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PROJECTE SELECCIONAT

Memòria

Prefabricació, flexibilitat, sostenibilitat, confort i 
biofília són les premisses generadores d’aquest 
edifici modular.
Les ajustades dimensions del solar han motivat la 
situació de la volumetria i l’absència de tanca pe-
rimetral, amplificant les visuals de l’exterior i opti-
mitzant els espais resultants.
El programa funcional – habitatge i despatx pro-
fessional- es desenvolupa en 2 plantes formades 
per 10 mòduls prefabricats. La manera com s’han 
disposat respon a la lògica del muntatge indus-
trial i modular.
El volum resultant és compacte amb l’única vibra-
ció que sobre la façana fa la llum solar. La xapa 
ondulada microperforada utilitzada provoca ma-
tisos en les ombres i ofereix transparències que 
desmaterialitzen el conjunt.
Els materials emprats han estat escollits valorant 
positivament la proximitat en la seva fabricació i 
capacitat de reciclatge, reduint l’empremta sobre 
el medi.
Els sistemes de l’edifici –actius/passius- han per-
mès que el seu consum energètic sigui pròxim a 
zero.

1CON-
C E P T E

1.
Separació als límits dels solar: 
compactació i escapçada del 
volum

4.
Generació d’obertures per òptim 
aprofitament de llum natural a l’in-
terior

6.
Presència estratègica de vegetació per 
afavorir biofilia

5.
Clara diferenciació entre espais 
servidors i servits

3.
Escissió de volum superior per fle-
xibilitzar el seu ús

2.
Reculada per alliberament d’espai 
exterior amb òptim assolellament
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Domòtica
A banda del control domòtic del propi 
edifici, la planta baixa disposa d’un Smart 
Point d’accés públic que comunica en 
temps real totes les dades d’estalvis en 
consums així com les emisions de CO2 del 
propi edifici .

A2 Reciclabilitat
Materials seleccionats atenent a la proxi-
mitat dels subministradors.
Alta reciclabilitat al final de la vida útil 
de l’edifici

A3
Refrigeració natural
Construïr un edifici hermètic implica 
disposar d’una bona ventilació en espais 
interiors . En aquest sentit comptem un 
intercambiador de calor aire-aire altament 
eficient.

Coberta solar fotovoltàica
Aquest Projecte  permet aproximar-se a 
l’Autosuficiència Energètica amb indepen-
dència de les fonts d’energia externes.

A4

Baix Consum / Clase A+
Per il·luminar els habitatges en hores 
que no hi ha llum natural, hem inclòs 
luminàries eficients. Al mateix temps, 
els electrodomèstics integrats en el dis-
seny son d’alt rendiment energètic, A+.

A5

Llum natural
S’han aplicat estratègies per a l’aprofitament de la 
llum solar, a fi de optimitzar la il·luminació natural i 
mantenir la llum elèctrica apagada durant el dia 

Passiu1a1 Actiu1

Filtre Solar
Els voladiu de la terrassa juntament amb el rentran-
queig dels tancament exteriors orientats a sud aju-
den a obtenir un control tèrmic primari per a regular 
el sobreescalfament de l’habitatge a l’estiu i l’aprofi-
tament de l’aportació natural solar tèrmica a l’hivern.

P2

P3
Façana ventilada
La façana de l’edifici s´ha dissenyat utilitzant materials 
de molt baixa transmitància tèrmica i elements d’aca-
bat que ofereixen protecció solar, tant als paraments 
vidriats com als opacs (xapa ondulada microperforada)

P7

Coberta Verda
La gran coberta enjardinada, crea un coixí tèrmic o 
espai ventilat que protegeix la pròpia coberta de les 
fortes radicons solars directes.

Jardineria gestionada amb aigua de pluja 100% 
mitjançant dipòsit de 25.000l

Finestres eficients
La transmitància i l’envidrament de les finestres 
permeten un rendiment energètic eficient, per 
reduir dràsticament la transfarència de calor entre 
l’interior i l’exterior. 

P6

P5

P4

Gestió de l’Aigua
El projecte contempla sistemes d’estalvi d’aigua als apa-
rells sanitaris, l’ús d’una piscina naturalitzada i fitodepu-
rada de baix manteniment i la gestió de l’aigua de pluja.
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h2o

Tub canadenc

Biofitodepuració

Motorització domòtica tancaments

25.000 l reg + cisternes

Captació fotovoltaica 

Refrigeració natural

Piscina naturalitzada 

Ventilació natural 

Captació h2o plujes

Coberta solar

El projecte es caracteritza per un gran nivell d’aprofitament energè-
tic, mitjançant sistemes d’energia renovables combinats amb siste-
mes d’alta eficiència energètica. Aquest sistema afavoreix la dismi-
nuçió d’emissions de c02 de  l’edifici.L’ús d’una construcció més hermètica millora el 

nostre benestar i estalvia energia. Per aquest motiu 
s’ha treballat amb especial cura en tot el procés 
constructiu. 
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2 P R O -
GRAMA

Optimització en la disposició dels volums per generar espais 
caracteritzats: porxo, accés exterior a planta pis a través de co-
berta enjardinada, soterrani per allotjar instal•lació i dipòsits 
acumuladors

1. Planta baixa: ús d’habitatge amb estructu-
ració clara dels espais

2. Planta pis: ús versàtil amb espais  i  usos 
flexibles (oficina, creixement habitatge even-
tual,  espai expositiu, sala d’estudis, espais de 
convidats) 
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