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Introducció 

INTRODUCCIÓ 

Edificis en desús o abandonats a les ciutats 

La Central del Molí. Girona (Novembre 2013) 

RUÏNA? 

o 

OPORTUNITAT? 

A l’assignatura del màster “La 

mesura de la sostenibilitat i 
intel·ligènica urbanes”, es va 

realitzar un treball sobre la 

Central del Molí i es proposava 

una renovació sostenible de 

l’edifici. 



Problemes 

HISTÒRIC 

PROBLEMES 
 

-Pèrdua de la memòria històrica dels edificis que van 

representar quelcom per la vida dels habitants de la ciutat. 

 

SEGURETAT 

CIUTADANA 

 

- Degradació i deteriorament de l’edifici molt més ràpid. 

 

- Problemes d’ocupació il·legal per col·lectius ocupes. 

 

  

-Un edifici abandonat suposa una despesa innecesaria. 

  
ECONÒMIC 

 

- Participació ciutadana en aquests edificis, on s’hi han de 

sentir reflexats.  

 

SOCIAL 



Objectius 

OBJECTIUS 
 
- Impedir la degradació del patrimoni històric de la ciutat i donar-lo a conèixer i 

mantenir-los amb ús i essent útils pels ciutadans 

 

- Evitar situacions d’ocupació il·legal d’edificis abandonats 
 

- Potenciar la reutilització d’edificis i disminuir la construcció d’edificis de nova 
planta 

 

- Donar un valor afegit a aquests edificis i al seu entorn més immediat. 
 

- Crear sinèrgies amb altres sectors, com és el privat, per tal de promoure la re-
habitació estratègica d’edificis històrics 

 

- Aconseguir edificis sostenibles econòmicament, socialment i energèticament. 
 

 

Trobar una un protocol d’actuació  universal per convertir els edificis 

històrics en edificis sinergètics. 



Un edifici que permet albergar més d’un ús i que aquests 

coexisteixen i col·laboren entre ells de manera que creen 

sinèrgies.  

EDIFICI SINERGÈTIC 

Un edifici sinergètic: 

   sostenible econòmicament  

   sostenible socialment 

   sostenible energèticament 



Antecedents 

ANTECEDENTS 

ACTUALITAT 

 

- Pensar nous usos als edificis en desús sense 

tenir en compte el seu ús històric. 

- S’entenen aquests edificis com un contenidor 

i realitzant un buidat interior. 

 

PROPOSTA 

 

- Intel·ligencia urbana, des del punt de vista de  l’urbanisme fent més 

sostenibles energèticament, socialment i econòmicament les 

ciutats.  

- Convertir els edificis abandonats en edificis sinergètics. Conversió 

respectuosa amb :  

- Edificació existent i el seu llegat històric i amb els ciutadans 

- Medi ambient 

- Economia 



Protocol proposat 

PROTOCOL PROPOSAT 

 

Criteris de selecció dels edificis candidats a ser sinergètics 

 

Criteris per a la selecció dels nous usos per als edificis prèviament 

seleccionats 

 

Proposta de canvis en el planejament urbanístic per fer possible 

aquests edificis sinergètics 

1 

2 

3 



Protocol proposat – Selecció dels edificis candidats a ser sinergètics  

 

Criteris de selecció dels edificis candidats a ser sinergètics 
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Protocol proposat – Selecció dels edificis candidats a ser sinergètics  

 

Criteris de selecció dels edificis candidats a ser sinergètics 

 
1 
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Protocol proposat – Selecció dels edificis candidats a ser sinergètics  

 

Criteris de selecció dels edificis candidats a ser sinergètics 

 
1 



- Desús  

- Bon estat de conservació 

 

Criteris de selecció dels edificis candidats a ser sinergètics 

 
1 

Protocol proposat – Selecció dels edificis candidats a ser sinergètics  

GRUP 1: GRUP 2: 

GRUP 3: GRUP 4: 

- Desús  

- Ruïnes 
ESPAI  

SINERGÈTIC 

EDIFICI 

SINERGÈTIC 

- Part en desús  

- Part ús ≠ original 

EDIFICI 

SINERGÈTIC 

- Part en desús  

- Part ús original 
EDIFICI 

SINERGÈTIC 

GRUP 5: GRUP 6: 

- Conserva ús original EDIFICI 

SINERGÈTIC - Ús ≠ original 
EDIFICI 

SINERGÈTIC 



Protocol proposat – Selecció dels nous usos 

PROTOCOL PROPOSAT 

 

Criteris per a la selecció dels nous usos per als edificis prèviament 

seleccionats 

 

2 

Cal tenir amb compte:  

- Aspectes urbanístics i arquitectònics: situació, titularitat, 

distribució interior, orientació, etc. 

- Aconseguir la sosteniblitat econòmica, social i energètica: 

 

- Usos amb aportació d’ingressos 

- Usos socials 

- Usos  i materials respectuosos amb el medi ambient 

(energies renovables, materials reciclats...) 



Protocol proposat – Selecció dels nous usos 

 

Criteris per a la selecció dels nous usos per als edificis prèviament 

seleccionats 

 

2 

Paràmetre de superfície: defineix les superfícies destinades a cada 

ús necessàries per què un edifici pugui ser considerat edifici 

sinergètic  

20% 

50% 

15% 

15% 

Ús original

Ús amb aportació

econòmica

Ús social

Espai verd



Protocol proposat – Selecció dels nous usos 

Grau de sinergia: és un indicador que s’encarrega de mesurar 

l’èxit de les col·laboracions (grau d’interactivitat) entre els 

diferents usos.  

 

Graus d’interactivitat: 

GI=3 

GI=2 

GI=1 

GI=0 

 

GS = [(nº3· 3)· 3 + (nº2 · 2) · 2 + (nº1 · 1)· 1]/ nº usos 

 

Criteris per a la selecció dels nous usos per als edificis prèviament 

seleccionats 

 

2 

EDIFICI SINERGÈTIC GRAU SINERGIA >7’5 



Protocol proposat – Canvis en el planejament urbanístic 

PROTOCOL PROPOSAT 
 

Proposta de canvis en el planejament urbanístic per fer possible 

aquests edificis sinergètics 

 

3 

1. Estudiar la qualificació urbanística actual. Dependrà de si es 

tracta d’un edifici de propietat pública (sistema) o de 

propietat privada (zona).  

 

QUALIFICACIÓ SINERGÈTICA 

INNOVACIÓ 



Protocol proposat – Canvis en el planejament urbanístic 

 

Proposta de canvis en el planejament urbanístic per fer possible 

aquests edificis sinergètics 

 

3 

QUALIFICACIÓ SINERGÈTICA 

CATEGORIA SSL: 

Sistema d’activitats a 

l’aire lliure sinergètiques 

CATEGORIA SSE: 

Sistema d’equipament 

sinergètics 

CATEGORIA ZST: 

Zona sinergètica terciària 

- Espais on coexisteixen 
diferents usos i 
col·laboren entre ells 

realitzant diferents 

activitats a l’aire lliure. 
- Titularitat pública i 

privada 

- Equipaments públics 
on coexisteixen 
diferents usos i 

interactuen entre ells 
creant sinergies 

- Titularitat pública 

- Edificis on coexisteixen 

diferents usos i 
col·laboren oferint 

serveis a la ciutadania. 
- Titularitat privada 



Prova pilot a Girona 

PROVA PILOT A GIRONA 

 

 
PRE-SELECCIÓ 11 POSSIBLES EDIFICIS CANDIDATS A SER SINERGÈTICS 

 

- Castell de Montjuïc 

- Torre de defensa de Sant Joan  

- Torre de defensa Suchet  

- Portal d’accés a La Devesa  

- Monestir de Santa Caterina de Siena  

- Casa Pastors  

- Sala Odeón + Casa Artau  

- Garatge Forné  

- Antic Banc d’Espanya  

- Fàbrica d’embotits Joaquim Pardas  

- Xalet Tarrús 



Prova pilot a Girona – Casa Pastors 

CASA PASTORS 

FASE 1 

Criteris de selecció dels edificis candidats a ser sinergètics 1 



Prova pilot a Girona – Casa Pastors 

FASE 2 

Criteris de selecció dels edificis candidats a ser sinergètics 1 

CASA PASTORS 



Prova pilot a Girona – Casa Pastors 

FASE 3 

Criteris de selecció dels edificis candidats a ser sinergètics 1 

La Casa Pastors es pot considerar EDIFICI CANDIDAT A SER 

SINERGÈTIC, i pertany al grup 1. 

CASA PASTORS 



Prova pilot a Girona – Casa Pastors 

Criteris per a la selecció dels nous usos per als edificis prèviament 

seleccionats 
2 

- Ús amb aportació econòmica 50 - 60% de la superfície. 

- Ús social 15 - 20% de la superfície. 

- Ús original, serà entre un 15 i un 20% de la superfície NO 

ES POT RECUPERAR 

- Espais verds, entre un 10 i un 20% de la superfície. 

PROTOCOL 

D’ACTUACIÓ 

PROPOSTA 

D’USOS 

20% 

50% 

15% 

15% Ús històric escola

de dret

Ús adminsitratiu

Co-working

Ús cultural museu

del dret

espai verd pati

interior

CASA PASTORS 



Prova pilot a Girona – Casa Pastors 

Criteris per a la selecció dels nous usos per als edificis prèviament 

seleccionats 
2 

GRAU DE 

SINERGIA 

GS = [ (2·3)·3 + (2 · 2) · 2 + (4 · 1)· 1]/ 4 = 18 + 8 + 4 /4 = 30/4 = 7’5 

 

GS=7’5 = 7’5. Per tant, aquest edifici amb els nous usos proposats 

respon a un edifici sinergètic. 

CASA PASTORS 



Prova pilot a Girona – Castell de Montjuïc 

Proposta de canvis en el planejament urbanístic per fer possible 

aquests edificis sinergètics 
3 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL 

PROPOSTA QUALIFICACIÓ SINERGÈTICA 

Qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris (E) 

Qualificació: sinergètica 

Categoria: Sistema d’equipaments sinergètics (SSE) 

CASA PASTORS 



RESULTATS I CONCLUSIONS 

CO2 

 

 

Traffic congestion 

 

CO2 

 

 

Traffic congestion 

 

Resultats i conslusions 

Edificis de propietat privada  PAUTES/RECOMANACIONS: 1 

- Obrir els jardins al públic (horari limitat) 

o crear una coberta verda amb accés 

a tothom (horari limitat). 

 

- Instal·lar usos útils per la ciutadania 

(botigues, tallers mecànics, etc.) 

 

- Instal·lar usos docents o hotelers 

(aportació econòmica al projecte) 

JARDINS 

COMERÇ 

ESCOLES/HOTELS 



Edificis de propietat pública  és important aconseguir la re-habitació    

sostenible: 

- Despesa de l’administració 

 

 

 

Resultats i conslusions 

2 

- Ingressos 

- Beneficis de 
l’edifici 

 

 

- Emissió de CO2 

- Energia externa 

- Sociabilitat de 
l’edifici i la 
ciutat 

 

 

 

- Edificis amb un 

sol ús 

 

 

 

 

- Qualificació 
energètica 

 

 

 

SOSTENIBLE 
ECONÒMICAMENT 

 

 

SOSTENIBLE 
AMBIENTALMENT 

 

 

SOSTENIBLE 
SOCIALMENT 

 

 

RE-HABITACIÓ  

SOSTENIBLE 

 

 



COMPARACIÓ EQUIPAMENT CONVENCONAL I 

EQUIPAMENT SINERGÈTIC 

 

LA CASA PASTORS COM A EQUIPAMENT CONVENCIONAL: CENTRE CÍVIC 

Resultats i conslusions 

CASA PASTORS: EQUIPAMENT CONVENCIONAL 

AMBIENTAL Canvi de distribució 

SOCIAL Edifici d'ún únic ús 

HISTÒRIC No conserva l’ús original i perd el llegat històric de l'edifici 

ECONÒMIC 

Aportació d'ingressos 
externa 

0 € o aportació mínima 

Despeses de 

manteniment, personal i 
energètica 

150.000 - 200.000 € / anuals 



Resultats i conslusions 

CASA PASTORS: EQUIPAMENT SINERGÈTIC 

AMBIENTAL 

Es manté la mateixa distribució interior 

Materials ecològics 

Energies renovables 

SOCIAL 
Diferents usos en un mateix edifici que permet la interactuació de diferents 

col·lectius socials. 

HISTÒRIC S'introdueixen usos en relació amb l'ús original o històric 

ECONÒMIC 

Aportació d'ingressos 

externa 

Co-working: 
90.000 € / anuals 

195.000€/anuals 
Museu: 100.000 €/anuals 

Ús docent: 5.000 €/anuals 

Despeses 

manteniment, 
personal i energia 

150.000 €/anuals 

INGRESSOS > DESPESES EDIFICI SOSTENIBLE ECONÒMICAMENT 

Beneficis anuals 45.000 €/anuals 

Inversió inicial 
rehabilitació 

120.000 € 

RECUPERACIÓ DE LA 
INVERSIÓ 

120.000/45.000 = 2'5 ANYS 

COMPARACIÓ EQUIPAMENT CONVENCONAL I 

EQUIPAMENT SINERGÈTIC 

 

LA CASA PASTORS COM A EQUIPAMENT SINERGÈTIC 



REFLEXIÓ FINAL 

CO2 

 

 

Traffic congestion 

 

CO2 

 

 

Traffic congestion 

 

Reflexió final 

S’han de re-habitar estratègicament els edificis històrics 

perquè també són el nostre futur. 

El passat és l’únic 

que ens pot dir què som al present 

i que serem al futur 



 
Elisenda Massot Gil - ARQUITECTA 
elisendamassot@gmail.com  

 


