tant en la construcció 
com en la vida de l`edifici han condicionat des de l`inici el disseny de la nova façana 
del COAC.

La proposta de la galeria donarà solució tant a la reducció de la demanda energètica 
com a l’aprofitament de l’energia incident que es podrà destinar al confort de les 
zones interiors quan sigui necessari.

La solució permetrà modular el microclima de l`espai situat a l’interior de la galeria, 
consolidant tant la qualitat de l`aire (filtrat) com la temperatura més adequada per a 
totes les èpoques de l’any (ventilació proporcional).

El control de la incidència solar a l`estiu amb el tractament selectiu del vidre exterior, 
l’ombra provocada per la passarel·la de manteniment, un bon aïllament sense ponts 
tèrmics i l’estanqueïtat de la fusteria farà reduir les caigudes tèrmiques en un 52%.

La previsió de l`energia fotovoltaica tant en façana com en la coberta proporcionarà 
un 18% de l`energia consumida.  L’eficàcia dels dos sistemes combinats estarà en 
una mitjana anual del 70%.

Les solucions aportades busquen la compatibilitat amb la certificació LEED-CS de 
rehabilitació de façanes.

HIVERN
Aprofitem tota la gran ener-
gia calorífica que aporta 
l`orientació i la superfície de 
la façana per escalfar els 
espais interiors a través del 
climatitzador d`aire primari 
situat a la coberta.

PRIMAVERA - TARDOR
Una combinació horària 
dels dos sistemes ens ga-
rantirà un nivell de confort 
adequat (podent prescindir 
molts dies dels sistemes 
de climatització).

ESTIU
Tant una ventilació natural a la 
majoria de les hores com una 
sobrepressió d`aire fresc recollit 
de la zona nord de l`edifici, filtrat i 
temperat adiabàticament, refres-
quen la façana sud com l`oest.

CRITERIS BÀSICS PER A L’ESTRUCTURA
Fase I   ESTRUCTURA ACTUAL
S’accepta l’estructura principal actual com a bona, donat que els seus pòrtics han 
manifestat al llarg d’aquests seixanta anys un bon comportament estructural. A més 
l’actual Codi Tècnic, al seu annex D, ens permet considerar que l’anàlisi estructural es 
pot fer amb el que es denomina al Codi com “Avaluació qualitativa”, al complir l’edifici 
actual totes les condicions que allí s’exigeixen. 
Fase II   OPTIMITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE PELL
La introducció d’una subestructura metàl·lica tubular al perímetre de totes les fa-
çanes millorarà el seu arriostrament i farà possible suportar, de manera fàcil, els nous 
requeriments de càrregues i sobrecàrregues imputables al nou tancament i a les 
lleugeres galeries externes. La utilització de perfils tubulars quadrats aporta unes sec-
cions tancades aptes per suportar bé les sol·licitacions torsores que introdueixen les 
càrregues perimetrals. 
FASE III   SOBRECÀRREGA D’ÚS
La gran terrassa de la planta segona podrà ser habilitada per l’accés de persones.  
Per acceptar aquest ús es considera que en el moment de la construcció va ser 
emprada com pla horitzontal per a apilar els materials, el que era pràctica habitual en 
aquells anys i va estar sol·licitada per un estat de càrregues bastant superior al què 
se’n podria demanar per un ús com a terrassa practicable, oberta al públic. 
PROCÉS CONSTRUCTIU
Per tal d’evitar les deformacions diferides per les noves càrregues el procés construc-
tiu fóra de dalt a baix iniciant la reforma per l’última planta.
Per no aturar el funcionament diari de les oficines es proposa la reserva d’una franja 
perimetral de 120 cm d’amplada que permeti els treballs de substitució del tancament 
de façana i al mateix temps resolgui la possible actualització de les instal·lacions.
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REDUCCIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
Càrregues Percentatges 

considerats
Reducció de 

les càrregues
Reducció 

sobre el total
Consum Percentatges 

finals
Radiació 20% 35% 32% 75% 24% 8% 17%
Transmissió 10% 15% 12% 50% 6% 6% 12%
Ventilació 30% 40% 27% 80% 22% 5% 11%
Internes 20% 40% 29% 0% 0% 29% 60%

80% 130% 100% 52% 48% 100%

APROFITAMENT D'ENERGIA FOTOVOLTAICA
Producció 

kW/any
Façana 18.023
Coberta 30.000
Façana + 
Coberta

48.023

ESTALVI ENERGÈTIC ANUAL PREVIST EN RELACIÓ AL CONSUM DE 2013
Energia Consum Consum kWh % Estalvi de % Estalvi % Estalvi total Cost de Estalvi

 conjunt edifici Oficines 60%  la demanda per energia       l'energia  energètic en €
 2013, kWh  energètica  fotovoltaica   €/kWh respecte

2013
Electricitat 445.749 267.449 52 17,96 69,96 0,15 28.064,50
Gas Natural 95.436 57.262 52 0,00 52,00 0,15 4.466,40

Total: 32.530,91

RETORN ENERGÈTIC
Pressupost del conjunt de la façana: 676.174,20 €
Costos elegibles per a la millora del comportament energètic de la façana:

* Doble pell: passeres, tendals i envidrament exterior amb tractament 253.148,92 €

* Integració de les cel·lules fotovoltaiques en façana: 36.317,60 €

* 10.000,00 €

Total: 299.466,52 €

Retorn energètic en base al consum de 2013: Costos elegibles / estalvi any = 299.466,52€ / 32.530,91€/any = 9 anys

17,96445.749

267.449
267.449

Percentatges genèrics

Aprofitament de l'aire pretractat per a ventilació a través de la façana, control 
automatitzat de tendals i de l'enllumenat

(el cost de la coberta fotovoltaica no es considera perque es licitaria segons model 
d’Empresa de Serveis Energètics, ESE).

267.449

Estalvi d'energia
 elèctrica Oficines % total

Consum edifici 2013 
electricitat kWh/any

Consum planta Oficines 
60% electricitat kWh/any

445.749
445.749

* Es considera que la part de l'edifici afectada per la façana correspon a les plantes d'oficines i representa el 60 % del total a 
efectes de consum energètic.

6,74
11,22

ESTUDI RENDIMENT ENERGÈTIC 
La nova façana de COAC permetrà la reducció de la demanda energètica de l’edifici 
integrant tres estratègies que s’orienten cap a l’edifici de consum quasi nul.
Reducció de la demanda 
Millora de la transmitància tèrmica, menor permeabilitat i més control de la radiació 
solar de les obertures. (Fase I)
S’aprofita la doble façana per al pretractament natural de l’aire, reduint les càrregues 
tèrmiques de ventilació. (Fase II)
Aprofi tament d’energies renovables-fotovoltaica (5-7%):
Permet l’estalvi d’energia elèctrica de xarxa durant les hores de funcionament de 
l’edifici que coincideixen amb les d’aprofitament solar.

Captadors fotovoltaics als ampits de la façana 10W/m2, amb una superfície de 
200m2 suposa una potència elèctrica total 24.030Wp i una producció anual de 
18.023kWh per autoconsum. (Fase I)
Extensió: captadors fotovoltaics a coberta: 160m2 tenen una potència de 
25.000Wp i  una producció anual de 30.000kWh. (Fase III)

Efi ciència energètica de les instal·lacions (20%):
Les instal·lacions milloraran el comportament energètic de l’edifici:

Estalvi d’energia tèrmica per ventilació (10%): El sistema de ventilació de l’edifici 
(climatitzador d’aire exterior situat a la coberta i fancoils de planta) aprofitarà l’aire 
pretractat de la cambra de façana amb possibilitat de free-cooling per èpoques 
intermèdies. Es preveu un ventilador per impulsar l’aire fresc de la façana nord 
cap a les NE, SE, SO.
El control centralitzat de les instal·lacions de climatització i d’il·luminació adequat 
a la zonificació prevista permetrà ajustar el funcionament a la demanda i acon-
seguir un estalvi d’energia tèrmica i d’il·luminació (5-10%).
La renovació de la instal·lació de climatització del COAC millorarà l’eficiència 
energètica amb un sistema centralitzat amb producció de fred i calor i distribució 
amb 4 tubs amb climatitzador d’aire exterior i free cooling en els fancoils.

Amortització i retorn energètic:
Els costos elegibles de la façana per millorar el seu comportament energètic (doble 
pell exterior amb passeres i tendals, instal·lació de captació per cèl·lules fotovoltai-
ques, automatització dels tendals, entrades d’aire exterior dels equips de climatit-
zació, sistemes de control de nivell de llum natural als espais interiors) valorats en 
299.466,52€ s’amortitzaran en un període de 9 anys.

Consum d’energia del COAC any 2013

Electricitat: 445.749 kWh (Refrigeració i ven-
tilació, enllumenat, ascensors, informàtica i 
equips)

Gas natural: 95.436 kWh (Calefacció)

Consum d’energia del COAC – Zona 
d’ofi cines 60% total, any 2013

Electricitat: 267.449 kWh (Refrigeració i ven-
tilació, enllumenat, ascensors, informàtica i 
equips)

Gas natural: 57.262 kWh (Calefacció)

REDUCCIÓ DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

Reducció de càrregues tèrmiques: 52%

REDUCCIÓ DE CONSUM ELÈCTRIC PER 
APROFITAMENT D’ENERGIA FOTOVOL-
TAICA: 

Façana: 18.023 kWh (6,74% del total de con-
sum de la zona d’oficines del 2003)

01 DESMUNTATGE DE FUSTERIA EXISTENT
TOTAL 

PRESSUPOST

1 K21C20C0

1,00 52,20 21,10 1.101,00
1.101,00 m² 5,64 €/m² 6.209,64 €

2 K21A3DC0

1,00 52,20 21,10 1.101,00
1.101,00 u 38,66 €/u 42.564,66 €

3 K2R540J0

1,20 1.101,42 0,05 66,09
66,09 m³ 15,93 €/m³ 1.052,81 €

TOTAL 49.827,11 €

02 FASE I - NOVA FUSTERIA
TOTAL 

PRESSUPOST

1 E44B2255

7,00 52,20 30,32 11.078,93
1,00 49,00 30,32 1.485,68

12.564,61 kg 2,28 €/kg 28.647,31 €

2 EAB3CB0J

1,00 52,20 21,10 1.101,00
1.101,00 m² 191,36 €/m² 210.687,36 €

3 EC17AB48

6,00 52,20 1,50 469,80
1,00 49,00 1,50 73,50

543,30 m² 81,54 €/m² 44.300,68 €

4 EC131404

6,00 52,20 1,50 469,80
1,00 49,00 1,50 73,50

543,30 m² 44,64 €/m² 24.252,91 €

5 EGE1U016

6,00 32,00 192,00
1,00 28,00 28,00

220,00 u 165,08 €/u 36.317,60 €

6 E7C9Y9M2

6,00 52,20 1,50 469,80
1,00 49,00 1,50 73,50

543,30 m² 11,92 €/m² 6.476,14 €

7 E865K4DM

6,00 52,20 1,50 469,80
1,00 49,00 1,50 73,50

543,30 m² 15,81 €/m² 8.589,57 €

8 E865K48A

6,00 52,20 1,00 313,20
1,00 49,00 1,00 49,00

362,20 m² 38,45 €/m² 13.926,59 €

TOTAL 373.198,16 €

03 FASE II - GALERIA EXTERIOR
TOTAL 

PRESSUPOST

1 E44B2253

coberta 1,00 53,30 40,92 2.181,04
6 plantes 6,00 53,30 40,92 13.086,22
p.baixa 1,00 50,30 40,92 2.058,28

17.325,53 kg 2,64 €/kg 45.739,40 €

2 E44B2254

coberta 1,00 54,30 22,16 1.203,07
6 plantes 6,00 54,30 22,16 7.218,42
p.baixa 1,00 51,30 22,16 1.136,60

9.558,10 kg 2,64 €/kg 25.233,38 €

3 EC151D04

1,00 20,60 25,10 517,06
517,06 m² 57,24 €/m² 29.596,51 €

4 EG131405

1,00 31,70 25,10 795,67
795,67 m² 83,56 €/m² 66.486,19 €

5 EAVTUE1C

tendal 320 cm 83,00 3,20 1,50 398,40
tendal 100 cm 49,00 1,00 1,50 73,50

471,90 m² 182,44 €/m² 86.093,44 €

TOTAL 253.148,92 €

TOTAL 676.174,20 €

Estructura de suport per a la fusteria i passera, amb perfils 
S235JRC d'acer conformat en fred i galvanitzats en calent

Formació de finestrals amb perfils metal·lics de *Jansen* serie  
*Arte*, d'acer lacat, amb trencament de pont tèrmic. Amb 10 cm 
d'amplària.

Vidre aïllant compost per un vidre exterior extraclar de 6 mm, 
amb aplicació de capa de baixa emissivitat ARIPLAK, càmara 
d'aire de 18 mm de gruix, amb vidre interior laminar Stralami 4+4 
unit amb butiral transparent

Vidre exterior imprès Duglass SunEwat de 4 mm.amb falques de 
recolzament perimetrals i segellat en fred amb silicona sintètica 
incolora

Formació passera de manteniment, amb perfils S235JRC d'acer 
conformats en fred, fabricat en mòduls a taller, galvanitzat en 
calent i col·locada amb cargols

Formació de separadors i ribets per al suport de l'envidrament, 
amb perfils S235JRC d'acer conformat en fred i galvanitzats en 
calent

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, Extraclaro Stralami, de 
6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, falques de 
recolzament perimetrals i segellat

Vidre exterior laminar 6+6, amb tractament Dekoreflex en la 
segona cara, amb falques de recolzament perimetrals i segellat 
en fred amb silicona sintètica incolora.

Tendal enrotllable per a exteriors, O BOX de Bandalux, de 
320x150 cm i 100x150 cm. Accionada amb motor Somfy elèctric. 
Confeccionada amb teixit Polyscreen 550

Total amidament Preu unitari

Total amidament Preu unitari

Total amidament Preu unitari

Mòduls fotovoltaics, de 150x75 cm, amb 32 cèl.lules 
policristalines de 6´´ i 135 Wpic de potència per placa. 
Onduladors trifàsics de 20 kW de potència

Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 116 a 125 kg/m3 de 70 mm de gruix

Tancament interior amb tauler de fibres de fusta i resines 
sintètiques de 8 mm de gruix i 150 cm d'alçària

Revestiment vertical a 1,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler 
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de 
gruix, per a ambient sec

Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb 
llistó, amb mitjans manuals, aplec de material i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor

Desmuntatge de fulles, bastiments i accessoris del finestral 
existent, mitjans manuals, aplec de material i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de 
capacitat

Coberta: 30.000 kWh (11,22% del total de con-
sum de la zona d’oficines de 2003)

Façana + coberta: 48.023 kWh (17,96 % del 
total de consum de la zona d’oficines de 2003)

TOTAL ESTALVI ENERGÈTIC ANUAL PRE-
VIST EN kWh RESPECTE DE L’ANY 2003

Electricitat: 69,96 % de 267.449 kWh = 
187.107,32 kWh 
Gas: 52% de 57.262 kWh = 29.776,24 kWh

TOTAL ESTALVI ENERGÈTIC ANUAL PRE-
VIST EN € RESPECTE DE L’ANY 2003

Es considera el preu del kWh elèctric i de gas 
de 0,15 amb tots els costos associats (terme 
fix, consum):

Electricitat: 187.107,32 kWh x 0,15 €/kWh = 
28.066 €

Gas: 29.776,24 kWh x 0,15 €/kWh = 4.466 €

Total estalvi consum anual en €: 32.532 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

ESTALVI ENERGÈTIC
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e

El concurs planteja un desafiament difícil: donar sentit a 
unes imatges basades en el vidre que van sorgir en uns 
anys d’optimisme energètic i negligència del confort.

La seva solució faria energèticament raonable la res-
tauració de molts edificis del Moviment Modern i obriria 
pas a la sostenibilitat d’una arquitectura del vidre que ja 
està indissolublement associada als grans edificis ter-
ciaris.

VIDRE I ESTALVI DÕENERGIA: UN APARENT OXêMORON
En principi, qualsevol façana amb vidre, aparentment, 
fa impossible una protecció solar adequada al nostre 
clima. L’efecte hivernacle fa que qualsevol protecció in-
terior es converteixi en un emissor d’una energia tèrmi-
ca que no pot  tornar a travessar el vidre. L’objectiu és 
evitar que aquesta aportació d’energia arribi a l’interior 
d’un edifici que de per si és un productor de calories.

LA CAMBRA DRENANT... DE CALORIES
L’estratègia del projecte es basa a formar una cambra 
d’aire en la qual s’insereix la protecció solar i a través de 
la qual es realitza l’extracció de l’aire interior. Una extrac-Ê
ció que és exactament l’exigida per part del RITE per 
a la ventilació d’aquests locals. Per l’efecte Coânda el 
vidre interior es manté a la temperatura del local.  Amb 
la solució de la façana proposada la radiació solar a l’in-
terior de l’edifici es redueix fins a un 99.1% i el consum 
de climatització en un 83%.

L’efecte CoandâÊés el fenomen físic produït en mecà-
nica de fluids en el qual un corrent de fluid -gasosa o 
líquida- tendeix a ser atreta per una superfície veïna a la 
seva trajectòria.

EL SOMNI DE LE CORBUSIER: EL MUR NEUTRALITZANT
Aquesta cambra d’aire es comporta doncs com el mur 
neutralitzant que imaginava le Corbusier. Així serà possi-
ble avui fer realitat un dels somnis del Moviment Modern: Ê
una envolvent de vidre amb renovació a través 
d’una cambra interior que neutralitza la diferència 
de temperatures interior / exterior.

DE DIA: UNA CAMBRA DRENANT DE CALORIES 

La protecció solar interior és reflectant, per tal 
que l’ona reflectida, un alt percentatge de la inci-
dent, torni a travessar el vidre. Així la radiació ab-
sorbida serà més baixa i es reduirà radicalment 
l’increment de temperatura de la persiana (a).

La radiació des d’aquesta persiana cap a l’inte-
rior s’evita en interposar un nou vidre al qual no 
podrà travessar la radiació d’ona llarga emesa 
per la persiana (Teoria del cos negre). La refle-
xió total d’aquesta ona evitarà l’escalfament del 
vidre (b). 

El nou vidre es col·loca deixant una ranura in-
ferior per on es força l’extracció de l’aire de la 
sala (c). En la part superior hi ha un plenum que 
connecta amb els conductes de ventilació exis-
tents (d).

L’aire d’extracció de l’interior de l’edifici passa 
a través de la cambra formant una làmina d’ai-
re, a la mateixa temperatura que els locals, que 
escombrarà la cara exterior del vidre interior. La 
làmina es mantindrà fins al retorn superior per 
lÕefecteÊCoand‰, creant una cortina d’aire de 
manera que l’aire calent de la cambra no arribarà 
a transmetre calories al vidre interior.

La velocitat de l’aire es gradua per tal que la cor-
tina d’aire mantingui un cert gruix d’aire a 23°C 
fins al retorn superior. La resta de l’aire expulsat 
és de la cambra, pel qual la temperatura de l’aire 
de sortida és de 46°C (c). 

DE NIT: UNA CAMBRA DÕAìLLAMENT

Sense activitat, no hi ha extracció. Es paren 
els ventiladors i la climatització. L’aïllament de 
la façana manté la temperatura de l’edifici.

La persiana tancada forma una nova cambra 
d’aire incrementant l’aïllament de la finestra 
(e). La transmitància del conjunt està als vol-
tants de 0,1 W/m2 ºC

A les nits de fred extrem, per sota dels 5°C, 
186 hores d’any a Barcelona, s’activa la recir-
culació del drenatge de l’aire fred.  En aquest 
moment s’aprofitarà l’escalfor dissipada del 
centre de càlcul per recuperar els 10kW de 
pèrdues de calor i poder mantenir l’edifici ca-
lent fins a l’inici de l’ocupació. 

Recirculació de l’aire
Escafament pel calor dissipat 

pel centre de càlcul 10kW
20¼C

Aire recirculat
16¼C

Ventilació aire exterior
RITE 2007

45m³/h persona
Cabal 7.900m3/h

10¼C

Aire d’extracció
21m3/hml

Cabal 7.700m3/h
46¼C

23º

a

b

c

d

*Temperatures  obtingudes del prototip
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2.ÊUNAÊFA‚ANAÊNOVAÊCONSTRUìDAÊCOMPLEMENTANTÊLÕEXISTENT

 1. Vidre doble amb càmera 6/12/8mm
 2. Persiana minotoritzada microperforada
 3. Vidre trempat 8mm interior
 4. Llengüetes i juntes, estanqueïtat de l’aire
 5. Plènum
 6. Comporta reguladora
 7. Conducte existent
 8. Vidre trempat 8mm exterior
 9. Xapa metal·litzada
10. Aïllament de llana de roca 10cm
11. Vidre verd actual
12. Fusteries actuals
13. Vidre climalit existent
14. Platines de muntatge
15. Nous muntants
16. Nou revestiment del pilar 
17. Placa fotovoltaica, opcional

FA‚ANA NOVAFA‚ANA ACTUAL

Aquesta proposta respecta la composició de l’original 
i no destrueix la façana existent, però no considera 
raonable mantenir a l’exterior els elements que avui la 
constitueixen. Els materials originals no poden satisfer 
les exigències actuals, sigui perquè estan deteriorats 
com les fusteries, sigui perquè són inadequats com els 
ampits o sigui perquè estan mal situats com les testes 
dels pilars d’acer formant ponts tèrmics. Per tot això, 
s’ha dissenyat una nova pell que protegeix l’existent 
mimetitzant-la amb precisió. En comptes de substituir 
els vells components íntegrament, es respecten però es 
col·loquen en una situació menys exigent. S’aprofita la 
façana existent per formar la cambra parietodinàmica. 

EL MUNTATGE DEL FULL EXTERIOR
El nou full exterior es farà per mòduls prefabricats d’am-
ple entre pilars i altura de pis que es muntaran complets 
des de l’exterior. S’aprofitarà la bastida existent i es  col-
locaran els mòduls de dalt a baix seguint el procés de 
desmuntatge de la bastida. No obstant això, per por 
que les imprecisions dimensionals de la façana original 
ho exigeixin, es dissenya un muntatge senzill, peça a 
peça, que es pot executar des de la bastida.

Sobre els muntants existents es col·loquen les platines 
que formen el nou bastidor. I sobre aquests bastidors, 
els components que formen la nova pell.

LÕOBRA INTERIOR
Quan el full exterior està finalitzat, el vidre existent es 
retirarà i es col·locarà el nou vidre practicable amb una 
ranura inferior per l’extracció de l’aire i un plènum supe-
rior connectat als conductes existents. 

Les fusteries i els enginyosos perfils de xapa galvanit-
zada es deixaran en el seu lloc sempre que el seu estat 
ho permeti.

La retirada del vidre existent i la substitució per un de 
practicable, s’anirà realitzant a ritme que exigeixi l’ocu-
pació de les plantes
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Coandă3.ÊTRANSPOSICIîÊDEÊLAÊIMATGEÊORIGINALÊAÊUNAÊFA‚ANAÊSOSTENIBLE

LA COMPOSICIî: HOMOGENEìTAT I HORITZONTALITAT
El projecte guanyador del concurs subratllava l’homo-
geneïtat de la retícula vidriada i l’Arquitecte, buscant 
aquest efecte, va intentar apropar el color de l’ampit al 
to de la finestra. Per això va col·locar un tauler de color 
púrpura darrere del vidre verd, el vidre que  feia possible 
suportar els salts tèrmics d’un ampit sense ventilar. Avui 
podem seguir la mateixa estratègia col·locant un vidre 
trempat en aquest ampit i disposant darrere una xapa 
metal·litzada del mateix color de la persiana. Així els vi-
dres tindran la mateixa tonalitat de colors (a). 

No obstant això, quan les persianes estiguin entreo-
bertes, guiades a l’uníson pel seu monitoratge segons 
l’orientació de la façana, el metal·litzat es diluirà darrera 
dels vidres de la finestra i apareixeran les bandes horit-
zontals que l’edifici inicial ja mostrava (b). 

La discrecionalitat de les guillotines lliscant cap avall per 
la façana, que tant pocs anys van durar a l’edifici origi-
nal, no es recupera per exigències de l’estalvi energètic 
en un edifici d’aquest tipus. Tanmateix, són perfecta-
ment possibles gràcies al desplaçament del plànol de 
l’ampit cap a l’interior. 

EL NOU REMAT DE LÕEDIFICI
El projecte original preveia un edifici sense remat en el 
que la façana de vidre es tallava abruptament en arribar 
a la coberta (c). Gio Ponti, en la famosa carta al jurat, va 
recomanar organitzar algun tipus de coronació, ombra 
o element de doble altura que coronés l’edifici (d). 

En l’obra, Busquets va construir un remat d’obra reves-
tit de “gresite” que fonia el gruix del forjat, la formació 
de pendents i l’ampit de la coberta. Proposem ara, se-
guint els mateixos criteris, rematar l’edifici amb el mateix 
tractament de vidre que tota la façana però donant-li 
unes dimensions molt més esveltes que les que corres-
ponen als elements inferiors. El vidre de l’última finestra 
s’allarga per davant de l’ampit fins al límit que permet la 
manipulació de la góndola existent.

migdia primavera (a)capvespre

dia nuvolat (b)

 (c)  (d)
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

a) Qualitat de la proposta arquitectònica en la reinterpretació de la visualitat i materialitat de la façana del projecte original. 

La nova façana respecta i manté la façana original. 
La làmina 2 argumenta la conservació de la façana original a l'interior. El detall de la làmina 3 mostra la fidelitat de la nova imatge 
respecte a l'anterior. El conjunt de les dues façanes forma la cambra parietodinàmica.  
 
b) Coherència i factibilitat constructiva. 

La construcció de la nova pell per l'exterior és molt senzilla i allibera l'espai interior de la major part de les servituds de l'obra. Les 
obres interiors es poden adequar segons la gestió d'ús de cada planta. Aquesta solució minimitza el temps de muntatge de la 
façana, redueix costos, incrementa la qualitat, minimitza les afeccions interiors i aprofita la instal·lació de conductes de clima 
existents. 
 
c) Millorant les prestacions atenent als criteris actuals. 

El sistema de finestra utilitzat, la protecció solar, l'efecte coandâ i el drenatge de calories, transformen la façana en un element de 
separació tèrmicament neutre que aconsegueix que l'edifici no tingui ni guanys ni pèrdues energètiques, reduint la seva 
demanda a les necessitats de les càrregues interiors pròpies d'un edifici d'oficines. La qual cosa representa un estalvi energètic 
del 83%. Aquest fet també fa que la temperatura del vidre interior estigui a la mateixa temperatura que les oficines, amb la 
conseqüent millora del confort de l'usuari. 
El control de la radiació solar a través de les persianes monitoritzades, segons orientació de la façana, aconsegueix una reducció 
de la radiació solar a l'interior de l'edifici del 99%, factor solar inferior al 0.2 equivalent a 50W/m2 
El nou aïllament de l'ampit i la solució de la finestra redueixen les transmissions tèrmiques al mínim possible,  U≤ 0.5 W/m2°C, 
equivalent a 10W/m2 màxims de pèrdues i guanys. 
 

 
Efecte Coandâ. 

 
Efecte Coandâ d'un líquid sobre una 

cullera, imatge invertida. 

 
Prototip de la finestra, comprovació 

de les temperatures. 

 
Simulació 2D de la dinàmica de fluid 

dintre de la finestra 
 (lattice-Boltzamann algorithm) 

 
La proposta de la solució, pell tipus mur neutre, modifica el funcionament climàtic de l’edifici amb necessitats exclusives de 
refrigeració per les càrregues internes produïdes per: la il·luminació, els equips informàtics i les persones, una mitja de  25W/m2. 
En conseqüència, és un edifici calent, que tindrà unes necessitats quasi constants durant tot l’any de refrigeració, les necessitats 
de  fred són de 40 kW tèrmics de fred. Per compensar els 40 kW tèrmics, impulsem l'aire a 10 °C. Cabal de refrigeració màxim 
constant durant les hores d'oficina: 40kW	x	860	kcal/kWh0,29	kcal/m³ · °C	x	(25ºC	– 	10°C) = 7.900m³/h		 
D'acord amb la superfície de les oficines actuals, aproximadament 200m2 per planta i un índex d'utilització 1 persona / 7m2 ens 
dóna una ventilació  mínima necessària de 7.700m3/h durant totes les hores d'ocupació (Segons Rite 2007) 5.5	m³/hm²	x	200m²	x	1/7		x	7		 = 7.700m³/h		 

Cabal aire de ventilació 7.700 m3/h 
cabal aire de climatització 7.900 m3/h 
cabal d'aire primari de la nova instal·lació 7.700 -7.900 m3/h 

L’ús normal de les plantes d’oficina serà de 2.000 hores/any, a Barcelona tenim aproximadament 1.000 hores/any de refredament 
gratuït (free-cooling).Per tant, el consum estimat de la refrigeració durant les 1.000 hores de funcionament amb la unitat 
refredadora actual serà de: 7.700mh x 0,29kcalm ºC 	x	(25ºC– 10ºC)x	1.000h		 = 33.495.000kcal/any 
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Justificació estalvi econòmic: 

S’ha considerat la temperatura mitjana exterior de 25ºC durant els 6 mesos de calor. 

Per determinar el cost real del nou consum, hem de passar l’energia tèrmica a l’energia real consumida pels compressors, que 
serà de 15.579 kWh/any elèctrics, aplicant un factor EER de 2,5. 

Si el kWh elèctric té un cost de 0,1 €, el cost real de la refrigeració de les oficines, després de la reforma de la façana, seria de 
solament 1.557,90 €/any. 

Al reduir el cabal d’impulsió a les 7 plantes d’oficines des de 28.000m³/h necessaris actualment, a solament 7.700m³/h amb la 
façana tipus MUR NEUTRE, la reducció de consums en els ventiladors del climatitzador principal i fan-coils és de 22 kW mínim, 
que representa un estalvi durant les 2.000 hores de funcionament a l’any de les oficines de 44.000kWh, equivalents a 4.400€/any. 

Amb la nova façana el consum de Gas Natural de les set plantes d’oficines serà zero durant tot l’any. Això vol dir una reducció 
del consum de 47.718 kWh de Gas Natural equivalents a 2.386 €/any. 

 

Concepte Estalvi  

 kWh/any 

Reducció*** 

 Tm CO2/any 

Estalvi anual * 

€ 

Estalvi total en 10 anys** 

€ 

Producció de fred 80.430 20,2 -8.043  -106.010  

Reducció d’energia de transport  44.000 11,70 -4.400  -57.900  

Reducció de gas 47.718 20,80 -2.386  -31.445  

TOTAL 172.148 52,70 -14.829  -195.355 
*       A partir de les dades facilitades. 
**     Increment anual del cost de l’energia 6%. 
***  El càlcul de les emissions de CO2 estalviades s’ha realitzat segons els factors d’emissió CNE 2012, de kWh en relació al consum 

d’electricitat i segons el factor d’emissió DIBA 2012 de kWh en relació al consum de gas natural. El que fa que l’impacte de la petjada 
de carboni realitzat per la façana es pugui neutralitzar des del primer any. 

 
Petjada ecològica: 
La disposició de la nova façana està estructurada per la seva capacitat de ser deconstruïda i per tant de poder aprofitar d’una 
manera clara cadascun dels materials en un futur, amb una reciclabilitat de gairebé el 100%. 
Segons la Metodologia de càlcul del protocol MC3 es determina una Petjada Ecològica de 0,26 ha/any, en relació a la quantitat 
de CO2  que pot absorbir un bosc de tipus mediterrani, dels existents al nostre país. 

 
La intervenció en les instal·lacions existents de l'edifici és mínima, en disminuir el consum els conductes actuals serveixen i l'únic 
que s'ha de fer és connectar els plènums de les cambres parietodinàmiques als conductes de retorn existents i col·locar 
prèviament  una comporta per regular el cabal. Per recuperar la calor dissipada en el centre de càlcul en les nits fredes d'hivern  
s'instal·larà un condensador per aigua. 

Facilitat de manteniment: la neteja de la façana exterior es realitzarà amb el sistema de góndola existent. El vidre interior és 
practicable, el que permet un fàcil manteniment des de l'interior de la persiana i la cambra. El fet de que no es puguin obrir les 
finestres i que tot l'aire que s'introdueix a l'edifici és filtrat, fa que el manteniment d'aquestes sigui dilatat en el temps. 

Control acústic: el conjunt dels elements de la nova façana donen un aïllament acústic superior als 37dBA que exigeix el CTE. 

 

d) Solucions innovadores: 

 Dissenyem una cambra que evita l'aportació solar a l'interior. 
 Una nova façana per addició, aprofitant la façana actual per formar la cambra  parietodinàmica. 
 Introducció de l'efecte COANDÂ en la cambra parietodinàmica, per evitar la barreja prematura de l'aire d'extracció amb l'aire 

escalfat de la cambra i mantenir el vidre interior a la temperatura de la sala. 
 Aprofitament de la calor dissipada del centre de Càlcul per evitar el refredament de l'edifici en les nits d'hivern. 
 Sinergia entre la ventilació del RITE i el sistema de cambra tèrmica. El volum d'extracció d'aire amb objectiu tèrmic, coincideix 

amb l'exigit pel RITE. 
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Metodologia                Organització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*fases del Control econòmic en vermell. 

 

Pressupost 
 

amidament preu import 
01 Fusteria exterior      498.729,24

01 m2 
Treballs de preparació de previs a la col·locació de nou tancament per la cara 
exterior 

1.283,40 8,60 11.037,24
 

02 m2 Subministrament i col·locació de nou tancament amb perfileria d'alumini i 
envidrament segons detall, Tipus Folcrà o equivalent 

1.283,40 380,00 487.692,00
 

02 Reparació fusteries existents i connexió a xarxa de retorn      39.728,57

01 m2 
Retirada d'envidrament existent incloent càrrega manual sobre contenidor i 
transport a abocador 

543,40 3,46 1.880,16
 

02 m2 
Reparació de les fusteries existents de fusta, massillat de les parts malmeses, 
decapat, i pintat amb dues mans de pintura a l'esmalt de poliuretà 

543,40 21,00 11.411,40
 

03 ml 

Formació de conducte d'extracció d'aire per l'efecte Coandâ mitjançant tub 
rectangular de xapa connectat a cambra d'aire. Inclou desmuntatge de cel 
ras existent, posterior reposició i pintat de les zones afectades en la franja 
necessària 

362,25 72,98 26.437,01
 

03 Envidrament interior      62.654,02

01 m2 

Col·locació d'envidrament interior amb vidre trempat amb els cantells polits, 
mecanitzat i amb ferratges necessaris per a la seva col·locació sobre marc 
de fusta existent, mecanismes d'obertura, i juntes de goma per a garantir 
l'estanqueïtat del conjunt 

543,40 115,30 62.654,02
 

04 Altres      48.403,55

01 u 
Elements de protecció solar amb persianes venecianes tipus Gradstore 
microperforada de Gradhermetic o equivalent de 80x150 cm 

399,00 39,60 15.800,40
 

02 u Motorització de persianes amb un motor cada quatre mòduls 102,00 225,40 22.990,80

03 ml 
Reparació d'ampits interiors afectats per les obres de reforma de façana, 
reposició d'elements deteriorats i pintant de paraments adjacents.  

362,25 20,60 7.462,35
 

04 u Unitat  de condensador d'aigua i instal·lació 1,00 2.150,00 2.150,00

Total Pressupost Execució Material      649.515,38

Opcionals        
OP Plaques fotovoltaiques      127.880,00

01  m2 
Instal·lació de plaques fotovoltaiques,façana sud, incloent tots els elements 
necessaris per a la seva connexió a la instal·lació elèctrica. (≈20kW) 

184,00 695,00 127.880,00   

 
No inclou: Retirada dels aparells de clima existents. Canvis en els sistema  de clima. Possible reparació de muntants i ancoratges 
de l'actual façana al forjat. Retirada de tubs en dessús de coberta. Reparació eventual de coberta. 

 

































ESTUDIO ENERGETICO DEL EDIFICIO 
Antecedentes 
Se procede a realizar una modelización del edificio desde el punto de vista térmico para estimar la demanda térmica y estimar el consumo en energías primarias del mismo. 
La información de partida se resume en planos de planta, estudio de comportamiento térmico de la fachadai, resultado de Test de Estanqueidad BlowerDoorii, indicaciones esquemáticas 
de las instalaciones térmicas existentes y cuadro básico de consumos energéticos primarios. 
Con esta información, se utilizará programa de diseño HAP (Hourly Analysis Program), v4.41, de CARRIER, herramienta informática que permite realizar estudios energéticos completos 
a partir de la modelización del edificio. Deberemos introducir datos referentes, no sólo a sus aspectos térmicos, sino también en cuanto a sistemas de alumbrado, equipos ofimáticos o 
generadores de carga térmica sensible y/o latente, horarios de ocupación, de funcionamiento de sistemas, etc, así como un modelo climático completo de la ciudad de Barcelona. 
La precisión del estudio abordado será altamente sensible a estos aspectos para los cuales no se cuenta con información suficiente. No obstante, si nos permitirá ofrecer un cuadro 
comparativo entre la situación actual y la prevista al ejecutar la reforma de fachada propuesta. A continuación de estos epígrafes se incluye cuadro resumen de los resultados de 
consumo energético y su traslación a unidades monetarias del estudio realizado. Adicionalmente se incluyen gráficas comparativas de las demandas energéticas para los servicios de 
calefacción y de refrigeración. Finalmente, se incluyen en anexos hojas de resultados obtenidos del programa HAP y resumen de los modelos de la envolvente térmica empleados. 

Resultados 

En cuanto a la estimación de la demanda térmica se observa una importante disminución de la potencia necesaria en centrales de 
producción de agua caliente de calefacción (mediante caldera, combustible gas natural) y de agua fría de refrigeración (mediante 
enfriadora aire-agua, combustible electricidad): esto es debido a la mejora de los valores de trasnmitancia térmica y de control solar que 
supone la solución propuesta de la reforma de fachada. 

Concretamente, y siempre de acuerdo con el modelo de simulación, la demanda térmica punta requerida de la central de calor pasaría de 
255,6 kW a ser sólo de 145,7 kW (reducción del 43%); respecto a la central de frío, la potencia punto requerida pasaría de 387,9 kW a ser 
de 283,3 kW (reducción del 27%).  
Decir que en los datos facilitados para la realización de este estudio, no se cuenta con la potencia nominal de los equipos de calefacción, conociendo exclusivamente que la enfriadora 
aire-agua actual tiene una potencia de 420.000 f/h (488 kW). La redución de demanda de refrigeración, siendo importante, no alcanza valores similares a los de calefacción porque la 
carga positiva interna tiene un peso elevado en la simulación (carga de ocupación, equipamiento ofimático, alumbrado y sistemas de climatización existentes influyen en la simulación); 
actuaciones encaminadas a actualizar las instalaciones, de climatización y de alumbrado especialmente, contribuirían a reducir adicionalmente un porcentaje significativo de la demanda 
de refrigeración. La simulación realizada fue más allá de estudiar los aspectos de potencia térmica. Con el modelo climático complejo para un año tipo en la ciudad de Barcelona, se 
estudiaron también los consumos energéticos primarios del conjunto de la edificación. 

De acuerdo con el modelo realizado, observamos que respecto al cuadro de consumos proporcionado por la Propiedad, la desviación 
respecto de la energía eléctrica es del orden del 3,7%. Respecto al consumo de gas natural, debemos establecer que existen desvios de 
consumo no por errores en el modelo, sino porque existen meses sin consumo (se indica en la documentación, por avería en las tuberías) 
o porque se evidencia una irregularidad enorme en el consumo en los meses más fríos (evidenciando los periodos de instalación apagada
por festivos u otros motivos desconocidos). 

En cualquier caso, volvemos a considerar que si son significativos los resultados comparados proporcionados por la simulación, entre la 
situación actual y la situación con la reforma de fachada propuesta. De acuerdo a esta premisa, los ahorros en energía primaria se estiman 
del orden del 26,7% para la electricidad y del 59,9% para gas natural. 

El cuadro de ahorros monetarios refleja como los ahorros energéticos tienen pesos muy diferentes en función de la naturaleza de la 
energía primaria a la que se refieran. Así, a falta de una referencia de precios proporcionada por la propiedad, se ha tomado como base 
0,15 €/kWh para la energía eléctrica y 0,07 €/kWh para el gas natural. Se observa, por tanto, como el ahorro de energía primaria eléctrica 
ponderará al doble del ahorro de energía del combustible gaseoso. 

El ahorro previsto en unidades monetarias por la reducción energética alcanzada con la intervención en la envolvente del edifcio 
se cifra en 19.735 €/año. La intervención posterior en las instalaciones, al alcanzar unas condiciones de la envolvente  que 
permitan reducir las potencias de calefacción y refrigeración y plantear sistemas de climatización de baja entalpía, podrían 
suponer ahorros adicionales de hasta 28.749 €/año. 

Conclusiones 

La intervención propuesta en la envolvente de la edificación actual permitirá unos ahorros de energía primaria muy significativos y que se 
han evaluado en este estudio. Sólo con posterioridad podrán proponerse actuaciones encaminadas a la reforma de las instalaciones de 
climatización, alumbrado, etc, que podrán suponer ahorros adicionales importantes. 

La propuesta realizada permitirá establecer condiciones adaptables de los parámetros térmicos de la envolvente y del control del 
soleamiento que no es posible integrar en la simulación energética realizada. Estos mecanismos de funcionamiento bioclimático permitirían 
alcanzar ahorros adicionales, sobre todo en la demanda de refrigeración y, por tanto, en el consumo de energía primaria eléctrica. 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Eficiencia ambiental y energética 
La propuesta favorecerá la eficiencia ambiental tal como se demuestra con el estudio basado en metodología propuesta por Givoni. 
La generación de cámaras de aire que funcionan como colchones térmicos, acumulando energía solar con el conjunto cerrado o 
disipándola mediante la ventilación selectiva de la misma, permitirán establecer estrategias de ventilación cruzada en el interior del edificio 
aún en condiciones de clima exterior extremas. Esto redundará en un mejor confort  y en un indudable ahorro energético. 
Más aún, al establecer una nueva envolvente sobre la actual, el conjunto de la fachada ve disminuidos sus coeficientes globales de 
transmisión térmica de forma significativa. Dependiendo del nivel de apertura de la envolvente (cámara altamente ventilada), los 
parámetros de transmisión térmica serán alterados de forma dinámica, favoreciendo bien el aislamiento térmico o bien la evacuación de 
carga térmica interna (cuestión fundamental cuando las cargas térmicas positivas vienen dadas fundamentalmente por ocupación y/o por 
equipamiento ofimático). 
La simple colocación de la envolvente de fachada propuesta mejorará estos valores de forma significativa según los cálculos realizados 
según la metodología indicada en el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energía del Código Técnico de la 
Edificación, DA DB-HE/1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente, obteniendo los siguientes resultados: 

Muro de fachada con envolvente propuesta, parte ciega: U’muro fachada = 0,92/0,87 W/m2K (Umuro fachada ACTUAL = 1,1 W/m2K) 
Muro de fachada con envolvente propuesta, parte vidrio: U’vidrio de la ventana  = 1,95/1,73 W/m2K (Uvidrio de la ventana ACTUAL = 3,7 W/m2K) 

Para la parte ciega de la fachada la colocación de aislamiento térmico suplementario permitirá obtener valores mucho más bajos de 
transmisión térmica. Por ello, dentro de las tareas de reparación de la fachada actual se propone, además de reparara/sustituir los vidrios 
armados dañados, incorporar placas de poliestireno extrusionado con sellado perimetral estanco de espesor no menor de 4 cm. Con ello, el 
coeficiente de trasnmitancia de la parte ciega pasaría a ser:   

Muro de fachada con envolvente propuesta, parte ciega: U’’ muro fachada  = 0,67/0,60 W/m2K 
La eficacia de la reducción de los coeficientes de trasmitancia térmica se trasladará de forma directa a la reducción de consumo energético 
global del edificio, debiendo considerar adicionalmente que la solución propuesta permitirá aplicar medidas bioclimáticas que 
adicionalmente redundarán en la reducción de la demanda energética. 

Control asoleamiento 
La propuesta utilizanda en la envolvente vidrio extraclaro de alta transmisión óptica, al mismo tiempo que mejora las prestaciones térmicas 
y de control solar. 
La interposición de una pieza compuesta de vidrio externa a la fachada actual permite mejorar el factor solar. Para la solución propuesta, 
vidrio laminado extraclaro con doble lámina PVB Silent (4+0,76+4 mm), la trasmitancia luminosa es del 88% y el factor solar gs=0,77 (α=0º). 
Por ello, el factor solar conjunto con la propuesta de reforma sería:   gconjunto = g f  x g s = 0,61 (α=0º) 

EL RELOJ DEL ABUELO 



El factor solar, en definitiva, la cantidad de energía de la radiación solar incidente que se transmite al otro lado del cerramiento, varía con el 
ángulo de incidencia de los rayos solares sobre el mismo. Siendo máxima para incidencias perpendiculares (α=0º), disminuye hasta en un 
50% cuando nos acercamos a pequeños ángulos de incidencia (del orden de α=87º). 
Una ventaja de la propuesta presentada es que las lamas de vidrio varían su inclinación mediante un mecanismo de apertura motorizado y 
controlado de forma centralizada. Cuando la insolación sea máxima, la estrategia de control bioclimático probablemente recomiende 
ventilar la cámara de aire encerrada por la nueva envolvente, es decir, abrir variando la inclinación de las lamas de vidrio. Si se integran 
sondas de radiación solar en el sistema de apertura, se puede lograr simultáneamente una ventilación controlada de la cámara y posicionar 
las lamas de vidrio de forma tal que los ángulos de incidencia de la radiación luminosa (α) minimice el factor solar. 
Para cuando la estrategia bioclimática no permita variar de forma óptima el ángulo de incidencia de las lamas de vidrio por ser incompatible 
con otros parámetros energéticos, se prevé incorporar, también motorizadas e integradas en el sistema de control centralizado, sombras 
internas a la envolvente propuesta (externas a la fachada actual) en las fachadas SE y SW, que de acuerdo con el estudio bioclimático son 
las más expuestas (gconjunto+sombra=0,12 (α=0º)). 
 
Control infiltraciones 
Para mantener la visualidad de la fachada original, las lamas de vidrio extraclaro no contarán con marcos ni juntas elásticas que puedan 
ser percibidas visualmente. Por ello, se evalúa la permeabilidad al aire de la envolvente propuesta, considerando la presión de viento 
conforme los datos normales climáticos. 
El viento dominante es de componente norte con velocidad media metereológica inferior a 15 km/h (4,2 m/s). Conociendo que la velocidad de viento incidente en un edificio es 
generalmente más pequeña se acepta que el cálculo que realizaremos estará sobreestimado. Utilizando el Método de cálculo por rendijaiii para el cálculo de la infiltración, y simplificando 
el proceso de cálculo, se determina que una presión de viento equivalente a 4,2 m/s supone una infiltración de 12,2 m3/h por módulo constructivo de envolvente de fachada (rendija 0,4 
mm). La forma del edificio y su implantación determinan que unas fachadas del edificio se encuentren sometidas a sobrepresión y otras a depresión; por ello, siendo la componente de 

viento dominante la norte, se estima que la infiltración total de aire a la cámara encerrada por la envolvente propuesta no superará los 1.023 m3/h (velocidad equivalente 4,2 m/s). Esto 
permitirá una ligera ventilación de la cámara encerrada cuando las lamas estén en posición cerrada y liberarán a la fachada actual de la 
presión de viento, eliminando las infiltraciones al interior del edificio . 
 
Control acústico 
La propuesta presentada incorpora lamas de vidrio laminado extraclaro con doble lámina PVB (Butiral de Polivinilo) especial acústico (tipo 
Silent), según composición 4+0,76+4 mm. 
Un vidrio laminar, formado por dos o más láminas de vidrio unidas por un plástico intercalado, normalmente PVB (Butiral de Polivinilo), ofrece un mejor aislamiento acústico que un vidrio 
monolítico del mismo espesor total. La utilización de un PVB especial acústico, PVB(A), con mejores prestaciones acústicas, elimina prácticamente la disminución del aislamiento 
acústico en torno a la frecuencia crítica, gracias al efecto óptimo de amortiguamiento de la capa elástica de PVB(A). De esta forma, se mejoran las prestaciones de un vidrio monolítico y 
se suman las ventajas de un vidrio de seguridad. 
Los valores de aislamiento acústico de un PVB(A) que tenga una mejor acústica mejoran por término medio entre 1 y 3 dB (Rw) y esta 
mejora puede ser de hasta 10 dB en la zona próxima a la frecuencia crítica. El espesor acústico óptimo se eleva a 0,76 mm (2 capas). Más 
capas, en la práctica, se comprueba que no aportan ninguna mejora. 
La propuesta asegura para frecuencias superiores a 250 Hz que la Rw se mantiene por encima de 30 dB. 
 
Facilidad de mantenimiento 
La propuesta se basa en tecnologías contrastadas y aplicadas, en diferentes variantes, en un amplio parque de edificaciones. Por ello, el 
coste de mantenimiento se considera muy reducido y sencillo. 
La parte tecnológica, es decir, la constituida por las motorizaciones de las lamas y de los subsistemas de sombra, así como por las sondas 
de temperatura, humedad y de radiación solar necesarias para implicar un control bioclimático del sistema, también se basa en 
componentes contrastados y empleados de forma generalizada en los BMS (Building Manager System) de los edificios modernos, 
empleando aquellas tecnologías que permitan reducir el cableado y simplificar la instalación. 
Por ejemplo, los motores se propone integren tecnología de comunicación PowerLine (bus de comunicaciones sobre cableado eléctrico), lo 
que implica que no es necesario instalar cables adicionales de control y comunicaciones, evitando un coste de instalación apreciable y 
eliminando problemas de mantenimiento: sólo será necesario conectar los motores a la red de fuerza. Ventajas adicionales son que 
permite el autodiagnóstico de cada equipo motor, que la asociación lógica de conjuntos de motores es inmediata, etc. 
 
Intervenciones en las instalaciones para la mejora del funcionamiento del edificio 
La propuesta mejorará de forma sensible el comportamiento térmico y acústico de la envolvente del edificio, incorporando la posibilidad de 
establecer estrategias de control bioclimático. La repercusión en la demanda energética y en el coste de energía primaria será directa y 
fácilmente cuantificable, como se demuestra en el estudio energético incluido como anexo. 
No obstante, se considera que existe un amplio margen de mejora actuando adicionalmente sobre las instalaciones del edificio, 
especialmente las relacionadas con la refrigeración, calefacción y ventilación. La información proporcionada en concurso, por parcial e 
incompleta, no permite definir de forma integrada una propuesta completa. Todo lo más, se permite intuir las potencialidades de actuación. 
Inicialmente, el edificio contaba con una instalación centralizada todo aire y unísona que proporcionaba refrigeración y calefacción a la 
totalidad del edificio. La obsolescencia del sistema, la necesidad de zonificar el edificio, la falta de control del soleamiento, la falta de 
control sobre las condiciones de confort al aparecer nuevas cargas positivas (ordenadores y equipos electrónicos), etc, provocaron que se 
realizaran reformas parciales de las instalaciones (incorporación de equipos de refrigeración autónomos, instalación de fancoils, etc) y que 
se iniciara un proceso de reforma que debería continuar abordándose si no es con la perspectiva de la mejora de la envolver planteada en 
este concurso (mejora de los parámetros energéticos, control solar, etc). 
Como apuntes generales que se deberían tener en cuenta, se aporta: 

� Asegurar un caudal adecuado de ventilación (aire nuevo) representa uno de los más importantes factores de confort climático y 
de calidad ambiental percibida por los usuarios de un edificio: 
La instalación de un sistema de ventilación controlada, mediante la renovación de la red de conductos de aire, de sección adecuada a los caudales de ventilación 
normalizados para cada zona del edificio, y la sustitución del climatizador de obra actual por un equipo moderno dotado de las etapas de filtración, baterías de calefacción y 
refrigeración, control de la humedad del aire, con ventiladores de impulsión y retorno de control electrónico y alta eficiencia, y, por supuesto, un recuperador de energía de 
elevado rendimiento, se considera objetivo fundamental de cualquier reforma de los sistemas HVAC del edificio. Una vez alcanzado el equilibrio térmico del edificio en las 
condiciones de confort estipuladas para cada zona, el consumo de energía para tratar térmicamente el aire de renovación sea minimizado por la existencia del recuperador 
de energía del aire viciado. 

� El avance tecnológico traducido en el aumento espectacular del rendimiento de las unidades de producción, sobre todo 
enfriadoras y bombas de calor, a permitido disminuir de forma significativa el consumo de energía primaria: 
De acuerdo con el estudio energético aportado como anexo, la demanda de refrigeración podría reducirse de forma significativa por la intervención en fachada, pasando a 
requerirse una fracción de la potencia actualmente instalada. Seleccionando una nueva unidad de sustitución de tecnología avanzada, muy elevado rendimiento y de 
catálogo de marca de primer nivel, la potencia térmica de refrigeración quedaría sobradamente cubierta instalando una unidad de potencia nominal 298 kW, dotada de 
compresores inverter de tornillo con parcialización continua y ventiladores de aire de velocidad variable y tecnología igualmente inverter, refrigerante R-134a; esta unidad 
comercial presenta un EER de 3,48 y un ESEER (EER estacional) de 5,88, por lo que la potencia eléctrica máxima necesaria sería de 85,6 kWe. 
Es decir, el ahorro de energía primaria eléctrica representa un 63% que sería amortizado en un periodo muy reducido de tiempo. 

� Una vez neutralizadas o reducidas las cargas positivas en fachada (principalmente térmicas por insolación), los sistemas de 
refrigeración y, por extensión, de calefacción, se pueden plantear sistema de climatización altamente zonificados de baja 
entalpía: 
Dado que las demandas térmicas interiores se reducirán con las actuaciones en fachadas planteadas y pasarán a tener preponderancia las cargas positivas por ocupación y 
de naturaleza eléctrica (alumbrado y equipos informáticos/ofimáticos), sistemas de baja entalpía (o de baja temperatura) pueden mejorar grandemente la eficiencia 
energética y el confort climático percibido por los usuarios, siendo compatible su instalación con la obtención de una elevada zonificación. Entre estos sistemas se cuentan 
desde los inductores hasta las tecnologías de techos radiantes; a las ventajas indicadas añaden no requerir motoventiladores en cada equipo, no requerir una red de 
condensados auxiliar y requerir un mantenimiento muy reducido. 



En definitiva, para proponer una actuación integral en las instalaciones de refrigeración, calefacción y ventilación que de continuidad a los 
esfuerzos por minimizar el consumo energético del edificio, se requeriría una información que no se proporciona en la documentación de 
concurso. Sin embargo, si pueden mostrarse pinceladas de mejoras obvias y de líneas de intervención que vendrán impulsadas tanto por 
los nuevos requerimientos térmicos aportados por la envolvente renovada como por las posibilidades tecnológicas (compresores de alto 
rendimiento, motores de control electrónico, etc). 

PRESUPUESTO 

Para realizar la valoración de la solución propuesta se ha acotado la superficie a rehabilitar y se ha descompuesto de forma unitaria la 
intervención a través del sistema constructivo planteado, tomando como base los precios unitarios que hemos utilizado en intervenciones 
similares, así como precios solicitados a industriales del ramo y por último, bases de datos propias y oficiales. 

TOTAL SUPERFICIE de intervención 1.200 m2 

Obtención del precio unitario  de la solución propuesta 

Superficie de estudio (+representativa): Fachada principal  460 m2 

1. Subestructura vertical de acero inoxidable con ménsulas 185 m x 280 €/m =  51.800 € 
2. Entramado metálico de mantenimiento 60 m2 x 280 €/m2 =  16.800 € 
3. Carpintería motorizada abatible horizontal de aluminio tipo Gravent con vidrio laminar 485 m2 x 275 €/m2 =  133.375 € 
4. Cortinas 485 m2 x 60 €/m2 =  29.100 € 
5. Reparación de carpinterías originales recuperando su apertura 455 m2 x 0,50 x 60 €/m2 =  13.650 € 
6. Incorporación de nuevo aislamiento en antepechos 455 m2 x 0,50 x 15 €/m2 = 3.413 € 

TOTAL  248.138 € 
7. Seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos 3% s/ PEM = 7.445 € 

TOTAL  255.583 € 

Precio unitario (sobre sup. de referencia: 460 m2) 555 €/m2 
Superficie total intervención 1.200 m2 
Presupuesto ejecución material intervención 666.000€ 

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

Diagnóstico 

Diagnóstico preciso y análisis detallado de los condicionantes y cuestiones que se pretenden resolver.  Este análisis tomará como punto de 
partida los datos aportados por el COAC y los recogidos por el equipo de proyecto, a partir de los cuales se procederá a caracterizar 
pormenorizadamente los problemas actuales, y en consecuencia, los objetivos esenciales de proyecto. Para cubrir esta fase inicial se 
recopilará y estudiara toda la información documental disponible y se realizarán los estudios y ensayos de campo o gabinete que sean 
necesarios. 

Una vez confirmados y caracterizados las prioridades cuya resolución constituye el objeto de las actuaciones se procederá a investigar 
aquellos factores que puedan condicionar sustancialmente los ejes básicos de diseño. Deberán obtenerse todos los datos necesarios para 
establecer los grandes ejes de diseño del proyecto. 

Estudio de alternativas 

Una vez efectuado el diagnóstico preciso se efectuará un estudio de las diferentes alternativas existentes. Estas alternativas a evaluar 
serán todas las técnico-económicamente viables que solucionen los problemas diagnosticados y respondan a los planteamientos con los 
que se ha concebido la actuación.  En su análisis y desarrollo deberán tenerse en cuenta no sólo estos aspectos, sino también todos 
aquellos que influyan sobre las condiciones y características de las posibles soluciones. En este sentido se trabaja desde el primer 
momento con los especialistas en estructuras e instalaciones, así como con los aparejadores a cargo de mediciones y presupuestos. 

La solución adoptada se expondrá en una memoria explicativa - resumen que servirá para contrastarla con la Propiedad y la revisión 
general del cumplimiento de criterios de diseño 

Puesta en marcha y mantenimiento de plataforma colaborativa 

De cara a mejorar la comunicación entre los distintos agentes intervinientes en la obra, proponemos la puesta en marcha y el 
mantenimiento de una plataforma colaborativa on line, en la que se almacene la documentación del proyecto en sus distintas fases y la 
documentación de desarrollo de la obra, que permita mediante un sistema de autorizaciones, acceder a los distintos intervinientes en 
función de su responsabilidad en la obra. Una vez finalizada la obra, la información contenida en esta plataforma pasará a formar parte de 
la documentación final de obra y del libro del edificio. 

Esto permitirá efectuar un chequeo cruzado entre especialidades. Antes de que los planos finales sean emitidos, deberán ser aprobados 
por las demás disciplinas. El objetivo de estas revisiones e inspecciones es compatibilizar los proyectos desarrollados por las distintas 
especialidades, identificar debilidades del proyecto y velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos por el propietario. Las fechas 
de las revisiones deberán definirse de acuerdo con la programación del avance del proyecto. 

Gestión económica previsional  de proyecto y de  obra 

Proponemos llevar a cabo una GESTIÓN DE COSTES del proceso constructivo con carácter PREVISIONAL, es decir, que de forma 
anticipada, la Propiedad disponga de información sobre los previsibles desvíos o puntos críticos, causas que los motivan y posibles 
soluciones y alternativas, lo que le otorgará una holgura en cuanto a la toma de decisiones de cara a establecer las medidas correctoras 
para cumplir con los objetivos previstos. 

Para llevar a cabo la GESTIÓN DE COSTES, mensualmente se actualizará un documento de estimación de liquidación de la obra en el 
que queden recogidos todos los datos obtenidos de las sucesivas revisiones de proyecto o bien de la propia evolución de la obra y las 
reclamaciones que la empresa contratista vaya formulando, presentando a la Propiedad un informe de esta estimación, que incluya las 
previsibles desviaciones económicas que se producirán en el transcurso de la obra e incluso aporte alguna solución para corregir dichas 
desviaciones. 

Relaciones con el órgano de contratación Durante el transcurso del trabajo, y con una periodicidad mensual (salvo el caso de una 
posible anomalía, que se conformaría un informe de carácter urgente), el equipo elaborará un informe que  permita la verificación  de lo 
proyectado y la revisión de la dimensión e impacto de las dificultades identificadas.  









“ZEITGEIST” 
 

CONCURS PER SELECCIONAR UNA PROPOSTA PER A LA REHABILITACIÓ I LA MILLORA AMBIENTAL I 
ENERGÈTICA DE LA FAÇANA DE PLAÇA NOVA DEL COL·LEGI D´ARQUITECTES DE CATALUNYA. 

Encarar el projecte de rehabilitació de la façana del COAC implica una profunda reflexió prèvia per permetre establir un 
posicionament, una resposta ideològica, davant un projecte d´aquesta naturalesa.  

1.- En primer lloc, cal determinar quin és l´objectiu del projecte. Es tracta de rehabilitar aquesta façana, o potser el que es pretén 
és també rehabilitar el caràcter, l´esperit que aquesta transmet? En el primer cas, entraríem a parlar de consideracions sobre els 
materials, els detalls utilitzats, les solucions constructives pròpies, etc. En el segon cas, a més, començaríem analitzant quin 
missatge, quin posicionament teòric, transmetia aquesta façana, i quin és el discurs que en podem fer ara, 50 anys després. 

La nostra entrada al projecte ha estat per aquesta segona via; entendre quin és el “zeitgeist”, l´esperit del temps, que volem 
recuperar, i actuar en conseqüència, amb les noves solucions tant tècniques com constructives de les que disposem actualment, 
per tornar a posar en valor l´ideal que entenem la façana volia comunicar. 

Aquest fet ens porta a considerar la façana original, obviant les modificacions dutes a terme a posteriori i que han conformat 
l´aspecte de la façana fins l´actualitat. El projecte original, de clar esperit modern, es basa en unes idees d´abstracció, modulació 
i verticalitat que recuperem i posem en valor, fins i tot, en alguns casos, arribant on les limitacions tècniques i econòmiques de la 
façana original no ho van permetre, com és el cas del remat de l´edifici, actualment sense solucionar. 

2.- Però emprendre avui una rehabilitació d´aquest tipus, implica entendre el “zeitgeist” del moment actual, i actuar d´acord amb 
uns principis i un posicionament propi, de manera que la façana sigui activa i treballi des del punt de vista energètic per tal de 
dependre el mínim possible dels mitjans mecànics de climatització. I aquí és on ens trobem amb el punt essencial del projecte: 
com podem aconseguir una façana que funcioni a la perfecció des del punt de vista energètic, quan la seva concepció original 
es va produir en un moment de màxima confiança en una tecnologia que havia de resoldre tots aquests problemes de manera 
independent? Com podem lligar aquests dos punts de partida tan oposats i que impliquen, a priori, unes imatges de la façana 
tan allunyades? 

3.- Aquesta és la pregunta que ha centrat la major part del discurs durant la redacció d´aquesta proposta, i a la que hem 
contestat amb la solució que presentem: 

En primer lloc, recuperem la verticalitat i esveltesa originals amb uns perfils d´alumini que pauten la modulació. Aquests perfils 
permeten allotjar les guies d´una nova capa exterior en la façana que resol el funcionament energètic alhora que recupera un 
moviment vertical que estava en la gènesi de la façana. Si allà, algunes finestres s´obrien en guillotina, generant un moviment que 
ja es mostrava en la maqueta que Busquets presenta en el concurs del 58, ara recuperem aquest moviment, però no amb 
l´obertura de les finestres, sinó amb l´adició d´una protecció solar que és la que permetrà que la façana treballi de manera activa 
tant a l´estiu (com a protecció solar) com a l´hivern (com a captador energètic). 

Aquesta nova capa reforça l´abstracció original ja que es du a terme a través d´uns paraments desplaçables de vidre laminar. 
Aquest incorpora una làmina plàstica d´aspecte metàl·lic que permet un diferent factor solar segons l´angle d´incidència. La 
introducció d´aquest element mòbil en façana permet que aquesta funcioni amb la màxima protecció a la incidència solar a 
l´estiu, i com a mur trombe i espai d´acumulació d´aire calent a l´hivern, reaccionant de manera activa en cada moment. El 
resultat és doncs una façana que continua sent totalment vidriada però que incorpora un subtil moviment que tant ajuda a 
reforçar la verticalitat inicial com a recuperar el moviment que existia en origen. 

La fusteria es refà amb una solució mixta de fusta-alumini, amb doble envidrament, que permet la màxima durabilitat, el mínim 
manteniment i que conserva l´aire de domesticitat que caracteritza els interiors del Col·legi d´arquitectes. 

Per als detalls constructius de la façana, us remetem a la descripció dels amidaments així com als plànols de detall de la proposta gràfica. 

En definitiva, la proposta pretén la recuperació de l´esperit de la façana original a través d´una posada al dia tècnica que resolgui 
tots els problemes tant pràctics com funcionals i econòmics. Es tracta de convertir-la en un element actiu en el control energètic 
de l´edifici per tal de, un cop en funcionament, poder arribar a prescindir dels sistemes actuals de climatització en un alt 
percentatge del temps d´ús de l´edifici. 

 

Organització i  metodologia: 

Per a la realització del projecte, organitzem l´equip de treball en tres àrees diferenciades i coordinades: 

Equip d´arquitectura responsable de la coordinació i el control de qualitat de tota la informació generada per les diferents àrees, 
amb el nomenament d´un responsable de la comunicació amb el COAC durant tot el procés de treball i obra. 

Equip de desenvolupament específic de façana, en estreta relació amb els industrials, i encarregat del constant control de costos 
de les diferents solucions proposades i adoptades en projecte. 

Equip d´enginyeria que desenvolupa les simulacions energètiques de les diferents solucions estudiades així com l´impacte en les 
instal·lacions existents. Aquest equip farà una valoració de les opcions de canvi i/o millora de les instal·lacions existents que 
s´ajustin perfectament al nou funcionament energètic passiu de l´edifici, amb les valoracions econòmiques associades per a la 
planificació de futures actuacions en l´edifici. 

Per a realitzar aquestes tasques es comptarà amb un equip a dedicació completa durant tot el procés de projecte i obra. Tota la 
informació es treballarà en format BIM per tal d´anticipar costos, solucions constructives i anàlisi energètica paral·lelament a la 
definició del projecte.  



Metodologia de l´anàlisi del cost del projecte: 

El control de cost serà una de les eines principals en el procés de disseny i un dels paràmetres utilitzats per a la presa de 
decisions (entre d'altres, els paràmetres principals d'anàlisi que es proposen són: conceptual i formal, d'eficiència energètica, 
longevitat de la solució, facilitat en l'execució i en el manteniment i cost final de la solució i de l'explotació de l'edifici).  

Al llarg del desenvolupament del projecte es realitzaran valoracions periòdiques del cost dels treballs projectats: 2 valoracions 
per cada fase de projecte, una a l'inici, i l'altra en la segona meitat de la fase (AP, PB, PE), a més de l'anàlisi puntual i detallada 
de possibles variants de projecte (opcions de material, de sistema constructiu,...) en les que s'estigui treballant.  

Aquesta anàlisi durant la fase de projecte estarà basada en preus reals de mercat i serà acompanyada d'una comprovació 
exhaustiva dels preus i les solucions amb industrials i fabricants, amb l'objectiu de disposar d'un projecte de licitació tancat, que 
permetrà una execució acurada i un control d'obra precís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi energètic : 

El projecte proposa una façana que millori les condicions energètiques actuals amb l´objectiu d´arribar a un funcionament 
energètic autosuficient en un alt percentatge del temps d´utilització de l´edifici, de manera que l’heterogeneïtat de solucions 
mecàniques actuals funcioni només en els moments punta indispensables. 

La nova capa exterior proposada construeix un gruix de façana que fa que tota l’envolvent de l’edifici activi dues components 
que ja existeixen al lloc: el nucli de circulacions verticals, entès com a conducte, i l´espai entre la mitgera existent i l’edifici on la 
seva condició de poc assolellament li dóna condicions tèrmiques específiques. 

La relació entre aquests tres elements varia segons la demanda energètica, i s´activa en un sentit o en un altre mitjançant la 
posició relativa de la nova capa mòbil respecte la resta de la façana. Les diferents posicions d´aquesta capa (vegis esquemes i 
axonomètriques en la proposta gràfica) permeten que la façana funcioni com a protecció solar, com a captador energètic o com 
a difusor d´energia segons les diferents condicions climàtiques externes. 

Optimització de la l lum natural:  Planta poc profunda (10m) | Control solar en funció de l’orientació. | Optimització de 
l’envidrament en funció de la orientació. 

Optimització i  control de l´energia solar:  Protecció solar especifica segons orientació. |  Sistema fotovoltaic per 
mecanismes de façana (opcional) | Eliminació de ponts tèrmics | Control estanqueïtat i millora aïllament tèrmic edifici actual | 
Aprofitament escalfament façana. Mur trombe. 

Gestió i  maximització de la venti lació natural: Ventilació natural per mòdul amb finestres practicables manualment |  
Element actiu: PATI (façana mitgera) | Element actiu: CONDUCTE (volum serveis) - Refredament adiabàtic -. 

S’ha estudiat, mitjançant una simulació energètica amb Design Builder, comparant l’estat actual i cadascuna de les situacions 
que permet la nova façana, del qual exposem els resultats més significatius. 

 

 

 

 

 

 

 

21-8h refredament nocturn. | 10-18h refredament adiabàtic            19-7h atenuació tèrmica. |  9-16h mur trombe aprofitament          
7-20h protecció solar.                                                         escalfament façana  

Actualment la!majoria del consum és degut a la necessitat de refrigeració.  

 

 

 

 

El comportament de la nova capa exterior, sense considerar la ventilació per tal de veure l’afectació real sobre la façana, 
millora considerablement aquestes demandes de refrigeració i  també a les de calefacció comportant-se eficaçment en els 
períodes de més demanda energètica. 
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Considerant l’actuació en la façana, l’actuació en la ventilació(considerant el refredament evaporatiu), un preu de l’energia 
de 0,15!/Kwh i un interès de 4,12%, podem resumir el pla econòmic en la següent taula: 
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CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ I LA MILLORA AMBIENTAL I ENERGÈTICA 
DE LA FAÇANA DE PLAÇA NOVA DEL COAC 

lema: 2015

1. Estudi Energètic

Per a la confecció de l’Estudi, s’ha modelat l’edifici amb el programa HU CTE-HE y CEE 2014 obtenint la 
demanda energètica per a l’estat actual i el proposat donant èmfasi a la millora que aporta la instal·lació de la 
persiana de lames exterior. Les dades mostrades corresponent a un funcionament passiu de l’edifici (sense 
sistemes mecànics de climatització). Això ens dona una idea de com l’edifici intercanvia el calor amb l’exterior. 

En l’estudi passiu de l’edifici s’evidencia la millora tèrmica a l’hivern on interessa mantenir el calor intern 
aportat per els grans finestrals de façana, mentre que a l’estiu a priori sembla que el comportament es similar. 
Això es degut a que la millora de l’aïllament fa que tot el guany obtingut per assolellament no es pot dissipar 
per façana durant la nit,  mentre que l'estat actual aquest es dissipa per façana. Si tenim en compte que 
existeix un sistema de refrigeració que venç l’aportació de calor en el moment que aquest incideix en l’edifici 
(veure taula 2) s’evidencia que la millora en la refrigeració també es notable. 

No podem menysprear, però, les dades aportades de l’estudi passiu que evidencien que un menor aïllament 
pot tenir beneficis a l’estiu. Gracies al sistema de gestió de la façana es proposa motoritzar dues finestres 
oposades per planta per generar una circulació d’aire durant les nits fresques d’estiu que permeti descarregar 
calor latent de l’estructura i superfícies. 

Taula 1 / Demanda energètica anual (plantes segona a vuitena) 

Es realitza un estudi de carregues tèrmiques amb l’ajuda del programa informàtic CYPE MEP 2014 per a l’estat 
actual, l’aïllament de façana i la col·locació de les lames exteriors. D’aquest se’n extreu  un estalvi de consum 
punta del 45% respecte l’estat actual. S’adjunta taula de resum dels resultats obtinguts. 

CALEFACCIÓ 
[kW] 

REFRIGERACIÓ 
[kW] 

Estat actual 142,94 201,98 

Aillament façana 80,35   ( -44%) 165,64 (-18 %) 

Aillament + lames 80,35 ( -44%) 109,80 (-46%) 

Taula 2 / Carrega tèrmica màxima (plantes segona a vuitena) 

Comprovem que amb les mesures proposades reduïm en un 45% la potència de maquina d’AC instal·lada. 

L’estalvi que es desprèn de l’estudi conclou que en els apartats elèctric i gas es produeix el següent estalvi: 

Estalvi elèctric:   -6.572,01.- euros/any 

Estalvi gas:  -3.340,26.- euros/any 

Estalvi Total:  -9.912,27.- euros/any 

Projecció a 10 anys:  -99.122,70.- euros 
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2. Organització i Metodologia 

L’equip de treball es composarà dels següents especialistes: 
1. Arquitecte redactor de projecte 

2. Enginyer especialista en enginyeria i sostenibilitat energètica. 

3. Arquitecte especialista en càlcul estructural. 

4. Enginyer en l’edificació (Arquitecte Tècnic) especialista en posada en obra, amidaments i control 

pressupostari. 

La redacció del projecte es desenvoluparà en les següents fases de treball atenent a las característiques i 
condicionants de la tipologia del treball: 

Fase 1/ Recopilació d’informació d’estat actual in situ per optimitzar la proposta arquitectònica de la 
proposta de Concurs. 

Fase 2/ Desenvolupament d’Avantprojecte arquitectònic i Projecte Bàsic amb participació en 
apartats de cada especialista. 

Fase 3/ Desenvolupament de Projecte Executiu. 

Entre cada una de les Fases de treball, es sotmetrà la proposta a l’aprovació per part del COAC, i amb especial 
atenció al control pressupostari i una correcta posada en obra per minimitzar l’impacte en l’usabilitat de 
l’edifici durant l’execució de les obres. 

 

3. Amidament i pressupost 

Capítol 01     TREBALLS PREVIS      

Núm Ut. Descripció Quantitat Preu Import 

1.1. m2 Proteccions  de forats de finestres, fusteries i aquells elements 
situats en façana, que poden veure's afectats  mitjançant lones,  
taulells de fusta, làmines de polietilé… i altres medis mentres durin 
les obres de rehabilitació en cada sector de planta de l'edifici. 752,64 12,00 € 9.031,68 € 

  TOTAL TREBALLS PREVIS     9.031,68 € 

   

Capítol 02    ENDERROCS I DESMUNTATGES      

Núm Ut. Descripció Quantitat Preu Import 

2.1. m2 Desmuntatge d'envidrament de vidre simple, fixat sobre fusteria, 
amb mitjans manuals, i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. 752,64 3,69 € 2.777,24 € 

2.2. m2 Aixecament de fusteria envidrada de fusta amb mitjans manuals, i 
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 392,00 11,41 € 4.472,72 € 

2.3. m2 Treballs varis d'enderrocs i preparació de superficies dels mòduls de 
façana sota finestres, inclòs càrrega i retirada de runes 724,66 4,50 € 3.260,97 € 

  TOTAL ENDERROCS I DESMUNTATGES     10.510,93 € 

   

Capítol 03    ESTRUCTURA DE SUPORT      

Núm Ut. Descripció Quantitat Preu Import 

3.1. m2 Preparació de superfície metàl.lica amb capes de pintura en mal 
estat, mitjançant l'aplicació de 0,095 l/m² de decapant. 25,00 33,42 € 835,50 € 

3.2. Kg Acer laminat, en peces composades de perfils laminats en calent de 
les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb imprimació 
antioxidant, conformant elements d'anclatje, treballat en taller i 
fixades mitjançant soldadura.  24.564,13 2,48 € 60.919,04 € 

3.3. Kg Acer laminat, en peces composades de perfils laminats en calent de 
les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i pletina, acabat amb 
imprimació antioxidant, conformant elements d'anclatje, treballat 
en taller i fixades mitjançant soldadura.  9.006,36 2,58 € 23.236,41 € 

  TOTAL ESTRUCTURA DE SUPORT     84.990,95 € 
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Capítol 04    REVESTIMENTS      

Núm Ut. Descripció Quantitat Preu Import 

4.1. m2 Aillament aplicat per l'exterior de la façana existent d'escuma rígida 
de poliuretà projectat de 50mm de gruix mínim, 45 kg/m³ de 
densitat mínima, aplicat mitjançant projecció mecànica des de 
bastida homologada. 724,66 13,03 € 9.442,32 € 

4.2. Ut Fusteria d'alumini, lacada de color RAL a escollir, per a finestra 
d'obertura cap a l'interior oscilobatent, de dimensions totals de 
mòdul de 80x145cm, formada per fulla amb perfileria amb rotura de 
pont tèrmic i junta central d'estanqueitat, amb segell QUALICOAT. 
Inclou tapetes i xapes per resoldre interiorment l'adaptació a la 
decoració interior existent. 385,00 502,25 € 193.366,25 € 

4.3. m2 Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
format per vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm, 
cambra d'aire de 12 mm, i vidre interior laminar 3+3 mm. 96,04 148,42 € 14.254,26 € 

4.4. m2 Doble envidriament laminar acústic, cambra d'aire de 12 mm, i vidre 
interior laminar acústic de 3+3 mm. 288,12 163,51 € 47.110,50 € 

4.5. m2 Vidre laminar de seguretat 4+4 mm, format per vidre llis opac i 
vidre gravat i làmina de butiral de polivinil, subjectat mitjançant 
perfil metàl.lic en U a subestructura d'acer. 450,06 64,16 € 28.875,85 € 

4.6. ml Peça conformada de planxa d'acer segons geometria de projecte, 
acabat amb imprimació antioxidant, conformant elements 
d'anclatje, treballat en taller i fixades mitjançant soldadura.  346,92 40,27 € 13.970,47 € 

4.7. m2 Esmalt de dos components, color a escollir, acabat mate, sobre 
superfície d'acer laminat en estructures metàl·liques, neteja i 
preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals. 636,09 25,55 € 16.252,10 € 

4.8. Ut Rotulació en coronament façana de la paraula: arquitectes 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

  TOTAL REVESTIMENTS     327.271,75 € 

   

Capítol 05    PROTECCIÓ SOLAR EXTERIOR      

Núm Ut. Descripció Quantitat Preu Import 

1.1. Ut Sistema de persiana de lames planes i flexibles de 80mm d'amplada 
per a mòdul de dimensions de 300cm d'alçada i 84cm d'amplada. 
Color de lama segons carta RAL  a escollir. Guies laterals d'alumini 
estruït. Accionament motoritzat i amb control domòtic d'obertura 
sectoritzada segons les condicions lumíniques ambientals i 
d'assolejament. Possibilitat d'accionament de lames per permetre 
il.luminació indirecta exterior.  344,00 475,00 € 163.400,00 € 

  TOTAL PROTECCIÓ SOLAR EXTERIOR     163.400,00 € 

 
 

Capítol 06    SEGURETAT I SALUT      
1.1. Ut Seguretat i Salut en obra (S’aplica un 2% sobre PEM.) 

1 11.954,54 € 11.954,54 € 
  TOTAL PROTECCIÓ SOLAR EXTERIOR     11.954,54 € 

   

    RESUM PER CAPÍTOLS       

Capítol 01        TREBALLS PREVIS 
  9.031,68 € 

Capítol 02        ENDERROCS I DESMUNTATGES 
  10.510,93 € 

Capítol 03        ESTRUCTURA DE SUPORT   84.990,95 € 

Capítol 04        REVESTIMENTS 
  327.271,75 € 

Capítol 05        PROTECCIÓ SOLAR EXTERIOR 
  163.400,00 € 

Capítol 06        SEGURETAT I SALUT   11.966,07 € 

  TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)     607.109,41 € 

 
El pressupost d’execució material estimatiu (PEM) del projecte ascendeix a la qüantitat de 
607.109,41.- euros. 

Cal indicar que les partides de fusteries d’alumini i les proteccions de lames exteriors, entre d’altres, 
poden ser fabricades per diferents marques comercials, podent oscilar la valoraració d’aquestes 
partides a la baixa. 









MEMÒRIA  2ª FASE                                                             lema: GRID SLAB 

“La pell es l’òrgan mes extens del cos humà, i té molts graus de especialització. Per aquesta condició és pel que ha d’atendre 
a diferents sol·licituds. Suposar que pell es sinònim de lleugeresa o transparència es negar que la pell pugui tenir un gruix 
protector, o que pugui albergar en les seves diferents capes interiors, característiques especials que facilitin la resposta a 
condicionants extrems.”  

Per a l’establiment d’una línia d’actuació a seguir en la rehabilitació, s’ha elaborat una diagnosi de “l’estat de salut” de la 
façana: cal esmenar els problemes derivats de les mancances de disseny de la solució original, focalitzant-ne la intervenció 
en la substitució de les obertures practicables i en complementar-ne el tancament original dels ampits inferiors cecs. Així, la 
‘mínima intervenció aparent’ és la premissa per a la rehabilitació de la façana.  

Volem posar de manifest les qualitats intrínseques del llenguatge del moviment modern, la seva “neutralitat”, tot respectant-
ne la imatge inicial com a resposta a un complex entorn històric: unir força, delicadesa, claredat, respecte, discreció i 
adequació mesurada. Des de l’anàlisi de l’edifici i del seu entorn, proposem una rehabilitació que reforci la imatge d’objecte 
singular i, alhora, neutre.  

Proposem una rehabilitació que manté i reforça els elements de la façana original: 
-  Primer, però, es prescindeix dels elements no essencials i que ara no funcionen.  
-  Es mantenen i sanegen els muntants verticals metàl·lics T. 
- Es conserva l’ampit original com a element de “contenció” d’instal·lacions i conductes d’aire condicionat; tanmateix, 
quedarà amagat darrera del nou gruix resultant de façana. 

L’idea es proposar i estudiar una nova pell estructurada en dues capes. Diferents estrats amb diferents funcionalitats. 

La primera capa, la pell interior, és el nou tancament, que substitueix i complementa l’existent, a base d’un mòdul vertical 
prefabricat de façana format per una finestra superior amb fulla practicable oscil·lobatent oculta exteriorment –que permet el 
control individualitzat de la ventilació- i un fix inferior que incorpora una major capacitat d’aïllament acústic i tèrmic, tot el 
conjunt a base de perfils d’alumini de sèrie amb trencament de pont tèrmic. Els mòduls encaixen per llum entre els muntants 
“T”, sobresortint-ne 2 cm, de tal manera que aquets es poden aïllar correctament i permetre rebre’n les necessàries divisions 
interiors. 

Proposem, per a la fulla practicable, un vidre aïllant amb factor solar i baixa emissivitat en una sola capa (en la cara 2, cara 
interior de la lluna exterior). Es tracta de reduir els guanys d’energia solar, amb un factor solar del 35 %, i aprofitar al màxim 
la transmissió de la llum visible, amb un filtre solar del 72 %, superior al 60 %, llindar per sota del quan l’ull ja se’n comença 
a adonar de l’efecte de dur “ulleres de sol”. El vidre esta format per una lluna exterior de 8 mm sense tintar 72/35, cambra 
amb gas argó de 15 mm (6 €/m2 de sobrecost) i lluna interior laminar 6+6 mm amb butiral acústic. 

El vidre aïllant de l’ampit té una lluna exterior trempada de 8 mm i una “lluna” interior de xapa d’alumini de 3 mm. La 
cambra d’aire deshidratat de 15 mm ens garanteix que aquesta no s’omplirà mai de pols. Amb aquesta solució específica es 
vol donar resposta al disseny original. 

La segona capa, la pell exterior, s’ha pensat com una lleugera pell reguladora tèrmica que disminueixi la incidència solar 
directa, afegint un factor d’ombra addicional. Aquesta lleugera -15 kg/m2- malla de catàleg, a base de mòduls verticals 
lacats al forn al damunt d’un galvanitzat electrolític (per tal de suavitzar-ne l’aspecte massa “cru” d’un galvanitzat en calent), 
de dues plantes d’alçària per tal se definir un nou “doble ordre” adequat per a un edifici institucional, aporta “geometria”. 
S’ha estudiat el seu disseny per tal d’obtenir-ne un bon funcionament en totes les orientacions del volum vidriat principal, tot 
prioritzant, en la orientació sud-est, la principal, una correcte visió panoràmica frontal horitzontal, a la manera d’una 
delicada persiana veneciana exterior: dins de la quadrícula de 50 x 50 mm, els elements horitzontals són més profunds, de 
platina 30.2 mm, en relació al verticals 10.2 mm. S’ha descartat girar la quadrícula 90º en la façana sud-oest per tal de 
protegir-la millor de la radiació solar de la tarda, ja que aleshores queda més exposada a la radiació de migdia. En climes 
mediterranis, la solució de mur cortina tradicional de vidre nu, independentment del seu factor solar, sempre deixa una certa 
insatisfacció: cal generar ombres projectades, una protecció addicional que també ho és psicològica, de benestar, de 
confort. Aquesta segona nova pell suavitza els contorns del volum existent, tot i que pretén respectar-ne els atributs originals 
del 1962.  

Els mòduls de malla es fixen als muntants verticals metàl·lics T.80 mm de la façana original, però lleugerament separats de la 
pell interior per tal de crear una cambra ventilada i en ombra que millori les condicions ambientals i energètiques de la 
façana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Els 17 cm de separació lliure entre les dues pells facilitarà la neteja de 
l’ampit de vidre des de l’interior de l’edifici. Així, la gòndola només s’utilitzarà per a feines de manteniment que impliquin el 
desmuntatge d’algun mòdul de relliga. Proposem una pell de malla similar, algun element vegetal i la idea d’uns sentits 
homenatges al damunt de la coberta de la sala d’actes.  



AÏLLAMENT ACÚSTIC 
Segons el mapa estratègic de soroll de la ciutat de Barcelona, la façana lateral sud-oest del carrer dels Arcs és la més 
desfavorable. Per a un índex de soroll dia, Ld, de 65-69 dBA, cal garantir a les Estances de la Seu del COAC un aïllament 
acústic a soroll aeri procedent de l’exterior  D2m,nT,Atr no inferior a 37 dBA. La proporció dels buits des de l’interior no 
arriba, per poc, al 60%. Així, l’índex global de reducció acústica, ponderat A, per a soroll exterior dominant d’automòbils, 
RA,tr, que defineix els components d’aquesta façana, ha de ser, com a mínim,  de 40 o 45 dBA per a la part cega, i de 39 o 
37 dBA, respectivament, per als buits. 
- Part cega: el nou gruix de l’ampit, amb la seva làmina Tecsound de 3 mm, ens proporciona un aïllament acústic al soroll 
aeri de 42 dBA ≥ 40 dBA. 
-  Buits: el conjunt de la fulla practicable ens proporciona un aïllament acústic al soroll aeri de 39 dBA.  

AÏLLAMENT TÈRMIC 
Barcelona: zona climàtica C2 
Vidre aïllant (amb argó a la cambra): Ug = 1,1 W/m2K;   Marc finestra: Uf = 2,8 W/m2K    
Factor Solar vidre aïllant g┴: 0,35  (35 %);  Transmissió llum visible: 72 %    
Façanes SE/SO: Finestra: Uw = 1,96 W/m2K < 3,5 W/m2K < 4,40 W/m2K 
Façanes N: Finestra: Uw = 1,96 W/m2K < 2,2 W/m2K < 4,40 W/m2K 
Nou ampit: UM1 = 0,576 W/m2K < 0,73 W/m2K < 0,95 W/m2K 
Nou ampit + ampit existent: UM2 = 0,365 W/m2K < 0,73 W/m2K < 0,95 W/m2K 

Factor d’ombra: de la simulació duta a terme considerant només la radiació solar directa i un vidre aïllant amb factor solar 
del 35 % i transmissió del 72 %, es dedueix la ràtio entre la radiació solar anual incident en la nova façana amb i sense 
malla. Programa de simulació: Ecotect d’Autodesk. Dades model: parets i sostre: blanc/refl 0,808; pis: gris/refl 0,302; vidre: 
doble/Transm visible 0,72; malla solar: RAL 9006/refl 0,669. 

Sud-est SE: Fs = 0,322       Sud-oest SO: Fs = 0,300 
Amb malla:       361.683 Wh/m2 any      Amb malla:       310.881 Wh/m2 any 
Sense malla:  1.121.640 Wh/m2 any        Sense malla:  1.034.520 Wh/m2 any 

Factor solar modificat: 
SE: FH = 0,35 x 0,322 = 0,113 (11,3%)    SO: FH = 0,35 x 0,300 = 0,105 (10,5%) 

Factor de Llum Diürna:  de la simulació d’anàlisi de Llum duta a terme amb cel ennuvolat. 
Amb malla RAL 9006:  3,03 > 3     Sense malla:  4,16 

ESTUDI DEMANDA ENERGÈTICA 
Programa de simulació: Energy plus / Interface: Design Builder. Dades model: Construcció: Parets i pis definits només per 
transmitància tèrmica: Paret U=1,1; Pis U=0,6 (adiabàtic); Vidre U=3,3. Activitat (8:00-18:00): Persones/m2=0,125; Ràtio 
activitat metabòlica persona=123W/persona; Valor nominal calefacció=21º; Valor nominal refrigeració=24º; Sense 
ventilació natural; Aire renovació mínim persona=10 l/s. Equipament Oficina=10,75W/m2, ordinador, pantalla, 
impressora; Diversitat ús 0,75-0,50. Il·luminació: Objectiu il·luminació=500 lux; Potència=5w/m2-100 lux. 

Façana actual:   fred  99,7 kWh/m2 any + calor 16,2 kWh/m2 any =   115,9 kWh/m2 any 
Nova façana sense malla:  fred  56,7 kWh/m2 any + calor 11,2 kWh/m2 any =    67,9 kWh/m2 any                           
Nova façana amb malla:   fred  39,8 kWh/m2 any + calor 12,0 kWh/m2 any =         51,8 kWh/m2 any  
Amb ventilació natural:   fred  21,8 kWh/m2 any + calor 12,0 kWh/m2 any =       33,8 kWh/m2 any 
33,8 kWh/m2 any x 1.225 m2 (*)= 41.8405 kWh/any < 50.000 kWh/any 
(*) Superfície planta total climatitzada: 175 m2 x 7 plantes = 1.225 m2  (per damunt sòcol Picasso) 

ESTALVI ENERGÈTIC DIRECTE 
Només 1a pell:       115,9 – 67,9 = 48,0 kWh/m2 any x 1.225 m2 =     58.800 kWh/any 
Només 2a pell:          67,9 – 51,8 = 16,1 kWh/m2 any x 1.225 m2 =     19.722 kWh/any 
Només ventilació natural:               51,8 – 33,8 = 18,0 kWh/m2 any x 1.225 m2 =      22.050 kWh/any 
Total estalvi energètic directe:     115,9 – 33,8 = 82,1 kWh/m2 any x 1.225 m2 =    100.572 kWh/any 

CONCLUSIONS SIMULACIÓ ENERGÈTICA: El major benefici de la intervenció s’obté de la renovació dels elements de 
construcció de la façana: ampit cec (millora de l’aïllament tèrmic), finestres (factor solar 35%) i infiltracions (0,5 ac/h). La 
demanda de refrigeració s’ha reduït d’un valor inicial de 164 kWh/m2-y a un de 64 kWh/m2-y (61%). La malla reticular 
col·labora en reduir un altre 44% aquest valor, aconseguint una demanda de refrigeració de 34 kWh/m2-y. Una altra 
reducció important ve determinada per l’aprofitament de la possibilitat de la ventilació natural (39% menys que el valor previ) 
assolint una demanda de 21 kWh/m2-y. També implica un estalvi en potència instal·lada i contractada i una reducció del 
terme fix de la factura elèctrica.  



REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DIRECTA MALLA METÀL·LICA (segons dades de la simulació energètica) 
Estalvi energètic directe malla: 67,9 – 51,8 = 16,1 kWh/m2 any x 1.225 m2 = 19.722,5 kWh/any 

Primera suposició: suposant un rendiment de la instal·lació de climatització actual de 1,5 = 13.148,3 kWh elèctrics any 
Estalvi a 10 anys:   131.483 kWh x 0,172 €/ kWh =   22.615 € 
Estalvi a 50 anys:   657.416 kWh x 0,338 €/ kWh = 222.207 € 
(El cost variable de l'electricitat es considera 0,15 €/kWh el primer any i es suposa un increment del 3% anual; s'ha pres la 
mitjana dels 10 i 50 anys) 

Segona suposició: en cas de millorar el sistema de climatització per un altre més eficient, d'un rendiment global de 2,5 = 
7.889 kWh elèctrics any 
Estalvi a 10 anys:     78.890 kWh x 0,172 €/ kWh =   13.569 € 
Estalvi a 50 anys:   394.450 kWh x 0,338 €/ kWh = 133.324 € 

L'estalvi directe, en funció del moment en el qual es faci la millora del sistema de climatització, estaria entre 133.324 i 
222.207 € a 50 anys. 

La segona pell millora el confort interior, en ajustar el percentatge de llum diürna, evitar enlluernaments i baixant la 
temperatura radiant al costat de la façana i, per tant, la temperatura operativa a l'interior de les oficines. 

PROPOSTA METODOLÒGICA I DE COSTOS 
a.- ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA 
Consultor en estratègies d’eficiència ambiental: Nova enginyeria compromesa amb noves estratègies de responsabilitat 
ambiental. Cal fixar valors òptims d’aïllament contra el soroll aeri exterior i d’aïllament tèrmic. El correcte comportament 
energètic de l’edifici també passa per definir el gruix exacte de l’aïllament tèrmic de l’ampit. Seria interessant estudiar la 
inclusió un aïllament amb “canvi de fase”: de dia, l’aïllament absorbeix el calor i, de nit, l’allibera cap a l’interior; amb 
l’obertura de les fusteries practicables es refreda l’interior. Un excés de gruix d’aïllament no permetria aquest alliberament 
nocturn del calor acumulat de dia. Els estalvis energètics derivats de la millora de la façana haurien d’anar acompanyats de 
millores en el sistema d’aire condicionat (inclusió de sistemes més eficients, de producció i distribució, instal·lació de sistemes 
de recuperació de calor i control de presència) i millora del sistema d’·il·luminació artificial. Protecció passiva contra 
incendis: cal garantir l’accés dels bombers a través de la pell de malla electrosoldada; es compleix l’OMCPI08 pel que fa al 
percentatge d’obertures de la segona pell i el comportament al foc del material que la composa.  
Consultor façanes: assessorament tècnic i econòmic per part d’un empresari amb amplia experiència contrastada en el sector 
del disseny, la fabricació i el muntatge de tot tipus de sistemes de fusteries, revestiments i pells de façana.  
Consultor estructures: comprovació de les noves sol·licitacions i punts d’ancoratge dels muntants T de façana. Comprovació 
resistent dels elements existents i dels nous que es puguin introduir. La diferència de pes amb la nova configuració és 
percentualment inapreciable pel conjunt de l’estructura de l’edifici, i en cap cas s’incrementen les càrregues horitzontals, 
doncs les superfícies verticals d’exposició al vent són les mateixes.  
Consultor anàlisi del cost del projecte: arquitecte tècnic amb la responsabilitat del seguiment i l’actualització continuada de 
les oscil·lacions de cost en funció de les possibles modificacions i millores. Redacció dels documents i coordinador de 
Seguretat i salut. Control de qualitat. 
Consultor paisatgisme: definició de les plantacions del damunt de la biga de la sala d’actes. 
Arquitectura: responsables disseny, coordinació global entre tots els consultors i interlocutors amb la propietat. 

b.- METODOLOGIA DE L’ANÀLISI DEL COST DEL PROJECTE  
Es tracta d’un projecte amb intervencions molt limitades i específiques. Hi ha poques partides amb una incidència notable en 
el cost global de la proposta: primera pell i segona pell. El consultor en façanes pot actualitzar-ne, en un espai de temps 
molt reduït, les variacions econòmiques en funció de les modificacions tècniques que es vagin incorporant al projecte –tant 
en fase d’avantprojecte, com d’executiu–. Les oscil·lacions i ajustos en el cost de l’obra quedarien reflectits, tot seguit, en una 
senzilla documentació elaborada pel consultor en anàlisi del cost de projecte (arquitecte tècnic), que es faria arribar als 
interlocutors del COAC a la major brevetat, per al seu anàlisi i aprovació, si s’escau. 

  

  Unitats Preu unitari Total 
Pa Treballs previs 1,00   45.000,00 €        45.000,00 € 
m2 1ª Pell  1047,00       595,00 €      622.965,00 € 
m2 2ª Pell  1267,00       189,00 €      239.463,00 € 
m2 Coberta  228,00       108,00 €        24.624,00 € 
ml Jardineria  15,50       546,00 €          8.463,00 € 
Pa Seguretat i Salut 1,00   20.000,00 €        20.000,00 € 

 PEM       960.515,00 € 









 “La  façana del  col · legi  ha  de representar  una ideologia ,  f i losof ia ,  h istor ia ,  ar re ls  i  l ’intel · lec te  del  que és  arqui-
tec tura  i  urbanisme:  Del  que sempre ha s igut  aquesta  c iutat .  S ’ha  de formal i tzar  amb una forma pura  fent  f ront 

a  la  catedral  i  a  la  resta  de la  c iutat .  De la  mateixa  manera  com la  gent  reconeix  que la  catedral  és  una cate -
dral  han de reconèixer  també que en aquest  edi f ic i  es  pensa sobre la  c iutat .  La  idea és  una façana que conté, 

que ref lexa ,  que emmarca i  formal i tza  e l  què passa  darrera  seu.  Una façana que ha de contenir  i  ref lec t i r  f ins  a 
ta l  punt  que arr iba a  formar  una nova t ipologia  molt  a l lunyada del  que cre iem que és  una façana c làss ica :  un 
envoltor i  que representa  e l  què és  i  e l  què engloba.  Per  tant  és  un espai :  l ’espai  pur  per  dins  i  una estruc tura 
que ambic iona ser  eterna cap a  fora .  Per  aconseguir-ho aquest  espai  ha  d ’estar  e levat  de la  c iutat  i  necess i ta 
reta l ls  perquè la  c iutat  vegi  que és  i  l ’edi f ic i  mir i  cap a  e l la .  No és  un espai  pr ivat  és  un espai  anònim només 

per  l ’arquitec tura .  Un espai  acadèmic  cap a  dins,  amb tanta  força  que cada un de nosaltres  quan hi  entrem re -
cordem la  nostra  pass ió.  Aquest  espai  par la  amb formes bàs iques  i  estruc tura  arcaica .  És  un edi f ic i  estruc tural -

ment  etern que s imbol i tza  la  casa  dels  arquitec tes.  Cap a  dins  es  on es  ref lex iona i  s ’organitza  l ’arquitec tura , 
cap a  fora  s’impac ta  sobre la  v ida públ ica  i  ensenya que s’h i  fa .  Sobre la  c iutat  tanca un buit  i  genera  un buit 

a l  seu inter ior.  Aquesta  t ipologia  representa  la  responsabi l i tat  dels  arquitec tes ;  h istòr icament  l ’arquitec tura  es 
decidia  entorn a  les  esglés ies  però ac tualment  és  a l  col · legi .  I nter iorment  la  pel l  que cobreix  e ls  espais  tancats 

és  una doble  capa de v idre  totalment  plana i  ref lec tant .  Aix í  és  energèt icament  e l  més ef ic ient ,  i  més impor-
tant :  dupl ica  l ’espai  i  sobreposa l ’ocular  abstrac te  amb la  real i tat  de la  c iutat .  Aquest  buit  és  també un jardí , 

un c laustre,  un escenar i ,  una plaça ,  una font ,  un pat i  i  pels  seus  reta l ls  també és  una casa .
És  e l  dest i l · lat  de la  nostra  gran c iutat ”

S olucions construc t ives,  organització  i  metodologia

La proposta  planteja  la  rehabi l i tac ió  energèt ica  de tot  l ’edi f ic i .  Proposa e ls  s istemes,  mètodes i  mater ia ls  d ’ ú l t i -
ma generació  en temes de sostenibi l i tat  per  conver t i r  l ’edi f ic i  en un exemple contemporani  que competeix  amb 
els  a l t res  exemples  europeus. 
Per  aconseguir-ho es  proposen dos  envoltor is :  una doble  pel l  a  l ’edi f ic i  d ’of ic ines  de v idre  vent i lada per  davant 
de l ’estruc tura  existent .  I  un mur  foradat  amb retal ls  estratègics  formant  un buit  urbà. 
A  més es  proposa l ’a ï l lament  de tots  e ls  tancament  opacs,  cober tes  i  auditor i  ac tual .  Igual  com la  subst i tució 
dels  tancaments  de la  planta  baixa .  Aquesta  és  la  única  manera  com es  redueix  la  demanda i  consums energèt ics. 
I  s ’aconsegueix  un edi f ic i  realment  sostenible  en termes de demanda,  pèrdues  i  estanqueïtat .
Per  fer-ho es  comença per  la  reforma de la  cober ta  de l ’auditor i  i  la  doble  façana de v idre :  S’ex treu la  cober ta  i 
la  façana existent  f ins  a  l ’estruc tura  pr incipal  i  es  rec ic la .  A  par t i r  d ’aquí  s ’introdueixen dues  bigues  noves  sobre 
e ls  p i lars  metàl · l ics  ex istents  reforçats  amb un cèrcol  per imetral .  Es  construeix  la  nova cober ta  de l ’auditor i  i  la 
doble  façana de v idre  per  a  les  of ic ines.  La  nova cober ta  a ï l lada és  plana t ransitable  amb jardineres  a l  seu vol-
tant  i  conté nous l luernar is .  Per  accelerar  e l  temps de posada en obra ,  la  façana de v idre  és  una façana modulada 
fabr icada a l  ta l ler.  Un mur  cor t ina  amb transmiss iv i tat  de 0 ,7  format  per  una pr imera ful la  amb vidre  de doble 
cambra d ’a i re  amb trac tament  baix  emiss iu  inter ior  t ipus  4+4BEEnergy/16Argon/5/16Argon/4+4BEselec t iu,  i 
una segona ful la  com a façana vent i lada amb mur cor t ina  format  per  v idre  5+5 amb control  solar.  Es  comença a 
construir  de baix  cap a  dalt  i  s imultàniament  es  deixen e ls  anclatges  per  a  l ’estruc tura  metàl · l ica  del  mur.  Un cop 
col · locats  e ls  mòduls  de la  pr imera capa es  comencen els  acabats  inter iors.

Quan la  façana pr incipal  sud est  està  acabada es  comença amb l ’estruc tura  metàl · l ica  en gelos ia .  Aquesta  està 
recolzada sobre e l  cèrcol  per imetral  de la  cober ta ,  puntualment  ancorada a  l ’estruc tura  pr incipal  de l ’edi f ic i 
ex istent  i  màximament  a l leuger ida.  Està  parc ia lment  fabr icada en ta l ler  per  fac i l i tar  la  seva col · locació  i  és  l ’es-
t ruc tura  pr incipal  del  mur.  Aquest  mur  és  un mur  amb retal ls  ex truïts  cap a  dins  que modelen e l  buit  inter ior 
juntament  amb el  jardí  penjant .  Per  a  real i tzar  e ls  reta l ls ,  geometr ies  i  jardineres  s’introdueix  una estruc tura 
secundar ia  i  un s istema de rec.  S obre aquesta  estruc tura  es  col · loquen,  a  banda i  banda,  mal les  d ’acer,  rodons i 
una te la  geotèx t i l .  Finalment  es  gunita  amb formigó a l leuger i t  de 18 Kg/m2.  Ex ter iorment  és  una capa de formi-
gó de 5  cm amb acabat  l l i s  i  inter iorment  es  una capa rugosa de f ins  a  20cm de gruix . 

Per  acabar  es  col · loca  la  segona capa de la  façana de v idre  ref lec tant  i  de  baixa  emiss ió.  S ’acaba la  cober ta  amb 
l lambordes  l leugers  i  es  col · loquen les  jardineres  amb plantes  penjants.  S ’introdueixen les  noves  terrasses  de la 
façana est  conformant  e ls  nous espais  més pr ivats  ex ter iors.  Al  mateix  temps s’a ï l len tots  e ls  tancaments  opacs ; 
murs  de l ’auditor i ,  murs  del  nucl i  d ’escala  i  cober ta  super ior.  L’acabat  f inal  d ’aquests  és  ar rebossat .

En una futura  fase  es  subst i tueixen les  fuster ies  de la  planta  baixa  per  fuster ies  i  v idres  de baixa  emiss ió. 

Conseqüències

Creació  d ’un espai  addic ional  a  l ’inter ior ;  un jardí ,  un escenar i ,  una plaça ,  un pat i . . .  de  250m2.  Recordant  e ls 
model  cata là  deLS palaus  de l ’edat  mit ja  i  la  casa  amb pat i .És  una imatge arcaica ,  s imbòl ica  i  eterna de cara  a  la 
c iutat .  Una resposta  per  l ’ac tuació  en cascs  ant ics  amb un l lenguatge monumental  conseqüent  amb l ’arquitec -
tura  històr ica .  És  un edi f ic i  d ’ú l t ima generació  energèt icament.  Essent  un model  espanyol  en aquest  sec tor  que 
inclús  competeix  amb exemples  europeus.

En les  pròximes dues  pàgines  es  just i f ica  la  v iabi l i tat  de la  proposta . 
És  un projec te  construc t ivament  poss ible,  poss ible  per  f inançar  i  màximament  ecològic.  És  una idea i  un con-

cepte tan total i tar i  que l ’urbanisme,  la  forma,  l ’espai ,  la  sostenibi l i tat  i  la  f inançació 
hi  són inherents

lema:amel



COP de la bomba de calor encarregada de la calefacció 3,1
COP de la bomba de calor encarregada de la refrigeració 3,7

Original Proposta millorament
Consum Calefacció (kWh/any) 20228,9 167,0 99%
Consum Refrigeració (kWh/any) 113292,3 48668,9 57%
Energia electrica total anual (kWh/any ) 133521,2 48836,0 63%

Consum energètic ‐ energia elèctrica
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Tancaments COAC inicials
U‐Value Superfície
W/m2K m2

Mur 1,10 1466,9
Pilar 3,10 17,0
Solera 0,54 1031,6
Forjat 0,60 1768,5
Finestres originals 3,7 386,0

U‐Value Superfície
W/m2K m2

Pilar 0,235 30,9
Solera 0,54 1031,6
Forjat 0,6 1792,2
Mur 0,209 1367,2
Finestres Proposades 0,7 273,3
Segona pell 5,065 191,3
Finestres que es mantenen 3,7 3,6

Original Proposta
Área climatitzada (m2) 2039,9 2045,1
Volum (m3) 7980,3 7993,5
Superfície de tancament exterior (m2) 2497,6 2497,6
Transmitància U mitjana (W/m2K) 1,91 0,4
Compacitat ‐ area/volum (m‐1) 0,30 0,30

17,5 6
(mitjana) (bona)

Tancaments COAC proposats

Geometria i estanquitat
Comparació de superfícies climatitzades, la compacitat i el grau d'estanquitat d'ambdós 
casos.

Grau d'estanquitat (ren/h test n50)
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Resultats  del  estudi  energèt ic  comparat iu
càlculs  tèrmics  anuals  /  radiació  solar  i  i l · luminació natural  durant  els  mesos d ’est iu

Amb els  resultats  obt inguts  es  conclou

S’ha fet  e l  cà lcul  d inàmic  de totes  les  hores  de l ’any i  s ’ha  obt ingut  e l  resultat  d ’escal fament  i  refredament  sen-
s ible  i  latent  de cada zona.  D ’aquesta  manera  s’ha  determinat  la  demanda energèt ica  de l ’edi f ic i .
En aquest  cas  resulta  interessant  e l  va lor  expressat  en kWh/m2any,  ja  que és  la  unitat  que es  pren com a referèn-
c ia  per  valorar  e ls  edi f ic is  sostenibles/pass ius.  G airebé desapareix  la  demanada de calefacció. 

Amb el  cà lcul  tèrmic  s’obser va com es  redueix  molt  e l  consum f inal  en calefacció  i  es  redueix  més de la  meitat 
e l  consum en refr igeració.  Amb els  gràf ics  de radiació  solar  i  i l · luminació  natural  s ’obser va que a ls  mesos  d ’es-
t iu,  quan la  demanda i  consum de refr igeració  és  més e levat ,  la  d isminució  de la  radiació  solar  inc ident  és  molt 
benef ic iós,  lo  qual  reduir ia  molt  més de la  meitat  la  demanda i  consum de refr igeració.

S’ha considerat  l ’estudi  amb la  maquinar ia  ac tual  del  COAC.  No obstant ,  p lantajem cambiar- les  per  maquinares 
ac tuals  amb COP de 5 ,5 ,  o  més a l t  en e l  futur,  per  aconseguir  major  rendiment  i  e f ic iencia . 

En total ,  s ’aconsegueix  un mi l lorament  total  del  63%.  Tinguent  en compte e l  benef ic i  de la  pantal la  en quan a 
radiació  solar  ar r ibem a un 70%.  L’amor t i tzació  ser ía :
en 10 anys :  10 .0 ,7x   i  en 30 anys :  30 .0 ,7x
Siguent  “x ” les  despesses  anuals  dest inades  a  l ’escal fament  i  refredament  de l ’edi fc i .  I  essent  aquest  a l  voltant 
de 50.000€ anuals  es  pot  quant i f icar  l ’ esta lv i  en:
             10  anys :  350.000€ i  en 30 anys:  1 .050.000€

Hores de desconfort (h/any) Original Proposta millorament
A zones d'oficina 2862 1783 38%
A l'edifici sencer 3422 3140 8%

Sistema de calefacció Original Proposta millorament
coeficient de seguretat 1,25 1,25 -
kW 163,9 52,32
W/m2 72,98 23,06
Sistema de refrigeració Original Proposta millorament
coeficient de seguretat 1,15 1,15 -
kW 197,56 108,12
W/m2 87,97 47,65

Original Proposta
Demanda calefacció (kWh/m2) 7,7 0,1
Demanda refrigeració (kWh/m2) 42,0 37,5

S'han calculat els 2 casos (abans/després) de les potencies (W) que seria necessari instal·lar 
per calefactar i refrigerar.

68%

Evolució lliure - Hores de desconfort

En aquest cas s'han calculat en nº d'hores de desconfort que es produeixen al llarg de l'any.
S'han considerat la majoria de zones (d'oficina, circulacions i planta baixa)

Dimensionament de potencies de calefacció i refrigeració

45%

Demandes energètiques
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Grau d'estanquitat (ren/h test n50)
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Només per  la  mi l lora  energèt ica ,  en 30 anys,  s ’esta lv ien 1 .050.000€.  Pel  f inançament  de l ’obra  projec tada manca 
1 .000.000€.

Aquest  valor  podr ia  ser  impac tant  s ino est iguéss im par lant  d ’una obra  a  la  plaça nova de Barcelona,  s i tuada a 
ple  centre  històr ic ,  enmig de carrers  comercia ls ,  davant  de la  catedral  i  amb una façana totalment  exposada. 
Amb la  proposta  es  genera  una super f íc ie  de 1 .730m2 plans,  excloent-hi  e ls  reta l ls .  Una super f íc ie  amb aquestes 
carac ter íst iques  i  d imensions  suposa un gran potencia l  de f inançació  a  t ravés  de publ ic i tat .  Aquesta  pantal la 
publ ic i tar ia   s ’aconsegueix  fer  sense obstacul i tzar  e l  funcionament  de l ’edi f ic i .  D ’aquesta  manera ,  una vegada 
construït ,  es  l loga aquesta  pantal la  e l  temps necessar i  f ins  a  f inanciar  la  obra .  Igual  com les  obres  o  invers iones 
futures  es  podran f inançar  de la  mateixa  manera .
Segons referències  de f inançació  ac tuals  per  publ ic i tat  es  pot  ar r ibar  f ins  a :  60 .000€/mes:

                                       En  un any :  720.000€
                       En  17 mesos:  1 .000.000€

S’ha de recordar  que es  genera  un nou espai  ex ter ior  iconogràf ic  que es  un espai  út i l ,  un auditor i  ex ter ior,  una 
sa la  d ’exposic ions  o  un espai  d ’esdeveniments  que també genera  nous ingresos  a l  col · legi . 

L’edi f ic i  del  Col · legi  d ’ Arquitec tes  de Catalunya té  una càrrega s imbòl ica  i  representat iva  per  la  imatge de 
l ’arquitec tura  i  Barcelona.  Per  a ixò s’ha  de ser  conscient ,  conseqüent  i  v igorós

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL       1 .986.003,12

Pressupost  i  amidaments

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CAPITOL 01 REHABILITACIÓ FAÇANES I MILLORA ENERGÈTICA                        
 SUBCAPITOL 01.01 Enderrocs                                                         
01.01.01 m²   Enderroc de façana existent                                       
  _________________________________________________  

 1.530,00 45,07 68.957,10 
 SUBCAPITOL 01.02 Rehabilitació i millora de cobertes                               
01.02.01 m²   Millora coberta plana existent                                    

 Millora coberta plana existent consistent en la reimpermeabilització amb làmina EPDM, protecció  
 amb làmina separadora tipus geotèxtil, 20cm de capes de suro reliable a trencajunt, protecció amb là-  
 mina separadora antiarrels tipus geotèxtil i capa de 5cm de graves netes rentades.  
  _________________________________________________  

 485,00 57,51 27.892,35 
  
 SUBCAPITOL 01.03 Rehabilitació i millora de façanes                                
01.03.01 m²   Millora energètica de façana opaca existent                       

 Millora energètica de façana opaca existent consistent en l'aplacat de 16cm suro reliable amb anco-  
 ratge mecànic, emmallat de tota la superfície i aplicació de revestiment de morter de calç amb color,  
 inclòs canvi dels ampits existents per pedra natural, tractament i adaptació de les tapetes de la fuste-  
 ria existent i mitjans auxiliars necessaris com bastida i part proporcional de grua.  
  _________________________________________________  

 1.056,00 48,08 50.772,48 
01.03.02 m²   Mur cortina doble amb protecció solar                             

 Mur cortina amb transmissivitat inferior a 0,5 format per una primera fulla amb vidre de doble cambra  
 d'aire amb tractament baix emissiu interior tipus 4+4BEEnergy/16Argon/5/16Argon/4+4BEselectiu, i  
 una segona fulla com a façana ventilada amb mur cortina format per vidre 5+5 amb control solar, in-  
 clòs estructura i ancoratges a forjats, remats perimetrals i mitjans auxiliars necessaris com bastida,  
 ventoses i part proporcional de grua.  
  _________________________________________________  

 888,00 844,39 749.818,32 
01.03.03 m²   Mur cortina amb protecció solar                                   

 Mur cortina amb transmissivitat inferior a 0,6 format per una fulla amb vidre de doble cambra d'aire  
 amb tractament baix emissiu interior i control solar a l'exterior tipus 4+4BEEnergy/16Argon/5/16Ar-  
 gon/4+4BEselectiu, inclòs estructura i ancoratges a forjats, remats perimetrals i mitjans auxiliars ne-  
 cessaris com bastida, ventoses i part proporcional de grua. 
  _________________________________________________  

 627,00 525,93 329.758,11 
  
  ___________  
 TOTAL CAPITOL 01 REHABILITACIÓ FAÇANES I MILLORA ENERGÈTICA ...........................................  1.227.198,36 

 
CAPITOL 02 ENVOLVENT                                                         
 SUBCAPITOL 02.01 Enderrocs                                                         
02.01.01 m²   Enderroc de forjat i coberta plana existent                       
  _________________________________________________  

 215,00 45,93 9.874,95 
  
 SUBCAPITOL 02.02 Estructura                                                        
02.02.01 m²   Forjat nou auditori+cel ras+llambordes                            

 Construcció de forjat de formigó amb acabat de pavimentde llambordes envellides tipus Tegula.  
  _________________________________________________  

 215,00 251,69 54.113,35 
02.02.02 Kg   Acer en jàsseres de suport                                        

 Estructura d'acer formada per perfils laminats en jàsseres de suport de l'estructura envolvent metàl·lica   
  _________________________________________________  

 19.104,00 2,75 52.536,00 
02.02.03 Kg   Estructura gelosia envolvent                                      

 Estructura d'acer alleugerida en forma de gelosia formada per perfils laminats formant quadrícula i  
 creus de St. Andreu per a suport de façana lleugera envolvent.  
  _________________________________________________  

 51.301,80 3,68 188.790,62 

 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 
SUBCAPITOL 02.03 Façana envolvent                                                  
02.03.01 m²   Façana envolvent de formigó                                       

 Façana envolvent de formigó allegerit amb perlita formada per doble malla sobre estructura de suport  
 metàl·lica, doble capa de gunitat amb formigó alleugerit amb perlita i tractament super�cial i colorejat  
 en tractament de�nitiu de textura de façana.  
  _________________________________________________  

 1.877,00 89,56 168.104,12 
02.03.02 m    Jardinera i enjardinament                                         

 Enjardianament vertical de façana compost per impermeabilització de la jardinera de formigó gunitat,  
 sistema de reg gota a gota controlat i domotitzat, aportació de terra vegetal i substrat.  
  _________________________________________________  

 66,50 330,68 21.990,22 
02.03.03 u    Escomesa d'aiguia i desguàs per al reg                            
  ___________________________________________  
 1,00 7.348,53 7.348,53 
02.03.04 u    Extracció façana Picasso, emmagatzematge i reinstal·lació         

 Desmuntatge de la façana existent de panells de formigó blanc gra�ats per Picasso, emmagatzemat-  
 ge dels panells i posteior reinstal·lació a la façana de�nitiva de l'edi�ci.  
  ___________________________________________  
 1,00 36.742,63 36.742,63 
 SUBCAPITOL 02.04 Il·luminació                                                      
02.04.01 u    Il·luminació façana                                               

 Instal·lació elèctrica i llumninàries per a la il·luminació de la façana envolvent i pati interior.  
  ___________________________________________  
 1,00 41.335,45 41.335,45
  
  ___________  
 TOTAL CAPITOL 02 ENVOLVENT ......................................................................................................................  580.835,87 
  
CAPITOL 03 REHABILITACIÓ TANCAMENTS PLANTA BAIXA                             
 SUBCAPITOL 03.01 Enderrocs                                                         
03.01.01 m²   Enderroc de façana PB existent                                     
  _________________________________________________  

 306,00 24,70 7.558,20 
 SUBCAPITOL 03.02 Estructura                                                        
03.02.01 Kg   Acer en reforç estructural de pilars existents                    

 Estructura d'acer alleugerida en reforç estructural dels pilars que romanen de l'estructura original i que  
 col·laboren estructuralment amb la nova façana de l'edi�ci.  
  _________________________________________________  

 11.520,00 5,51 63.475,20 
  
 SUBCAPITOL 03.03 Tancaments planta baixa i acabats                                 
03.03.01 m    Calaix de pladur a quatre cares EI-120                            

 Calaix de revestiment de pilars reforçats empresillats, amb pladur foc EI-210 a quatre cares, encintat,  
 masillat i pintat.  
  _________________________________________________  

 75,00 55,11 4.133,25 
03.03.02 m²   Tradosat de pladur més llana de roca i pintura                    

 Transdossat de façana amb pladur i llana de roca, encintat, masillat i pintat.  
  _________________________________________________  

 229,50 32,15 7.378,43 
03.03.03 m²   Tancaments PB amb protecció solar                                 

 Tancaments de planta baixa amb transmissivitat inferior a 0,6 format per per�leria d'alumini amb doble  
 tractament de pont tèrmic i vidre de doble cambra d'aire amb tractament baix emissiu interior i control  
 solar a l'exterior tipus 4+4BEEnergy/16Argon/5/16Argon/4+4BEselectiu, inclòs remats i mitjans au-  
 xiliars necessaris com bastida, ventoses i part proporcional de grua.  
  _________________________________________________  

 229,50 415,79 95.423,81 
  ___________ 
 

 

 
TOTAL CAPITOL 03 REHABILITACIÓ TANCAMENTS PLANTA BAIXA ...................................................  177.968,89 

  ___________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................................  1.986.003,12 

  
CAPITOL RESUM EUROS %  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ______________________________  

 

FASE 01 REHABILITACIÓ FAÇANES I MILLORA ENERGÈTICA ......................................................................................  1.227.198,36 61,79 
 -0101 -Enderrocs ........................................................................................................................  68.957,10 
 -0102 -Rehabilitació i millora de cobertes .........................................................................  27.892,35 
 -0103 -Rehabilitació i millora de façanes ...........................................................................  1.130.348,91 
FASE 02 ENVOLVENT ................................................................................................................................................................  580.835,87 29,25 
 -0201 -Enderrocs ........................................................................................................................  9.874,95 
 -0202 -Estructura ........................................................................................................................  295.439,97 
 -0203 -Façana envolvent .........................................................................................................  234.185,50 
 -0204 -Il·luminació .....................................................................................................................  41.335,45 
FASE 03 REHABILITACIÓ TANCAMENTS PLANTA BAIXA .............................................................................................  177.968,89 8,96 
 -0301 -Enderrocs ........................................................................................................................  7.558,20 
 -0302 -Estructura ........................................................................................................................  63.475,20 
 -0303 -Tancaments planta baixa i acabats ........................................................................  106.935,49 
  _______________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 1.986.003,12 
  

   

  

                                                                                                                                    

L’impor t  total  del  pressupost  és  una quant i tat  real  obt inguda d ’amidaments  exac tes  i  preus  reals  d ’especia l istes 
i  construc tors.  No s’han enmascarat  n i  quadrat  e ls  números  per  ar r ibar  a l  PEM que es  proposa a l  concurs.  E l  cost 
e levat  està  dedicat  a l  concepte general  d ’incloure tot  l ’edi f ic i ,  s is temes i  produc tes  d ’últ ima generació,  qual i tat 
construc t iva  i  sobretot  degut  a  la  formació d ’un nou espai  ex ter ior. 



Resultado de dos consultas consecutivas convocadas en 
1957 y 1958 el edifi cio objeto del presente concurso pre-
senta una curiosa temporalidad interna en la que se enfren-
tan dos maneras divergentes de resolver la problemática 
formal que el lugar y su entorno planteaban. Una acepta 
los estrictos límites del solar, - Calamanda - formalizando 
sus fachadas con un muro cortina de ritmo constante. La 
otra - Forma - descompone su volumetría en dos piezas: un 
zócalo y una torre de ofi cinas.
El paso del tiempo, el deterioro de sus elementos originales 
y una cambiante interpretación del confort climático que 
debe ofrecer un edifi cio en 2014 y de su interacción con 
el medio ambiente obligaba a actuar sobre lo existente.
La idea tomó cuerpo al decidir envolver el edifi cio actual 
con el edifi cio nunca construido ganador del concurso 
de 1957. Esto demostraba que nuestro proyecto quería 
preservar el edifi cio actual y para ello lo envolvía en su 
imagen primitiva, en aquella que nunca tuvo. Esta decisión 
no podía ser lineal por dos motivos. Primero por las dife-
rencias dimensionales de ambos proyectos. Segundo por 
la volumetría excesiva del edifi cio resultante dada la actual 
situación urbana de la plaça Nova. Había que encontrar 
un elemento o conjunto de elementos nuevos que recogien-
do la temporalidad interna de ambos proyectos nos permi-
tiese resolver los problemas planteados en el concurso.
Finalmente decidimos la construcción de un nuevo plano 
de fachada separado del actual que fundiese los ritmos 
de líneas de Calamanda y de Forma que tendría la di-
mensión de la actual fachada. La estructura del edifi cio ex-
istente nos ayudó a encontrar su posición. Dado que el prin-
cipal problema que se nos planteaba era el de solucionar 
el excesivo asoleo y el desmesurado despilfarro energético 
se optó por darle al nuevo plano el carácter de parasol. 
Inclinando el nuevo plano sobre la fachada actual y ac-
ristalando sus laterales se conseguía el doble efecto que 
caracteriza la propuesta que presentamos: la defi nición de 
un espacio intermedio cerrado  que convierte en  habitable 
parte de la actual cubierta de la sala de actos generando 
la posibilidad de incorporarlo al espacio de la segunda 
planta del edifi cio y que este espacio actúe, además, como 
chimenea climática.
El nuevo plano presenta otro rasgo característico; un plieg-
ue que coincide con la cota de altura del  proyecto de 
1957. Su materialidad no responde solamente a la de un 
único plano de vidrio sino que plegándose generará un 
juego cambiante de refl ejos de la aguja de la catedral 
albergando además en  las particiones orientadas a sur 
placas captadoras de energía.

1957 Calamanda

Proyecto ganador del 1er concur-
so del COAC de Xavier Busquets

1958 Forma

Proyecto ganador del 2º concur-
so del COAC de Xavier Busquets

2014 Calamanda envuelve
Forma

Superposición de los dos 
proyectos de Xavier Busquets

2014 Ritmos lineales de las
carpinterias de los dos proyec-
tos

Cada uno de los proyectos de-
sarrolla un sistema lineal propio

2014 Cruce de los ritmos de las
dos lineas de carpinteria

Se proyecta sobre un plano la 
volumetria de Calamanda y se 
superpone al ritmo de Forma
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Alzado frontal

Vidrio transparente
Vidrio refl ectante
Vidrio fotovoltaico

2a planta util
Nuevo espacio de 110m2 +  
Uso de la terraza

0 10m

0 10m
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0 10m

Restauración de fachadas actuales:

· Sustitución de partes moviles
· Modifi cación vidrio según orientación (NO, NE, SO) 
· Actuación sobre antepecho
 · Nuevo antepecho con vidrio ex 
   terior tintado y templado
 · 12 cm aislamiento
 · Paneles radiantes interiores

Nueva Piel Activa:

· Ventilación superior mediante lamas de vidrio
· Estructura principal fachada sobre estructura existente 
en plantas inferiores y sobre fachada COAC (Posible 
refuerzo estructural)
· Subestructura fachada, montantes verticales de acero 
de perfi l tubular de diversas secciones rectangulares
·Cerramiento con vidrio laminado (6+6) con diferentes 
grados de transparencia y refl ectancia
· Ventilación inferior mediante puerta pivotante

· La construcción de esta nueva piel activa permite 
recuperar la fachada original

Terraza jardín:

Construcción:
· Cubierta aislada con nueva capa de 12cm de poli-
estireno extruido
· + Estanqueidad con nueva impermeabilización
· Pavimento fl otante y drenante con losas de basalto
· Cubierta ajardinada con plantas de bajo consumo 
hídrico regada con aguas grises

· La vegetación tipo pradera, sin altura, para no al-
terar la visión del mural de Picasso desde la plaza

Uso:
· Uso parcial de la terraza desde el nuevo espacio

Uso nuevo espacio:

· Puede ser utilizado
· o bien como nuevo espacio público COAC (acceso 
mediante prolongación de escalera interior)
· o bien como nuevo espacio a comercializar junto a 
P2 (acceso desde exterior, modifi cando caja escalera 
en PB)

Chimenea Climática:

· Cojin climático con efecto chimenea de ventilación
· En Invierno, actua como invernadero
· En Verano, actua como umbráculo

T ext > T confort
Verano extremo
+ radiación 
+ ocupación

Control predictivo
Tº Ocupación
Tarifas

Puesta en marcha 
instalaciones y me-
canismos

Antepecho

Pared radiante 
modo refrescante 
ON
(50% A.A)

Control predictivo
Tº Ocupacion
Tarifas

Puesta en marcha 
instalaciones y me-
canismos

Ventilación superior ABIERTA
Salida aire caliente= Efecto Chimenea

Ventilación superior ABIERTA
Salida aire caliente

Ventilación superior CERRADA

FV Producción fotovoltaica max. efi ciencia FV Producción fotovoltaica FV Producción fotovoltaica

Toldos protectores radiación

Puerta pivotante ABIERTA: Entrada aire 
caliente

Puerta pivotante CERRADA Puerta pivotante CERRADA

Aire refrescado y 
humidifi cado por 
vegetacion

T ext ~ T confort:
Primavera 
Otoño
Verano noche

T ext < T confort:
Invierno

Control predictivo
Tº Ocupacion
Tarifas

Puesta en marcha 
instalaciones y me-
canismos

Antepecho OFF

Free Floating

Antepecho

Pared radiante 
modo Calefacción 
ON
(100% calefacción)
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_ DESCRIPTIVA 

Resultado de dos consultas consecutivas convocadas en 1957 y 1958 el edificio objeto del presente concurso 
presenta una curiosa temporalidad interna.  

Ambas fases del concurso fueron ganadas por Xavier Busquets que resolvió en cada una de ellas un aspecto 
divergente de la problemática formal que el lugar y su entorno planteaban. 

En la primera –Calamanda- su autor aceptó para la construcción del volumen los estrictos límites del solar, cubriendo la 
superficie de las fachadas con un muro cortina de ritmo constante.  

En la segunda –Forma- el arquitecto descompuso la maqueta general en dos piezas: una baja que se adaptaba al 
terreno en la que colocó la entrada, la sala de exposiciones y la sala de actos y una alta torre de oficinas. 

El paso del tiempo, el deterioro de los elementos originales causado por los meteoros y una cambiante interpretación 
del confort climático que debe ofrecer un edificio en 2014 y de su interacción con el medio ambiente obligaba a 
actuar sobre lo existente para corregir sus disfunciones actuales. 

La idea tomó cuerpo al decidir envolver Forma (el edificio actual) con Calamanda (el edificio nunca construido, 
ganador del concurso de 1957). Esto demostraba que nuestro proyecto quería ante todo preservar el edificio actual y 
que para conseguirlo lo envolvía en su imagen primitiva, en aquella que nunca llegó a tener. Esta decisión no podía 
ser lineal por dos motivos. El primero por las diferencias dimensionales de ambos proyectos. El segundo y definitivo 
por la volumetría excesiva del edificio resultante dada la actual situación urbana de la plaça Nova. 

Había que encontrar un elemento o conjunto de elementos nuevos que recogiendo las características primordiales del 
proyecto de 1957 y del edificio finalmente construido –su temporalidad interna- nos permitiese resolver los problemas 
planteados en el concurso. 

Finalmente decidimos la construcción de un nuevo plano de fachada separado del actual que fundiese los ritmos de 
líneas de Calamanda y de Forma. Este plano tendría las medidas de la actual fachada pero debía encontrar su 
posición. La estructura del edificio existente aconsejaba apoyarse  en  la  línea resistente del cuerpo de la sala de 
actos más próxima a la fachada actual de la torre de oficinas.  

Dado que el principal problema que se nos planteaba era el de solucionar el excesivo asoleo y como consecuencia 
de ello el desmesurado gasto energético en su mantenimiento se optó por darle al nuevo plano el carácter de parasol.  

Inclinando el nuevo plano sobre la fachada actual y acristalando sus laterales se conseguía el doble efecto que 
caracteriza la propuesta que presentamos: la definición de un espacio intermedio cerrado  que convierte en  habitable 
parte de la actual cubierta de la sala de actos generando la posibilidad de incorporarlo al espacio de la segunda 
planta del edificio y que este espacio actúe, además, como chimenea climática de esta nueva cámara de aire. 

El nuevo plano presenta otro rasgo característico; un pliegue que coincide con la altura de la fase del proyecto de 
1957 nunca construido. Su materialidad no responde solamente a la de un único plano de vidrio sino que plegándose 
generará un juego cambiante de reflejos de la aguja de la catedral y además las partes orientadas a sur de esta 
nueva fachada plegada albergarán placas captadoras de energía. 

El uso del nuevo espacio de 110 m2 puede, o bien incorporarse a la parte de uso más público del actual edificio, 
para lo que recomendamos prolongar la escalera interior desde la planta primera; o bien comercializarse junto a los 
196 m2 de la planta 2ª, para su uso como restaurante de alto nivel, para lo que recomendaríamos habilitar un 
acceso independiente desde la planta baja que permitiera uso horarios independiente, mediante modificación de la 
caja de escaleras y aseos de Planta baja. 

 

_ CONSTRUCTIVA I MEDIAMBIENTAL 

L’actuació sobre la façana del COAC es pot resumir en dues grans estratègies: 

1. REPARAR LA FAÇANA ACTUAL. 

Es proposa reparar la façana actual, fent les modificacions mínimes necessàries per assolir les prestacions de confort i 
estalvi energètic que l’hi demanem avui en dia, però sense alterar-ne l’aspecte. La reparació i adaptació es pot resumir 
en les següents fases: 

 Reparació de les patologies que presenta l’acer, tractament de passivació per evitar la corrosió i substitució de les  peces 
irrecuperables.  Reparació dels components de fusta interior, decapat de la pintura existent i nou tractament d’acabat 
interior. 

 Substitució de les parts mòbils, les més malmeses, amb problemes d’estanquitat i d’excessives infiltracions. La finestra 
guillotina , la més característica, es reconstrueix utilitzant una fusteria de secció mínima, però amb ruptura de pont tèrmic 
(Jofemar). Les fusteries abatibles de fusta es substitueixen per fusteries de fusta de la mateixa secció però amb junts d’epdm 
per millorar-ne l’estanquitat aigua-aire 

 Modificació de l’envidrament. Els vidres de la franja de finestres es substitueixen per vidres amb càmera amb tractament 
baix emissiu. 
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Així a les façanes NO i NE els vidres càmera seran baix emissiu:  Uv:1,00W/m2K i G (factor solar del vidre):0,75. 

A la façana SO els vidres seran baix emissiu: Uv:1,00W/m2K i per millorar la protecció solar s’utilitzaran vidres amb 
factor G: 0,6 combinat amb una suau serigrafia del 50% per assolir un F (Factor solar modificat) de 0,3. 

A la façana SE els vidres seran més neutres amb Uv: 1,00w/m2K i G: 0,6. 

Actuació sobre l’ampit. Per millorar les prestacions globals de la façana, l’ampit es converteix en la clau. S’aprofita 
l’amplada actual per encabir-hi un aïllament tèrmic adequat, 12 cm de llana de roca (λ:0.032) per assolir una 
transmitància tèrmica de la part opaca de U=0,28W/m2K aproximadament. Es substitueix el vidre armat exterior per un 
vidre tintat gris i trempat. Amb garantía de estanquitat i aïllament dels ponts tèrmics, actualment molt pronunciats. 

A La part interior el col·laborador en sostenibilitat recomana –avançant-se en la proposta de substitució de les 
instal·lacions- suggereix l’ús de parets radiants per a la climatització, tant per la producció del 100% de calefacció com 
per la producció del 50% de la refrigeració. 

2. CONSTRUIR UNA LA NOVA PELL EN LA FAÇANA A PLAÇA NOVA

Les actuacions mencionades sobre les façanes garanteixen unes prestacions tèrmiques, acústiques i d’infiltracions 
adequades al nivell normatiu actual. Però anant un pas més enllà , per augmentar l’eficiència energètica global, a la 
façana SE, la més gran i exposada , es planteja una doble pell, un embolcall, amb un comportament dinàmic al llarg 
de l’any i que la beneficia i complementa en tots els aspectes. Els requeriments de la nova pell són molt reduïts i així es 
pot resoldre amb sistemes senzills i de cost contingut. Sobre una estructura d’acer tubular recolzada sobre l’estructura 
existent es col·loca vidre laminat (6+6) fixat amb pinces puntuals d’acer inoxidable i amb els junts sellats. Aquests 
vidres, plegats en diferents orientacions –Sud i Sudest- poden tenir o be diferents tipus de serigrafies lleugeres, o 
incloure sistemes fotovoltaics i ser opacs quan estan a Sud. Hem considerat un 30%. 

Entre La façana preexistent i el nou embolcall es crea un Espai Intermedi que es condiciona de forma passiva. A 
l’hivern les comportes superiors i les obertures pivotants inferiors estan tancades, creant una càmera d’aire que per 
l’efecte hivernacle s’escalfa, millorant l’aïllament tèrmic i acústic de la façana i reduint-ne les infiltracions. A l’estiu les 
parts practicables motoritzades estan obertes permeten que l’espai ventili abundantment de forma que per convecció es 
dissipi el calor, les gran portes pivotants disposen d’un teixit altament reflectant extraïble a la part inferior generant una 
zona d’ombra. A les nits d’estiu obrint les finestres abatibles de la façana existent  s’aconsegueix el refredament de 
l’edifici, dissipant gran part de les càrregues tèrmiques acumulades durant el dia. A primavera i tardor un senzill 
sistema automatitzat amb sensors de temperatura controla l’accionament de les comportes, quan sigui necessari. 

L’espai intermedi i la coberta 

La coberta del cos baix es renova i es converteix en accessible des de l’edifici permetent aprofitar l’espai intermedi per 
diferents activitats. Aquest es converteix en un espai privilegiat sobre la plaça de la Catedral. 

La nova coberta aprofita la base anterior i n’incrementa les prestacions tèrmiques (s’hi afegeix un aïllament tèrmic de 
12cm de poliestirè extrudit) així com l’estanquitat, col·locant una nova impermeabilització. Es resolt amb dos sistemes 
combinats: una coberta drenant de lloses de basalt de 6cm de gruix recolzades planes  sobre subestructura  regulable, 
que s’alterna amb una coberta enjardinada amb diferents tipus de sedums i altres plantes de baix consum hídric. 

EFICIÈNCIA MEDIAMBIENTAL I ENERGÈTICA 

La façana del edifici del COAC presenta unes patologies que es resulten relativament freqüents en els edificis moderns 
d’us terciari. Per això, mes que un projecte aïllat aquesta es una oportunitat per obrir vies d’innovació i per activar 
models de negoci que puguin dinamitzar la rehabilitació dels edificis i d’aquesta forma també generar encàrrecs per 
els professionals d’arquitectura.  

Per això, entenem que COAC hauria d’actuar a la seva seu no com un client ordinari sinó com un laboratori de 
innovació en quan a models de negoci de rehabilitació d’edificis d’us terciari. 

Actualment la seu del COAC suma un consum de 445.794 kWh d’electricitat i 95.436 kWh de gas natural. 
Considerant el rendiment dels equips de climatització així com la seva antiguitat (25 anys i mes segons la informació 
facilitada als concursants), podem avaluar la demanda unitària de l’edifici en uns 220 kWh/m2 i any. Però, si 
considerem que les demandes de la part alta (oficines, plantes 2 a8) i la baixa (sales exposició i foyer, plantes -2 a 1) 
no son homogènies, tan per la dinàmica de l’ús com per la tipologia de volum i façana, arribem a la conclusió que la 
part d’oficines deu de rondar unes demandes de uns 300 kWh/m2 i any o uns 510.000 kWh per la totalitat del 
1.700 m2 del espai a les plantes 2 a 8. 

Una de les patologies mes freqüents als edificis envidrats als climes mediterranis, que també es dona a la seu del 
COAC, es el desconfort per sobreescalfament de l’espai interior. Aquesta patologia influeix directament al compte 
d’explotació de l’edifici ja que incrementa la factura energètica. Una adequada correcció d’aquesta patologia i 
d’altres disfuncions relacionades amb l’ús d’energia a l’edifici comporta directament un estalvi econòmic.  

El desdoblament de la façana SE amb l’objectiu de generar un escut tèrmic, combinant superfícies transparents amb 
protecció solar mòbil -tendals- i elements opacs de captació fotovoltaica, actua com a coixí tèrmic –hivernacle i 
umbracle- tal com hem explicat, i garanteix una reducció de la demanda energètica per climatització per sobre de un 
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50% (uns 140-150 kWh/m2, any). El nou element format per les dues pells ofereix la possibilitat de fer ventilació 
creuada del interior de plantes 2 a 8 (segons ho defineixi el projecte de la reforma de l’interior), encara que aquest 
element pot funcionar de manera independent aportant un clar benefici energètic. 

Però per disposar d’un edifici realment eficient i on l’estalvi energètic pugui ser un vector per a la viabilitat del retorn 
d’inversions, el fet de rehabilitar la façana serà nomes una vesant que permetrà reduir les demandes. Però, per assolir 
el potencial complet d’estalvi econòmic, serà necessari portar a terme la substitució de les instal·lacions de 
climatització i d’enllumenat, optimitzar la distribució d’espais interiors i – molt important – introduir un sistema de gestió 
i control amb capacitat de actuació predictiva (Building energy management system+ building energy performance 
simulation). 

Per la viabilitat la intervenció integral en millora del confort tèrmic i de la reducció de la factura  energètica, proposem 
portar a terme un procés involucrant una Empresa de Serveis Energètics (ESE) que pugui realitzar inversió en la 
remodelació d’instal·lacions de climatització, il·luminació i introduir un sistema de gestió i control. 

Les bases del concurs plantegen com a objectiu arribar a reduir el consum energètic de les plantes de oficines en un 
factor de 10 aproximadament, dels 300 kWh/m2 any actuals a uns 30 kWh/m2, o 50.000 kWh/any tal com es 
indica a les bases. Amb una reducció de la demanda prevista amb el nou sistema de tancaments (>50%) i amb unes 
noves instal·lacions d’alta eficiència (COP>4), mes un sistema de control predictiu, ens permetran assolir aquest 
objectiu. 

Per això plantegem el següent full de ruta 

1. Plantejar una reforma que intervingui a la vegada sobre la pell d’edifici, interiors d’edifici, instal·lacions d’edifici, control i 
gestió d’edifici, de forma integral. 

2. Analitzar els requisits de la última actualització de la normativa CTE – HE (i el seu significat per la rehabilitació d’un edifici 
de les característiques com la seu del COAC  

3. Realitzar una auditoria energètica detallada, amb identificació de intervencions necessàries per complir amb la normativa 
vigent (CTE), per definir el anomenada ‘base line’ – referència per mesurar futurs estalvis, i definir amb precisió les 
actuacions per reduir consum energètic -  contrastades i avaluades amb precisió tant a nivell energètic com econòmic. 
Identificar actuacions de cost òptim, segons indica la Directiva Europea. Calcular els períodes de retorn d’inversió de 
diverses mesures. 

4. Identificar les  Empreses de Serveis Energètics interessades en invertir en mesures d’estalvi en la seu del COAC, cobrint la 
totalitat de les inversions en les noves instal·lacions i en el sistema de control i avaluar si poden assumir una part de 
inversió en les mesures passives – reparació façana i nova pell. 

5. Identificar altres actors del mercat, bàsicament fabricants, que puguin tenir interès en dinamització del mercat de 
rehabilitació d’edificis i veure la contribució d’aquests en un nou model de negoci de rehabilitació de façanes d’edificis 
d’us terciari. 

6. Creuar les expectatives dels diferents actors (ESEs, fabricants, professionals d’arquitectura, client final) per tal de trobar 
l’encaix mes adient i el model de negoci que ho reflecteixi. 

7. Generar els protocols de seguiment i control d’estalvis energètics basats en International Performance Measurement and 
Verification Protocol (IPMVP), per establir una base de verificació de resultat per garantir el correcte repartiment dels estalvis 
econòmics. 

8. Establir els acords i/o contractes amb terceres parts disposades en invertir en la rehabilitació de instal·lacions i 
eventualment altres elements. 

9. Posar en marxa el projecte de rehabilitació del edifici del COAC i documentar el procés per tal de fomentar la 
replicabilitat 

10. Fer una recepció d’obra (comissioning) acurat per garantir la correcta execució dels projectes d’arquitectura i 
d’instal·lacions. 

Amb aquest plantejament es pot arribar a uns estalvis econòmics totals (degut a la millora del comportament passiu – 
façana- i comportament actiu  - instal·lacions i control) que garanteixin l’amortització d’inversions. En un principi, el 
primer període (8-10 anys) l’estalvi aniria majoritàriament a la amortització de les inversions en instal·lacions, mentre 
que en un segon període, fins a 30 anys, aniria en la seva totalitat a la amortització de la inversió en la nova façana. 
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