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‘CAL DONAR UNA ALTRA OPORTUNITAT ALS EDIFICIS VELLS’

‘La reutilització ens permet jugar amb diferents variants. Els habitatges de nova planta 

segueixen les directrius del mercat. Ens obliguen, als arquitectes, a minimitzar les 

superfícies construïdes. Cal encongir-los, perquè així resulten menys costosos. Es 

redueix la seva superfície centímetre a centímetre. En canvi, als edificis antics hi ha un 

plus d’espai, que permet obtenir, una vegada rehabilitats, habitatges més grans.’

‘(...) deixar l’interior de cadascun dels pisos als seus futurs habitants perquè distribuïssin 

els espais i l’acabessin al seu gust. (...) donar tota la llibertat als futurs usuaris.’

‘És difícil seguir el ritme de canvi de la societat, que és molt alt. És normal començar una 

obra amb un concepte i que després, durant la construcció, els paràmetres canviïn.’

NL Architects
premi Mies Van Der Rohe Diumenge 28 de maig de 2017

Enderroc del edifici existent
6.545 m2  + 1.828 m2

€  75 €/m2

Enderroc del edifici existent
6.545 m2  + 1.828 m2

CO2 44 KgCO2/m
2

L’obra nova està molt delimitada 
per un programa i una superfície 
determinada que dóna poc marge 
a l’adaptabilitat dels habitatges. 
Generant uns espais molt rígids que 
no permeten que sigui l’usuari qui 
decideixi la manera de viure-hi.

Un edifici d’obra nova permet ajustar 
totes les solucions constructives per 
aconseguir el millor comportament 
tèrmic possible. D’aquesta manera 
es pot aconseguir un alt rendiment 
energètic des del començament de 
la vida de l’edifici.

L’estructura existent ha de permetre adaptar l’habitatge per a qualsevol 
usuari. Entenent el decreixement demogràfic del poble, aquests 
habitatges han de donar resposta a totes del possibles demandes.

L’edifici actual de Cal Simon és un edifici estigmatitzat pels habitants 
de Sant Bartomeu del Grau, dóna l’esquena a les edificacions 
existents i no manté cap relació amb poble. La intervenció de l’edifici 
hauria d’aconseguir integrar el parc edificat amb el seu emplaçament i 
aconseguir una lectura continua amb els habitatges del carrer Vell.

Mantenir l’edifici

€  0 €/m2

Mantenir l’edifici

CO2 0 KgCO2/m
2

La rehabilitació ens permet 
aprofitar el parc edificat existent 
sense la necessitat d’ajustar 
la superfície construïda a un 
programa determinat. 

Aquest fet ens genera diferents 
espais que permeten la flexibilitat i 
versatilitat dels habitatges, fent que 
sigui el propi usuari qui decideix la 
distribució i el funcionament final.

La rehabilitació ens permet 
donar resposta a les necessitats 
canviants dels residents. Com 
per exemple, la necessitat de que 
l’habitatge creixi.

En una rehabilitació tenim uns 
condicionants generats pels 
elements existents que dificulten 
assolir un bon comportament 
climàtic i per tant un bon 
rendiment energètic de l’edifici. 

Per arribar a aconseguir una 
bona eficiència energètica s’han 
d’adaptar les diferents solucions 
constructives a la preexistència.

+ Construcció d’obra nova

€  900 €/m2

+ Construcció d’obra nova

CO2 600 KgCO2/m
2

Total

€  975 €/m2

Total

CO2 644 KgCO2/m
2

Total 

€  500 €/m2

Total 

CO2 150 KgCO2/m
2

+ Rehabilitar l’edifici existent

€  500 €/m2

+ Rehabilitar l’edifici existent

CO2 150 KgCO2/m
2

VIABILITAT ECONÒMICA I CONSTRUCTIVA

Enderroc + Obra nova

Enderroc + Obra nova

Enderroc + Obra nova

Enderroc + Obra nova

Rehabilitació

Rehabilitació

Rehabilitació

Rehabilitació

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

FLEXIBILITAT D’ÚS

IMPACTE AMBIENTAL

OPORTUNITAT D’ESPAIS

REGENERACIÓ URBANA


