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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

1.1. Objecte del projecte 

El present projecte té per objectiu la justificació i construcció de la nova ubicació de 

l’Ajuntament, l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’arxiu municipal, el viver d’entitats, 

l’escola de música, un bar cafeteria, museu i sala d’exposicions, la biblioteca i un 

centre cívic municipal, a partir de la rehabilitació d’una antiga fàbrica del municipi. 

 

1.2. Finalitat 

La finalitat del projecte és la de dotar el municipi d’una infraestructura de caire social 

i cultural. 

 

1.3. Abast del projecte 

El projecte comprèn l’estat actual de l’edifici, la planificació del procés i el projecte 

constructiu amb el corresponent estudi mediambiental, d’acord amb les normatives 

vigents. També hi ha un pressupost aproximat. 

 

1.4. Especificacions bàsiques 

□ Conservar al màxim l’estructura inicial de la nau, en cas de que els estudis 

ho permetin 

□ S’ha de restaurar i conservar al màxim l’escala de la torre, en cas que això 

sigui viable 

□ Instal·lació de plaques solars per generar aigua calenta sanitària i calefacció 

□ Instal·lació de plaques fotovoltaiques per generar energia elèctrica 

□ Incidència en el medi ambient  
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□ Utilització de materials d’acord amb els criteris de reciclatge i reutilització 

□ L’ús del local ha de ser d’ús exclusiu com a equipament públic 

□ Importància de la utilització ciutadana 

 

1.5. Objectius 

□ Instauració del nou Ajuntament, l’Oficina d’Atenció Ciutadana i l’Arxiu 

Municipal. 

□ Dotar al municipi d’un lloc de trobada, relació i participació de la ciutadania i 

en especial del veïnat de la zona. 

□ Fomentar la participació, la individual i la col·lectiva, de la ciutadania en els 

assumptes de la comunitat. 

□ Desenvolupar activitats, de manera individual i col·lectiva, adreçades a 

cobrir necessitats en els àmbits de la comunicació, la informació, 

l’aprenentatge, l’esbarjo i la creació. 

□ Donar suport infraestructural perquè les entitats duguin a terme activitats. 

□ Oferir el servei com a seu social d’entitats del municipi per a promoure i 

consolidar les associacions, entitats i grups cívics de tot caire, i dotar-los ‘uns 

espais adequats, prioritàriament no d’ús exclusiu, sinó compartits. 

□ Atansar els diferents serveis municipals que permetin una descentralització 

administrativa, en serveis de proximitat a la ciutadania, amb la corresponent 

infraestructura de funcionament. 
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22..  EESSTTAATT  AACCTTUUAALL   DDEE  LL’’EEDDIIFFIICCII  

2.1. Emplaçament i evolució del municipi 

L’antiga nau industrial està emplaçada a Sant Vicenç de Castellet, el municipi més 

gran de Bages Sud, situat entre la confluència del Llobregat i el Cardener i el 

congost de Castellbell, a 8 Km al sud de Manresa. La població està ben comunicada 

tant per carretera (autopista C-16 Terrassa- Manresa i l’Eix del Llobregat C-55) com 

per ferrocarril (línia Barcelona- Lleida- Saragossa de RENFE i línia Barcelona- 

Manresa dels Ferrocarrils de la Generalitat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuració actual de la població és relativament recent, ja que es va produir 

fonamentalment durant la segona meitat del segle XIX, arran de la implantació de la 

indústria tèxtil, encara avui predominant malgrat la crisi del sector. Posteriorment, els 

inicis del segle XX comença l’altra activitat representativa del municipi : la extracció, 
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elaboració i comercialització de la pedra (sorrenca i calcària blava “pedra de St. 

Vicenç”). 

El desenvolupament de la indústria es va produir per l’existència de dos factors 

previs fonamentals: la existència del riu Llobregat i la construcció dels canals 

industrials, que garantien l’obtenció d’energia hidràulica, i l’arribada dels ferrocarrils 

(els Ferrocarrils del Nord l’any 1859 i els Catalans el 1924). La importància que 

adquireix en aquesta època l’estació de St. Vicenç com a punt estratègic de la línia 

Barcelona- Lleida- Saragossa, fa créixer ràpidament la població, que passa dels 200 

habitants de l’any 1867 als 3037 del 1930, i afavoreix el comerç local, especialment 

durant la postguerra. 

L’estructura urbana de la població de St. Vicenç està condicionada per aquest 

factors, i es desenvolupa seguint el riu segons una orientació nord- sud: 

1- Els polígons industrials distribuïts al voltant del riu, majoritàriament en el 

marge dret, tot i que les primeres implantacions es van fer en el marge 

esquerre. 

2- Els sectors residencials ocupant les plantes del marge esquerre, entre el riu i 

les serres de llevant, dividit en dos zones clarament diferenciades: 

- La primera zona ocupant la terrassa entre el riu i la traça del ferrocarril 

de la RENFE, de pendent suau, travessada longitudinalment per la línia 

dels Ferrocarrils de la Generalitat. 

- Una segona zona, de pendent més pronunciat, entre la línia de RENFE i 

la muntanya, el límit de la qual està determinat per la topografia de la 

muntanya. 

3- Una sèrie de nuclis residencials disseminats més o menys propers al casc 

urbà, dels quals en destaca el barri de la Balconada. 

La situació de les vies dels ferrocarrils travessant pel bell mig el poble fa que els 

seus traçats esdevinguin veritables cicatrius en el teixit urbà, dificultant una bona 

connexió de la vialitat i condicionant la continuïtat de la trama urbana. Això provoca 
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una situació paradoxal: per una banda les dues estacions aproximen el municipi a 

altres municipis, i per altra banda mentre que les dimensions del poble són 

perfectament abastables a peu, els trajectes llevant- ponent es veuen penalitzats a 

causa dels punts de past obligat sota les vies. 

La distribució dels equipaments i els diferents serveis i dotacions actuals està 

condicionada per aquestes circumstàncies. 

En els darrers anys, fomentat per les bones comunicacions i la demanada de nous 

habitatges, el municipi ha experimentat un creixement notable de la població. 

 

2.2. Dades generals de l’edifici 

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte és l’antiga nau tèxtil de Can Soler, la torre que 

comunica els diferents espais verticals i el seu espai immediat, tot de titularitat 

municipal, amb una superfície total 5.143,50 m², que inclou la nau, el porxo, i 

l’aparcament.  

Referència cadastral: 5133203DG0153S0002UQ 

Direcció: Plaça Generalitat s/n, Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) 08295 
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Veure plànols de situació i emplaçament (plànols nºA00 i A01) 
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2.3. Fotografies del solar 

A continuació d’adjunta un conjunt de fotografies del solar: 
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2.4. Marc Legal, Planejament vigent i Qualificació urbanística 

El Planejament vigent a St. Vicenç de Castellet és el document de revisió del Pla 

General d’Ordenació urbana pel municipi de St. Vicenç de Castellet aprovat 

definitivament a 2 d’agost de 1996, en endavant PGO, i el Pla director urbanístic del 

Pla del Bages, aprovat definitivament a 10 d’octubre de 2006 i publicat a 7 de 

desembre del 2006, i en el marc més ampli seran d’aplicació les determinacions del 

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 

Llei d’urbanisme. 

D’acord amb el planejament general,el solar de titularitat municipal es troba qualificat 

de sòl industrial amb la categoria de gran indústria (clau 6b) i determinada en l’article 

103 del PGO. 
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Qualificació urbanística per zones del municipi  

 

Segons el plànol facilitat per l’Ajuntament, ens informa que la qualificació urbanística 

actual és de “Zona industrial”. 

Val dir, que malgrat aquest solar estigui qualificat de sòl industrial, l’Ajuntament de St. 

Vicenç, d’acord amb la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, és 

conscient d’aquesta situació i té present una modificació puntual del Pla General 

d’ordenació per aquest terrenys a fi i a efecte de poder admetre l’ús d’equipament, 

específicament, el d’administratiu i cultural, quan aquest projecte es dugui a terme. 
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Paral·lelament, i a més llarg termini, l’ajuntament té pensat redactar un pla de millora 

urbana per tal d’ordenar les edificacions de l’entorn de la nau de Can Soler i estudiar-ne 

els usos. 

 

2.5. Història de l’edifici 

L’evolució de la fàbrica de Can  Soler sempre ha anat molt lligada a les possibilitats i 

necessitats del moment i el desenvolupament paral·lel del poble de Sant Vicenç de 

Castellet. 

 

Inicialment la indústria de filatura de la casa Soler es trobava a la ciutat de Terrassa, però 

al mes de febrer de l’any 1912 va fer el seu trasllat a un local més espaiós a la vora del riu 

Llobregat, amb força hidràulica pròpia i amb una fàcil comunicació amb Barcelona, com és 

la localitat de Sant Vicenç de Castellet. 

La pròxima presència al riu Llobregat va ser un gran encert, ja que a través d’unes 

corretges  aconseguien agafar la força hidràulica del riu i convertir-la en energia pel 

funcionament de les màquines instal·lades en les sòlides naus industrials. Aquest sistema 

de transmissió d’energia consisteix en utilitzar la força hidràulica del riu per aconseguir 
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una força de fricció a través de la unió de les politges que formen el sistema, subjectes a 

un moviment de rotació per mitjà de les cintes o corretges que les abracen. 
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Actualment encara es poden veure restes del sistema de corretges utilitzat per aconseguir 

la energia. Perquè veiem que en totes les plantes hi ha forats a terra. Suposem llavors 

que les corretges passaven per les obertures. 
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En aquell any, de posada en marxa  de la maquinària de la petita indústria de filatura, 

l’únic edifici existent a la zona era l’actual edifici central de planta i dos pisos que 

constitueix el nucli de la finca. Al seu voltant únicament hi havia cobertissos destinats a 

magatzems i altres usos. En aquell moment la casa Soler només va ocupar la meitat sud 

de l’edifici central, ja que l’altra part estava ocupada per l’empresa Algodonera Catalana, 

que separava la zona nord de la nau amb una paret mitjana. 

Al anar-se ampliant el número de usos d’una forma tant ràpida, de seguida va sorgir el 

problema de la falta d’espai. A mitjans del 1915, en una d’aquestes crisis periòdiques per 

les que travessava la indústria tèxtil catalana, la empresa Algodonera Catalana es va 

veure obligada a tancar les seves portes i desocupar el local. D’aquesta manera la casa 

Soler decideix quedar-se en possessió de la totalitat de l’edifici, obrint la paret mitgera i 

assumint bona part del personal. 

La casa Soler va anar ampliant-se en el mercat amb més productivitat i nous materials 

com per exemple el cotó. Això va comportar un augment considerable de la maquinària. 

Com que l’estructura de la fàbrica no estava destinada a aguantar tot el pes, que aquesta 

ampliació de maquinària comportava, es va haver d’adoptar un sistema de reforç. 

Inicialment l’estructura de la fàbrica la composaven dues fileres de pilars metàl·lics 

circulars que es van haver de reforçar amb tres fileres més de pilars quadrats en la planta 

baixa i primera, que eren les zones de màxim esforç. (petit plànol esquemàtic ensenyant 

ampliació pilars) 
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Com es pot veure en els plànols adjunts, aquest reforç es va dur en la totalitat de la planta 

central i en la zona sud de la primera planta. Això es deu a que inicialment, quan la casa 

Soler només disposava de la zona sud, va fer la corresponent intervenció a la seva 

propietat i quan va obtindre l’altra part, només va haver d’actuar en la planta principal 

segons la disposició de la maquinària. 

Al llarg de tots els anys de creixement del negoci i canvis, la empresa veu la necessitat de 

fer varies ampliacions d’edificis destinats a noves sales de maquinària, seccions de 

doblegat, torts i aspes, remeses, magatzems de fil, tallers auxiliars de carpinteria i 

reparacions mecàniques o les oficines de la fàbrica. 

Es necessari comentar el reflex del progrés de la empresa filatera amb el progrés de la 

localitat de Sant Vicenç de Castellet. Quan la casa Soler s’instal·la al municipi, poble en 

aquell moment de caràcter poc industrial, aquest multiplica la seva població per gairebé 

3,5 en 50 anys i comença la seva transformació de rural a industrial. 

 

2.6. Anàlisi de l’edifici i estat de conservació 

L’edifici és de propietat municipal i està situat al nucli urbà del municipi. 

Es tracta d’un edifici aïllat amb façana principal a la Plaça de la Generalitat s/n. 

L’estructura portant és de pilars metàl·lics de diferents perfils i diàmetres i sostres de volta 

catalana, de gran bellesa, reforçats per jàsseres metàl·liques, sent una característica 

comuna dels edificis construïts en aquella època com a indústries tèxtils. 

La coberta de la nau central és a dues aigües d’uralita sobre una estructura portant de 

bigues de fusta, recolzant-se tot el conjunt sobre uns suports auxiliars també de fusta.  
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La coberta de la torre, espai de comunicació vertical de les diferents plantes, és inclinada 

a quatre aigües amb acabat de teula ceràmica sobre una base de bigues de fusta, que 

proporcionen el pendent a la coberta. 
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La seva organització interna és totalment diàfana, formada per una nau de tres plantes, de 

forma rectangular, i una altell sota- coberta en l’accés de la torre de comunicació. 

L’estat de conservació de l’edifici és dolent degut als desperfectes i desordre previst per la 

falta de manteniment i activitat. Les característiques de l’edifici existent no compleixen els 

requeriments de la normativa vigent. 

 

Es poden trobar les fotografies, així com els plànols de situació, emplaçament i de l’estat 

actual de l’edifici en els plànols.  

Val a dir que durant la primavera de 2007 es va realitzar un seguit d’obres parcials a l’ala 

esquerra de la nau per adaptar-hi una escola provisional durant dos cursos lectius. 
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Les obres que s’hi ha realitzat han estat la rehabilitació de la part de la façana de la nau 

que dóna al pàrquing, i en un 40% del sostre de la planta baixa, corresponent a on s’hi ha 

ubicat l’escola. Després dels assajos i proves corresponents es va realitzar un tractament 

de les bigues de fusta i s’han consolidat les voltes del sostre de volta catalana. 

S’ha destinat molt interès i dedicació en poder consultar el resultat d’aquest estudi 

estructural per tenir una referència a l’hora de realitzar la rehabilitació de l’altra part de la 

nau, però per diverses circumstàncies no s’ha pogut accedir i s’ha tingut que partir de nou 

des del principi per fer la nova proposta de la nau. 
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2.7. Superfícies i nombre de plantes existents 

La superfície construïda de la nau és de 5.541,70 m² i la superfície útil de 5.178,19 m². 

L’edifici consta de tres plantes tipus, de mateixa superfície, i un altell sota- coberta en la 

zona de la torre de 34,65 m² de superfície útil, construïda únicament com a zona d’accés 

tècnic. 

 

2.8. Utilització actual 

Actualment només es té ús de l’ala esquerra de la nau amb la ubicació provisional de 

l’escola, anteriorment ja esmentada i analitzada. 

La resta de l’edificació està en desús degut a que no compleix els requeriments de la 

normativa vigent, com per exemple la capacitat portat de l’estructura, les particularitats 

tècniques del pas d’escala de comunicació a les altres plantes o el disseny de les 

instal·lacions, entre altres. A part d’aquests trets, l’espai es troba ocupat per diversificat de 

residus abocats al llarg del temps. 

 

2.9. Patologies i mancances estructurals i construc tives 

Totes les patologies i mancances existents estan descrites a l’apartat de Patologies on hi 

ha un seguit de fitxes detallades. 

 

2.10. Mancances funcionals 

L’estructura divisòria actual, planta totalment diàfana, permet la seva rehabilitació per als 

usos previstos, amb uns costos raonables. 
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2.11. Mancances en el compliment de normatives   

En l’apartat de normativa, es fa referència a totes les normes que estan vigents per poder 

dur a terme aquest projecte, moltes de les quals hem aplicat. 

 

2.12. Conclusions 

Es considera que és aconsellable la seva rehabilitació per als usos previstos, rectificant 

les patologies estructurals i constructives. 

  

  

33..  EESSTTUUDDII  DDEE  LLEESS  NNEECCEESSSSIITTAATTSS  

3.1. Dades rellevants 

Com ja s’ha dit, l’objectiu d’aquest projecte es rehabilitar la nau de Can Soler per tal 

d’habilitar-la amb l’ús de l’Ajuntament, l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’arxiu municipal, el 

viver d’entitats, l’escola de música, un bar cafeteria, museu i sala d’exposicions, la 

biblioteca i un centre cívic municipal. 

Així, d’acord amb l’estudi i inventari de necessitats que va fer el Pla Director 

d’Equipaments municipals de Sant Vicenç de Castellet, i concretament per als 

equipaments destinats a administratius i sòcio- cultural, aquest document proposa i 

justifica el següent:   

EQUIPAMENTS SÒCIO- CULTURALS. ESTÀNDARDS: 

L’estàndard es refereix en aquest cas als m² construïts/habitant i fixa un valor total de 0,2-

0,4 m²/hab, valor que desglossat en subtipus d’equipaments i aplicat pel cas de Sant 

Vicenç seria: 
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Estàndard 

m² const/hab 

St. Vicenç 

8.000 hab 

Mín i màx m² 

St. Vicenç 

12.000 hab 

Mín i màx m² 

Centre Cultural 0,10 – 0,20 800 – 1.600 1.200 – 2.4 00 

Arxiu 0,03 – 0,08 240 - 640 360 – 960 

Totals 0,20 – 0,40 1.600 – 3.200 2.400 – 4.800 

 

Tot i que el que es conclou d’aquestes dades és que la demanda està coberta actualment 

en termes absoluts, tots els recursos existents estan per sota dels mínims i la situació 

s’agreuja quan, segons les dades recollides a l’inventari, alguns d’aquests equipaments 

són privats, estan tancats o en una situació precària. 

De tota manera cal remarcar que, amb els objectius i intensions que té l’Ajuntament per a 

aquest tipus d’activitats, els índexs canviaran molt tendint a ocupar una posició molt per 

sobre del rang de valors que ens ofereix l’estàndard. El tipus d’actuacions  que es 

proposen, van més enllà però dels números, i es planteja la idea d’una oferta cultural nova 

i integrada que es creu que podrà acomplir un paper molt important en el 

desenvolupament de l’atractiu de la ciutat. 

Respecte als equipaments administratius, el Pla director també proposa unes dimensions, 

que podrien oscil·lar entre els 1.000 i els 1.500 m² i que per tant podrien tenir cabuda 

perfectament en la nau de Can Soler convivint amb els usos sòcio- culturals. 

Així doncs, queda justificada la necessitat i conveniència de primer consolidar i després 

rehabilitar aquesta nau industrial de propietat municipal per a convertir-la en un nou centre 

d’activitats, al bell mig de la població, dinamitzant un àmbit industrial en desús i sobretot 

donant servei a les noves necessitats de la ciutadania. 
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3.1.1. Ús característic 

L’ús que haurà de tenir el nou equipament ha de ser administratiu- cultural. 

Quedaran compresos en aquest ús, l’Ajuntament, l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’arxiu 

municipal, el viver d’entitats, l’escola de música, un bar cafeteria, museu i sala 

d’exposicions, la biblioteca i un centre cívic municipal,. 
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3.1.2. Descripció del programa  

El programa que tindrà la nau de Can Soler ve determinat i estudiat en el programa 

previst en el pla director d’equipaments, que ja en el seu moment feia una proposta 

molt detallada. 

A continuació s’adjunta el programa establerts en el PDE: 
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3.1.3. Volumetria i relació amb l’entorn 

La volumetria de l’edifici existent de Can Soler no variarà. Per tant, la rehabilitació per 

tal d’habilitar-lo amb els usos administratius i culturals tampoc no alterarà la 

volumetria ni composició existents. 

 

3.2. Entitats municipals 

Les mancances observades en el municipi venen, principalment, motivades per no 

disposar de cap espai del tipus sòcio- cultural. Per tant, no es pot donar resposta, en unes 

condicions normals, a les activitats existents ni oferir-ne de noves. 

3.2.1. Entitats actuals  

Relació d’entitats culturals existents actualment al municipi i nombre de persones 

aproximat 

Entitats municipals Nombre de components 
de la junta Nombre de socis 

Agrupació artística Sant Vicenç 5 50 

Agrupació de Pescadors amb Canya 8 200 

Agrupació Sardanista de Sant Vicenç de 
Castellet 

6 150 

Asociación Cultural Rociera de Sant Vicenç de  
Castellet 

6 200 

Associació Cultural Col·lectiu El Breny 8 250 

Associació Cultural Coral Al Vent 4 30 

Associació Cultural de Transportistes i 
Conductors 

  

Associació de Gent Gran l’Esplai 5 600 

Associació de voluntaris de Protecció Civil   

Associació Lluita contra el càncer   

Associació Musical Castellet   
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Associació Sempre Dones 7 60 

ASVICAF – Associació Sant Vicenç de 
Castellet Amics del Ferrocarril 

8 55 

AV Can Xesc   

AV Plaça Catalunya   

AV Plaça Espanya   

AV Sant Pere de Vallhonesta   

Caritas Parroquial   

Centre de Cultura Popular Carme Baldelló   

Centre Excursionista de Sant Vicenç de 
Castellet 8 300 

Centro Cultural Andaluz – Casa de Andalucía 13 170 

Ceps i Manduca   

Cercle de Ioga Sol i Lluna   

Club d’Escacs Castellet 2 20 

Colla de Geganters de Sant Vicenç de 
Castellet 9 130 

Comissió Cavalcada de Reis 8 120 

Coral Nou Horitzó 3 25 

Gremi de Carreters i Cansaladers   

Grup de Teatre Cul- i- seu   

Grup Vocal Eumèlia   

Patronat Homenatge a la Vellesa   

Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet 11 1.100 

Ràdio Zènit   

Societat Coral L’Estrella   

Societat de Caçadors   

Tot Moto Bages Sud   

Unió de Botiguers i comerciants   

Unió Ocellaire de Sant Vicenç   
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Espai Vital 7 7 

Total entitats actuals 39  

Font: Membres components de les respectives juntes 

 

3.3. Possibles espais 

S’ha de considerar aquest projecte com a una possibilitat de dotar al municipi d’un conjunt 

d’espais dels quals mai ha gaudit i, per això, es realitzarà, primerament, una relació dels 

possibles espais que podria tenir el centre, a partir d’una dels espais ubicats als centres 

cívics de diferents municipis de Catalunya. 

S’han fet visites de camp al Centre Cívic de Manresa, Selves i Carner.  
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Fotografies del Centre Cívic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façana de l’Edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall de l’Edifici 
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Sala d’exposicions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar cafeteria 
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Aula educativa de cursos 

 

Espais funcionals    

3.3.1. Centre Cívic . (Espai d’ordenadors i noves tecnologies (TELECENTRE)) 

Es tracta d’un espai on la població podria gaudir d’ordinadors amb connexió de banda 

ampla i on, també, podrien imprimir. Pot ser un espai, també, útil per a entitats i pot 

contribuir a la dinamització del centre amb la realització de cursos d’informàtica, ofimàtica, 

etc. 

3.3.2. Espai de Bar/Menjador 

Espai que contribuirà a dinamitzar el local i que oferiria un servei a la població. 

3.3.3. Espai per a Entitats 

Espai específic per a entitats, per a les seves reunions. 

3.3.4.Espai per a l’Escola de Música 
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Espai per poder impartir lliçons de música, tant a nivell instrumental, de solfeig, de cant, 

etc. 

3.3.5. Espai o Sala d’Estudi i Lectura 

Consistiria en una sala amb taules i cadires i amb suficient il·luminació per a l’estudi o la 

lectura. 

3.3.6. Espai lúdic (ludoteca) 

Espai dedicat exclusivament als jocs i a l’entreteniment. Per al seu bon funcionament 

requeriria d’un dinamitzador. 

3.3.7. Espai per Serveis Municipals 

Un espai per a descentralitzar els serveis municipals i estar més propers a la població. 

3.3.8. Espai per a la formació 

Consistiria en un espai amb taules i cadires, pissarra i projectors, per a la realització de 

cursos de formació. 

3.3.9. Espai per a Casal de Gent Gran 

Espai exclusiu per a la gent gran del municipi i per a les seves activitats. 

3.3.10. Espai per a Joves 

Espai exclusiu per als joves i per a les seves activitats. 

3.3.11. Sala d’exposicions 

Espai destinat a l’exposició d’art o altres activitats com concursos infantils de dibuix, etc. 

3.3.12. Biblioteca 

Espai per a la lectura i consulta de llibres i fons documental. 

3.3.13. Arxiu municipal 
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Espai per a l’arxiu municipal, habilitat amb una taula i una cadira per a la seva consulta i 

estudi. 

Espais bàsics i complementaris  

3.3.11. Magatzem 

Espai on poder emmagatzemar tot el material necessari per al funcionament del centre 

cívic del poble i el material de l’ajuntament. 

3.3.12. Sala recepció 

Espai de recepció al entrar, on es mostraria la informació. 

3.3.13. Banys 

3.3.14. Sala d’instal·lacions 

 

3.4. Possibles activitats   

Donada la gran versatilitat i possibles usos que pot tenir un centre cívic, s’ha cregut 

convenient fer una relació de les possibles activitats que podrien ser objecte de realització 

en el futur local: 

� Dinamització de l’activitat social del municipi 

� Vida i relacions socials 

� Tallers i cursets creatius 

� Activitats per iniciativa popular 

� Reunions veïnals o d’entitats 

� Orientació i formació 

� Punt d’informació juvenil 

� Actes culturals i de lleure 

� Jocs de taula 

� Exposicions 
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� Cessió d’espais per a entitats 

� Cessió d’espais per a l’Escola de Música 

� Cessió d’espais per gent gran 

� Cessió d’espais per a joves 

� Cessió d’espais per a cursos, tallers, formació, exposicions, etc. per iniciativa 
popular 

� Cessió d’espais com a Sales d’Exposicions 

� Actes de la Festa Major d’estiu o d’hivern 

� Assaigs 

� Campionats del Joc de la Botifarra o altres 

� Actes de campanya electoral 

� Seminaris i Conferències 

� Cursos d’informàtica i noves tecnologies 

 

3.5. Factor d’utilització dels espais 

Per al dimensionament i l’elecció del centre cívic, és convenient l’estudi del factor 

d’utilització de cada espai en els moments de màxima demanda.  

 

3.6. Conclusions 

Donades les característiques del municipi i la seva manca d’equipaments de caire cultural 

i social, referents a la demanda de la població, es considera molt vàlida la construcció del 

centre cívic- polivalent per a la dinamització del municipi i com a centre d’informació i de 

promoció de les relacions socials, tan bàsiques en els petits municipis. 

Pel que fa als espais i, donat el seu factor d’utilització, un aspecte a tenir en compte pot 

ser la flexibilitat dels espais, amb la possibilitat d’ajuntar-se i dividir-se, creant així 

diferents tipus d’espais, en funció de la necessitat. Aquest aspecte, però, s’estudiarà en 

profunditat més endavant. 
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Es considera molt important la existència d’un espai específic per als joves, per a les 

seves activitats, i amb accés independent del centre cívic. També seria positiva la 

existència d’un espai per a la gent gran, com un casal d’avis. 

Per a la seva dinamització és fonamental u servei de bar, amb la possibilitat de fer 

menjars senzills. També es destinaran espais de descans o zones cofee, on s’ubicaran 

diverses màquines de subministrament de begudes, cafès i productes alimentaris, per 

quan el bar romangui tancat. 

També es considera fonamental, degut a les característiques del municipi i els 

equipaments de l’ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, l’existència d’un magatzem 

municipal i d’un magatzem per al centre cívic, que podrien coincidir en el mateix espai.  

Igual d’important, es considera bàsic, la presència d’un Telecentre, amb punts de 

connexió a internet. 

  

  

44..  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓ  II  AADDEEQQUUAACCIIÓÓ  

4.1. Estudi de l’edifici 

4.1.1. Procediment i justificació 

Per a tenir una idea més acurada del que representa un Centre Cívic i per a poder 

observar les seves possibilitats i necessitats, s’ha visitat el Centre Cívic Selves i Carner de 

Manresa. 

Les principals conclusions extretes de la visita al Centre és la importància de la 

polivalència dels espais i la seva flexibilitat, mitjançant parets corredisses, per ampliar o 

reduir els espais, en funció de les necessitats concretes de cada moment. Són la 

importància de mantenir la grandesa de l’espai per a crear un clima distès i espaiós. Per 

altra banda, la senzillesa dels acabats interior com, per exemple, les instal·lacions vistes, 

mantenint un cert aire de la nau industrial que va ésser. 
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Després d’aquesta visita i de les característiques de la nau del projecte, s’ha determinat 

per l’adequació interior les següents opcions: 

• Mantenir la sensació d’espai lliure, sense un excés d’estàncies que malmetin 

aquesta sensació de grandiositat, però amb flexibilitat per actuacions futures. 

• Divisió dels espais modulars, mitjançant parets corredisses, que permetin la 

polivalència d’aquestes, reduint o ampliant els espais segons la conveniència. 

• Tancament dels espais només verticalment, a una altura entre 2 i 2,5 metres 

d’alçada, excepte els estrictament necessaris. 

• Possibilitat d’alguns espais sense tancaments pel quatre costats. 

• Possibilitat d’alguns espai tancats completament, degut a les especials 

característiques que pugui tenir. 

• Equipament dels espais amb mobiliari senzill, transportable i flexible, per a poder 

adaptar els espais a la necessitat del moment concret. 

• Algunes instal·lacions vistes, que mantenen l’ambient de nau industrial i 

economitzen el cost total. 

• Intentar mantenir la simetria de l’edifici. 

• Intentar fer coincidir els envans entre finestra i finestra, per no malmetre l’estètica. 

4.1.2. Selecció dels espais interiors 

D’entre els possibles espais que pot tenir el Centre Cívic, s’han seleccionat els següents: 

� Recepció  

� Espai per a entitats 

� Espai per Escola de Música 

� Sala polivalent amb funcions d’aula de formació, tallers, sala d’exposicions, etc. 

� Espai Casal Gent Gran compartit amb Casal de Joves 

� Espai zona de cofee 
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� Telecentre 

� Magatzem 

� Zona de Serveis Higiènics 

Les motivacions per a la no selecció dels espais restants son per criteris de no 

necessitats, o perquè es poden realitzar les mateixes activitats en l’espai polivalent o en 

qualsevol altre espai dels seleccionats. 
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CCAAPPÍÍTTOOLL   IIII  

MMEEMMÒÒRRIIAA  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNSS  DD''ÚÚSS  
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

Les condicions per als usuaris i per a la gestió del Centre Cívic hauran d’anar detallades 

en una ordenança o per un reglament, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç 

de Castellet, així com les corresponents taxes o preus públics, en cas d’haver-n’hi. Per 

tant, s’ha d’elaborar un reglament d’ús, gestió i règim intern. 

 

 

22..  CCOONNDDIICCIIOONNSS  PPEERR  AALLSS  UUSSUUAARRIISS  

Proposta de contingut bàsic del reglament per als usuaris 

 

2.1. Definició del Centre Cívic 

El centre cívic és un equipament sociocultural pròxim als ciutadans i ciutadanes, de 

titularitat municipal i adscrit a la Regidora de Participació Ciutadana, Joventut i Benestar 

Social de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

Està destinat a l’ús públic, amb la finalitat d’aconseguir la descentralització administrativa 

de determinats serveis i de prestar serveis personals i a entitats per impulsar la realització 

d’activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, de lleure i 

promoure l’associacionisme i la participació ciutadana en general. 

D’aquesta manera s’aconsegueix acollir, estimular i potenciar la creativitat, les relacions 

personals i l’intercanvi d’idees i experiències, per contribuir així, a fer poble. 

 

2.2. Finalitats del Centre Cívic 

1) Dotar al municipi d’un lloc de trobada, relació i participació de la ciutadania i de la 

població del seu entorn. 

Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 47

2) Fomentar la participació, la individual i col·lectiva, de la ciutadania en els 

assumptes del municipi. 

3) Desenvolupar activitats, de manera individual o col·lectiva, adreçades a cobrir 

necessitats en els àmbits de la comunicació, la informació, l’aprenentatge, l’esbarjo 

i la creació. 

4) Donar suport infraestructural perquè les entitats duguin a terme activitats. 

5) Oferir el servei com a seu social d’entitats de la ciutat per a promoure i consolidar 

les associacions, entitats i grups cívics de tot caire, i dotar-los d’uns espais 

adequats, prioritàriament no d’ús exclusiu, sinó compartits. 

6) Atansar els diferents serveis municipals que permetin una descentralització 

administrativa, en serveis de proximitat a la ciutadania, amb la corresponent 

infraestructura de funcionament, com ara els Serveis Socials d’Atenció Primària, els 

consells de participació, etc. 

El centre cívic, ha d’estar al servei de tots els ciutadans i ciutadanes i ha de tenir la 

consideració de bé de domini públic quan reuneixi els requisits que estableix la legislació 

vigent a aquest efecte. Altrament, pot tenir també caràcter de bé patrimonial o de bé sobre 

el qual es disposi de qualsevol dret real que permeti a l’Ajuntament fer-ne ús. 

 

2.3. Tipus d’usuaris i usuàries 

a) Associacions, col·lectius i entitats, sense finalitat de lucre, de diferents àmbits (de 

veïns, de gent gran, de joves, de dones, etc.), amb seu al centre cívic o local, 

desprès de signar el conveni, i que dirigeixen la seva activitat preferentment a la 

seva massa social i a la població del municipi en general. 

b) Usuaris i usuàries temporals o puntuals, per a activitats o actes concrets, que, a 

més d’associacions, col·lectius o entitats sense seu al centre cívic o local, poden 

ser particulars. Si volen fer ús de les instal·lacions municipals, hauran de demanar i 

obtenir la corresponent autorització. 
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c) També s’han de considerar usuàries del centre cívic, totes les persones que 

participin a títol individual o col·lectiu en alguna de les activitats que s’hi 

desenvolupin. 

2.4. Requisits d’utilització 

1. És fonamental que l’entitat sol·licitant de la instal·lació estigui inscrita en els 

registres corresponents i que compleixi les disposicions que li siguin aplicables. 

2. Poden ser usuàries del centre cívic de manera continuada totes les associacions 

que, a més de complir els requisits d’accés, estiguin inscrites en el Registre 

municipal d’entitats i que la seva actuació s’ajusti a les seves funcions estatutàries 

i, si escau, a les que s’hagin pactat prèviament i en conveni. Aquestes associacions 

hauran de pactar cada programació amb la regidora corresponent de l’Ajuntament. 

3. Pel que fa a les sol·licituds d’ús del centre cívic per altres entitats o grups de 

caràcter no associatiu i dels particulars per a usos puntuals, s’ha de valorar en 

cada cas els fins de l’activitat concreta que s’hi vol dur a terme. 

4. En tots els casos es tindrà sempre present el que estableix el Capítol de definició i 

finalitats del centre cívic i la resta de drets i deures establerts en el Reglament. 

5. És de compliment obligatori, llevat que hi hagi exempció, pagar les taxes 

municipals que afectin aquestes instal·lacions, en els termes que estableix  

l’ordenança fiscal corresponent. Aquest preu públic no s’ha d’aplicar, de manera 

habitual, a les activitats desenvolupades per entitats sense finalitat de lucre. 

 

2.5. Procediment 

En tots els casos que el centre cívic esdevingui seu continuada d’una associació, grup o 

entitat, s’ha de signar un conveni de cessió d’ús en els termes i les condicions que exigeix 

la normativa vigent, en què s’ha d’explicitar el tipus de cessió d’ús d’algunes de les 

dependències. Aquesta cessió sempre és en precari a tots els efectes legals. 

Quan una associació, grup o entitat vulgui utilitzar determinats serveis o espais de manera 

continuada i estable, s’ha de fer mitjançant una sol·licitud anual, que haurà de ser 
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autoritzada posteriorment. Les entitats que hagin signat un conveni de cessió, hauran de 

presentar també aquesta sol·licitud, llevat que el conveni especifiqui el contrari. 

En tramitar les autoritzacions, s’estableix l’ordre de prioritat següent: les entitats amb seu 

al centre cívic, les entitats usuàries habituals i per últim les altres entitats que no siguin 

usuàries habituals del centre cívic. En tots els casos, la cessió té caràcter precari a tots 

els efectes legals. 

En aquells casos que una associació i/o entitat ciutadana o bé un particular vulguin 

utilitzar de manera puntual alguna o algunes instal·lacions del centre cívic, hauran de 

tramitar la sol·licitud corresponent. 

Les sol·licituds es poden fer per escrit, per telèfon i formalitzar posteriorment la petició per 

escrit, per correu electrònic o a través de la pàgina web de l’Ajuntament. En aquest sentit, 

l’Ajuntament pot demanar a l’entitat la documentació complementària que estimi oportuna. 

El model de sol·licitud imprès per a aquest efecte ha d’estar a disposició dels peticionaris 

al centre cívic, a l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament. A la sol·licitud hi ha de 

constar expressament que qui fa la petició coneix quins són els requisits necessaris per 

autoritzar l’ús d’aquests equipaments, les limitacions que hi ha, i les obligacions que els 

corresponen com a beneficiaris de l’autorització, i també que l’eficàcia de l’autorització 

queda supeditada al compliment d’aquest deure. 

De manera habitual, cal fer la sol·licitud prèviament, amb una antelació mínima de quinze 

dies a la realització de l’acte. 

En notificar l’autorització, s’ha de lliurar un resum de les normes que s’han de complir, i 

s’ha d’especificar que estan obligats a complir el reglament, sempre a disposició de tots 

els usuaris. 
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33..  CCOONNDDIICCIIOONNSS  PPEERR  AALL   FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTT  IINNTTEERRNN  

Proposta de contingut bàsic del reglament per als usuaris. 

 

3.1. Responsable de la gestió del Centre Cívic 

La gestió del centre cívic correspon a les regidores de Participació Ciutadana, Joventut i 

Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

3.1.1. Funcions de consergeria 

1. Vetllar pel bon funcionament del centre cívic, tant pel que fa al seu manteniment, 

estalvi energètic, com a l’adequat desenvolupament dels serveis i de les activitats. 

2. Facilitar als usuaris sol·licitants la informació que es requereixi sobre les 

instal·lacions i també informar de les seves sol·licituds, segons les disposicions de 

les sales, a l’Ajuntament per tal de decidir sobre les demandes d’activitats. 

3. Conèixer l’ús diari de cada espai del centre cívic: horari de les activitats, 

responsables d’aquestes activitats, etc. segons l’autorització prèvia que des de 

l’ajuntament s’hagi dut a terme. 

4. Manipular i conèixer el funcionament dels diferents elements de l’equipament del 

centre (TV, vídeo, so, etc.) 

5. Mantenir l’ordre en les dependències del centre i vigilar-les al llarg de la jornada en 

què estan obertes. 

6. Atendre de manera genèrica a les persones usuàries del centre en tot allò que 

necessitin, escoltar les seves demandes, donar-los la informació bàsica requerida i 

vetllar pel manteniment de la convivència en el centre en un clima d’orde, i respecte 

a les persones, a les normes, i a l’equipament. 

7. Mantenir informats als responsables superiors de totes aquelles incidències que es 

produeixin en el centre cívic. 

8. Executar les instruccions de les Regidores de Participació Ciutadana, Joventut i 

Benestar  Social i, si escau, de l’Alcaldia.  
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3.1.2. Taula de coordinació 

Al centre cívic es pot crear una Taula de Coordinació, amb la composició següent: 

• President/a : regidor/a de Participació Ciutadana, o la persona en qui delegui. 

• Vocals: 

o El responsable del Centre Cívic de l’ajuntament. 

o El o la conserge del centre cívic. 

o Un o una representant de cadascuna de les associacions, entitats o serveis. 

o Municipals amb seu al seu centre o que utilitzi les instal·lacions 

assíduament. 

• Secretari/ària: un treballador o treballadora municipal, per designació de la 

Presidència. 

La taula podrà convidar amb veu o sense vot totes aquelles altres persones que per 

consens es cregui oportú. 

Les funcions de les Taules de Coordinació del centre cívic són: 

1) Promoure la dinamització i el coneixement públic del centre cívic. 

2) Coordinar el calendari d’activitats de les entitats i associacions amb seu al Centre. 

3) Informar sobre la possible ubicació en l’equipament de nous serveis. 

4) Vetllar pel manteniment de la convivència en el centre, en un clima d’ordre i 

respecte a les persones, les normes i l’equipament. 

5) Vetllar per la neteja i el manteniment de les parts comunes del centre. 

6) Vetllar per la correcta utilització i distribució de les claus d’accés al centre cívic o 

local. 

7) Decidir, en cas de discrepància, sobre l’ordre de preferència de les activitats 

sol·licitades. 

8) Fer propostes per millorar el centre cívic i el seu funcionament. 

9) Proposar modificacions del reglament del Centre Cívic. 



Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 52

10) Altres que puguin ser-li delegades pels òrgans pertinents. 

Cada associació o entitat de les que han de formar part de la Taula de Coordinació 

designa el o la vocal de la Junta en representació de l’entitat, i també la persona suplent, 

que poden ser els o les responsables, o bé persones diferents, conforme al model 

establert. 

3.1.3. Ordre de preferència per a la cessió d’espai s 

La cessió de sales, i també l’ús temporal de les dependències comunes del centre cívic 

(sala de reunions, tallers, etc.) venen determinades per l’ordre de preferència següent: 

1. Les activitats organitzades per l’Ajuntament. 

2. Les associacions i entitats primaran sobre la utilització per usuaris i usuàries 

individuals o per col·lectius no associatius. 

3. Entre les de caire associatiu, tenen prioritat les que tinguin seu al centre cívic sobre 

les que no hi tinguin. Entre aquestes últimes, tenen prioritat les d’àmbit territorial 

municipal sobre les d’àmbit específic o sectorial. 

4. En cas de discrepància respecte l’ordre de prioritats, haurà de decidir la Taula de 

Coordinació. 

3.1.4. Drets i deures dels usuaris 

1. Qualsevol associació o particular que faci ús d’aquestes instal·lacions o 

dependències, haurà de respectar unes normes de convivència mínimes vers la 

resta d’usuaris i usuàries del centre cívic, i especialment no incórrer en cap falta de 

respecte i discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia. 

2. Caldrà respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions, i seguir les 

indicacions dels responsables municipals. En el cas que es produeixi algun 

desperfecte en les instal·lacions o que es deteriori algun recurs per mal ús o 

negligència, les despeses de reparació o de reposició seran a càrrec de 

l’associació o entitat usuària. 

3. Les entitats i persones usuàries, assumeixen totes les responsabilitats derivades de 

la contractació de personal o serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o 

Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 53

activitats desenvolupades o impulsades mentre en facin ús, sense que l’Ajuntament 

en pugui assumir cap responsabilitat o obligació directa o indirecta. 

4. Només restaran a la disposició de les entitats les sales sol·licitades i en els horaris 

sol·licitats. No es podran fer servir altres espais comuns sense l’autorització dels 

responsables municipals. 

5. S’ha de respectar de forma estricta la capacitat de cada espai que se cedeix, el 

control del qual és responsabilitat de l’entitat o empresa sol·licitant. 

6. Depenent del tipus d’acte o activitat que es desenvolupi, l’entitat o empresa que 

demani un espai a l’equipament, haurà de tenir la corresponent assegurança, a 

petició i criteri de l’Ajuntament. 

7. Les entitats sol·licitants hauran de nomenar una persona responsable del control i 

la seguretat de l’acte, que han de conèixer els responsables municipals. 

8. Cap activitat pot acabar més tard de les 2h de la matinada, sense autorització 

específica. 

9. L’ajuntament sempre pot negar l’autorització d’ús de sales quan les activitats que 

s’hi vulguin dur a terme puguin causar molèsties evidents als usuaris del centre o 

als veïns, fins i tot en aquells casos que l’autorització ja s’hagi concedit, però que 

posteriorment es demostri que l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades 

prèviament. 

10. La cessió d’una sala comporta la cessió d’un determinat espai per un temps definit  

amb l’equipament que li és propi. El muntatge i el desmuntatge d’aquest 

equipament serà responsabilitat de l’entitat o de l’empresa sol·licitant. 

11. No es poden utilitzar els equipaments generals del centre /telèfon, fax, 

fotocopiadora,etc.) llevat que hi hagi una autorització expressa. 

3.1.5. Altres consideracions 

La realització d’actes polítics en campanyes electorals s’haurà d’adequar específicament 

a les regulacions que disposi sobre això l’Ajuntament i la Junta Electoral. 

Conforme a la legislació autonòmica sobre això, està totalment prohibit fumar als espais 

comuns del centre cívic. 
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Pel que fa al servei bar, s’haurà de respectar el que s’especifiqui en les corresponents 

contractes d’adjudicació, i també en la resta de normativa aplicable. 

Els espais destinats al servei de bar i llur mobiliari no podran ser utilitzats per cap entitat, 

llevat que tinguin l’autorització específica de l’Ajuntament. 

Els adjudicataris dels serveis de bars tampoc no poden utilitzar la resta d’espais del 

centre, llevat que tinguin l’autorització específica, segons el procediment establerts en el 

Reglament. 

No es pot vendre cap producte ni dur a terme activitats de caràcter lucratiu al recinte del 

centre cívic sense autorització municipal. 

Per tal d’evitar la identificació del Centre Cívic amb qualsevol tendència ideològica- 

política o religiosa determinada, les entitats d’aquestes característiques podran fer ús 

d’aquests equipaments de forma puntual, però no com a seu social. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet només es compromet a facilitar la utilització dels 

espais a les associacions i entitats usuàries. No es fa responsable en cap cas de les 

activitats que hi desenvolupin, tant dins com fora dels centres cívics. 

No es poden dur a terme, en cap cas, activitats o actes il·lícits o il·legals, molestos, 

nocius, perillosos o insalubres. 

Les entitats i associacions amb seu al centre cívic no poden, sota cap concepte, llogar ni 

cedir els espais que ocupen a terceres entitats. Ha de ser l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Castellet qui faci sempre aquestes cessions. Quan l’Ajuntament faci una cessió puntual, la 

persona que la demani haurà d’actuar de la mateixa manera. 

No es pot emmagatzemar objectes molestos, nocius, perillosos o insalubres o matèries 

susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o explosió. 

El o la responsabilitat del centre cívic, juntament amb la Taula Coordinadora, en cas de 

que sigui creada, ha de proposar al departament un catàleg d’equipament i necessitats 

que cal cobrir, per a cada exercici. El manteniment general dels centres cívics sempre és 

a càrrec de l’Ajuntament, però els propis de cada entitat són a càrrec de cada associació o 

entitat. 
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Els rètols i cartells del centre cívic, tant els de l’exterior com els de l’interior que serveixen 

per distingir les dependències, han de tenir la mateixa uniformitat que els de la resta 

d’edificis municipals, i els han de dissenyar els serveis tècnics municipals competents. 

A tota publicitat o document (cartells, díptics, revistes, fullets, etc.) d’informació de les 

associacions i entitats amb seu al centre cívic, o usuàries, o referent a les activitats que 

s’hi duguin a terme, hi ha de constar que es tracta d’un equipament de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Castellet, i també la col·laboració genèrica de l’Ajuntament. 

Al Centre Cívic hi haurà un clauer amb les claus de totes les dependència, sota la 

custòdia i responsabilitat del servei de consergeria del Centre Cívic. Una còpia de les 

claus d’accés al centre, de l’alarma i també de l’espai on s’emmagatzema la resta de 

claus de cada centre estarà dipositada, també, a les dependències l’Ajuntament. 

L’Ajuntament pot establir un conveni d’ús de sales amb les entitats que ho sol·licitin. En 

aquest document s’ha d’establir les condicions específiques, que han d’incloure, com a 

mínim, el període de durada, l’avaluació, els costos de la utilització de l’equipament i els 

drets de l’entitat sol·licitant. Al conveni s’hi ha d’annexar el Reglament de funcionament de 

centres cívics i locals socials municipals que les entitats signants tenen l’obligació de 

respectar. 

El conveni o l’autorització de la cessió de les dependències del centre cívic a les 

associacions o entitats té la consideració de cessió d’ús en precari, per tant, és de la seva 

responsabilitat vetllar pel bon funcionament i conservació de les dependències. Aquest 

conveni o autorització pot ser revisat o quedar sense efecte en els casos següents: 

1. Extinció de l’associació o entitat. 

2. Modificació substancial dels objectius dels estatuts de l’associació o entitat. 

3. Utilització inadequada o amb fins il·lícits dels centres cívics per part de qui en té la 

cessió. 

4. Canvi substancial de les circumstàncies o dels motius que propiciaren la cessió. 

5. No utilització habitual i continuada de les dependències cedides. 
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6. Incompliment de les normes del Reglament, o utilització incorrecta i continuada de 

les instal·lacions i dels mitjans materials del Centre Cívic. 

7. Necessitat de fer obres de reforma i millora que obliguin a desocupar les 

dependències o a reorganitzar els espais que hi ha. 

8. Canvi d’ús o de serveis que es presentin al centre cívic. 

L’equipament ha de tenir un llibre de reclamacions i suggeriments a l’abast dels usuaris. 

Cap entitat usuària no pot fer cap tipus d’obra o actuació que impliqui modificacions de la 

configuració, estructura o instal·lacions dels espais d’ús exclusiu, d’ús comú, destinat al 

servei bar i en general a tot l’immoble, llevat que compti amb l’autorització expressa de 

l’Ajuntament. 

L’horari de funcionament ordinari del centre cívic l’ha d’establir, per resolució signada, el 

regidor de Participació Ciutadana, i ha d’estar exposat de manera visible al centre. 

 

 

44..  CCOONNDDIICCIIOONNSS  PPEERR  AALL   FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTT  DDEELL   SSEERRVVEEII  DDEE  BBAARR  

� Obligació d’abonar a l’Ajuntament una quota mensual, actualitzable anualment. 

� Obligació d’adaptar-se a l’horari determinat per l’Ajuntament. 

� Obligació de realitzar el manteniment bàsic e higiene dels espais i zones del bar. 

� Mantenir el local en unes condicions mínimes de confort per als seus usuaris, dins 

un interval de temperatures establerts. 

� Utilitzar les instal·lacions sota el criteri d’estalvi i eficiència energètica. 
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55..  EESSTTUUDDII  DDEELL   MMAANNTTEENNIIMMEENNTT  II  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓ  

5.1. Legalització i permisos 

Les úniques legalitzacions i permisos necessaris previs a l’inici del funcionament del local 

com a Centre Cívic consisteixen en les catalogacions dels diferents organismes oficials de 

la Generalitat de Catalunya o de la Diputació de Barcelona pel que fa als espais 

característics com el casa de gent gran o l’espai del casal jove. 

A part de les legalitzacions i permisos corresponents, es considera necessària, 

prèviament a l’obertura, l’aprovació d’una ordenança que reguli l’ús dels espais del Centre 

Cívic, un reglament d’ús. 

 

5.2. Cerimònia inaugural 

El més adient per inaugurar un espai tan singular per al municipi i, amb la versatilitat 

d’opcions que ofereix un local d’aquestes característiques, és una cerimònia 

d’inauguració, a fi de mostrar les seves possibilitats. 

El dia de la setmana ideal per a la seva inauguració, donades les característiques del 

municipi, es considera que és un  dissabte o un diumenge, que és quan el municipi 

agrupa la major part de la seva massa social. També seria ideal algun dia coincident amb 

alguna celebració local. 

Proposta d’actes per a la cerimònia inaugural: 

• 18:00h Tallada de cinta, prioritàriament a càrrec d’un Conseller de la Generalitat o 

d’un Diputat del Parlament de Catalunya. En cas de no ser factible aquesta 

possibilitat podria fer-ho alguna persona amb rellevància política o social. 

• 18:15h Discurs inaugural a càrrec de la personalitat encarregada de la tallada de 

cinta i de l’il·lustríssim alcalde de Sant Vicenç de Castellet. 

• 18:30h Actuació d’animació (màgia, il·lusionisme) 

• 20:00h Piscolabis gratuït per als assistents. 
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• 20:45h Concert de música tradicional o folk. 

• 22:00 Cloenda de l’acte inaugural. 

Durant la cerimònia les portes restaran obertes per a la visita dels diferents espais que 

oferirà el Centre Cívic. 

Durant la cerimònia s’entregarà als assistents tríptics informatius dels serveis, activitats i 

possibilitats que ofereix el Centre Cívic, així com de la seva història. 

 

5.3. Horari d’obertura 

L’horari òptim d’obertura, al ser un centre de caire social, seria de 9:00 hores a 22:00 

hores els diumenges, dilluns, dimarts, dimecres i dijous i de 9:00 hores a 24:00 hores els 

divendres i dissabtes, dies de vigília de festius i durant el mes d’agost. Els espais 

administratius, com l’Ajuntament o l’Arxiu Municipal, i desvinculats al centre Cívic restaran 

tancats per sectors, segons la distribució interior, fora del seu horari d’obertura. 

Per les característiques del centre seria molt positiva la possibilitat d’un horari flexible i 

adaptat a les necessitats del moment. 

Segons aquest horari, durant les setmanes ordinàries, restaria obert unes 95 hores 

setmanals. 

 

5.4. Personal i mà d’obra 

Es considera que amb una dues persones sempre presents serien suficients per a 

l’obertura, manteniment tipus neteja e higiene i la gestió del centre. Per tant, s’ha de fer el 

càlcul per a les hores setmanals totals. 

 Hores d’obertura setmanals     95h 

 Nombre hores persona/setmana      40h 

Nombre de persones per a obrir el centre   2,375 
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Per tant la opció més adequada, en cas de contractar personal fix, és la de contractar a  

persones, que cobririen 80 de les 95 hores setmanals i les 15hores restants es repartirien 

entre les dues persones com a hores extra. 

Pel que fa al manteniment d’equips i d’instal·lacions, la millor opció és la subcontractació. 

Per un municipi com Sant Vicenç de Castellet és viable la opció de contractar a dues 

persones a jornada  complerta, més les hores extres. Però per poder gestionar el Centre 

Cívic, amb interessos propis, és convenient incloure un servei de Bar. 

 

5.5. Participació i dinamització 

Es tracta d’un predisseny de les propostes de participació i dinamització. Una de les claus 

per a que el Centre Cívic tingui rellevància en el municipi i funcioni com a tal és la impulsió 

de la massa social a participar en el projecte, per això es proposen les següents 

actuacions: 

5.1.1. Participació  

Es tracta d’elaborar diferents alternatives, exposar-les i debatre-les amb les entitats i amb 

la ciutadania per arribar a un consens pel que fa a la distribució interior. 

Prèviament s’haurà d’informar als ciutadans presents, mitjançant presentació oral, amb 

possible suport de projeccions, de la idea del projecte i de les possibles opcions que s’hi 

poden encabir, per a posar-los en el context i poder debatre amb coneixement de les 

causes. 

La exposició de la distribució interior pot ser mitjançant medis informàtics i vídeo- 

projeccions, maqueta amb distribucions intercanviables o mitjançant maquetació virtual e 

impressió posterior. El mètode de distribució anirà en funció de la disponibilitat 

pressupostària. 

5.1.2. Promoció del projecte  

Un cop aprovat el projecte definitivament es proposa una jornada d’exposició d’aquest, 

oberta al públic, i amb la explicació del que oferirà i del que suposarà pel municipi. 
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5.1.3. Guia del Centre Cívic  

Es tracta d’elaborar una guia d’ús, amb els drets i deures principals, un resum històric de 

l’edifici, els serveis i les possibilitats que oferirà, així com les activitats que s’hi podran 

programar. Ha de contenir la definició de centre cívic i les seves finalitats i és 

recomanable que contingui fotografies del centre i dels seus espais. 

5.1.4. Cerimònia Inaugural  

Consisteix en la promoció del Centre Cívic mitjançant una cerimònia que mostri algunes 

de les possibilitats d’ús que oferirà al municipi i on s’entregarà la guia del Centre Cívic a 

tots els participants. S’ha de tenir en compte que serà la primera imatge que en tindrà la 

ciutadania i de les seves possibilitats. 

5.1.5. Taula de Coordinació  

Al Centre Cívic es pot crear una Taula de Coordinació, formada per un regidor, un 

responsable del centre, una persona del servei de consergeria i representants de les 

associacions o entitats municipals que utilitzin el Centre Cívic assíduament, així com totes 

aquelles persones que per consens es cregui oportú (amb veu però sense vot). 

Entre d’altres, tindrà les funcions de promoure la dinamització i el coneixement públic del 

centre cívic, vetllar pel manteniment de la convivència en el centre, en un clima d’ordre i 

respecte a les persones, les normes, i l’equipament i fer propostes per millor el centre 

cívic i el seu funcionament. 

5.1.6. Concurs per al disseny del logotip  

Es tracta d’una proposta per a l’elecció del logotip del Centre Cívic mitjançant un concurs 

que convidi a tots els vilatans i vilatanes a dissenyar la representació gràfica que 

identifiqui aquest equipament municipal. 

L’objectiu del logotip serà el de projectar una imatge genèrica del Centre Cívic que 

serveixi com a marc de les activitats i els serveis que s’hi desenvolupen. Per això, els 

participants hauran de presentar el disseny que reflecteixi les característiques d’aquest 

equipament amb el major grau d’innovació, originalitat, creativitat, etc. 
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Es proposen els següents requisits per als participants: 

• Cada participant podrà presentar un màxim de tres logotips. 

• Els logotips hauran de ser originals i inèdits i no d’haver estat presentats a cap altre 

concurs. 

• El disseny és completament lliure, així com la decisió d’incorporar text o no. 

• El logotip i el nom han de ser ideats i presentats en color. S’exclouran els daurats i 

platejats, així com els fluorescents, els relleus o els volums enganxats. 

• També  caldrà presentar una versió en blanc i negre per copsar l’efecte de 

reproducció a una sola tinta. 

• Els dissenys es poden elaborar amb qualsevol estil o tècnica que permeti reproduir-

los fotogràficament i imprimir a color. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

L’antiga nau de la fàbrica tèxtil de Can Soler no està preparada per a donar resposta a les 

exigides en la normativa actual. La construcció disposa de patologies estructurals i 

constructives pròpies de l’envelliment però, mitjançant una intervenció de rehabilitació i 

adequació, es considera d’interès conservar-lo i recuperar-lo per als usos previstos, doncs 

forma part dels edificis industrials a conservar pel pes històric i social que representa per 

al municipi. 

Pel desenvolupament i tractament del successiu procés de rehabilitació es seguirà el 

següent ordre d’actuació : 

o Fonamentació 

o Estructura vertical portant 

o Estructura horitzontal portant 

o Intervenció del sistema evolvent de la coberta 

o Reconeixement, diagnosi i teràpia de les patologies existents 

 

22..  PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’AACCTTUUAACCIIÓÓ  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  

Es tracta d’una rehabilitació que pretén preservar en tot moment, el sistema constructiu de 

l’època i marcar clarament quines parts es rehabiliten i quines es construeixen de nou.  

Es, per aquest motiu, que la tipologia estructural escollida en la part rehabilitada recrea els 

forjats originals de volta catalana amb una sota coberta formada per encavallades de 

fusta. Referent a la nova construcció, dos nuclis de comunicació vertical ubicats a 

l’exterior, ambdós a cada extrem de  la nau. Aquest es defineixen, tan en forma com amb 

materials, a la tipologia constructiva del moment i s’utilitzen com a materials principals, el 

formigó i el vidre. 
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La biblioteca del Municipi de Sant Joan de Vilatorrada, té un nucli com aquest i ens varem 

acostar, per poder veure com ho podíem fer.  A més a més aquesta biblioteca és una 

rehabilitació d’una antiga fàbrica tèxtil, Cal Gallifa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Fonamentació 
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Partint de suposicions i tenint en compte que no es té cap referència ni informació sobre la 

fonamentació existent actual, s’ha optat per recalçar tota la fonamentació de l’estructura 

vertical portant. Amb això es pretén seguir les recomanacions de les normatives actuals  i 

aconseguir l’estabilitat estructural de la nau amb la intervenció de la nova proposta. 

El procediment a seguir en el procés de recalç és el següent:  

1- Estat actual de la fonamentació. 

Graves

Solera de formigó

Sabata existentVerdugada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Extracció del paviment. 
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Paviment

Terres

 

3- Replanteig de la sabata i buidat de les terres per a la nova fonamentació. Primer 

s’executarà la meitat d’un costat de la sabata i posteriorment l’altra meitat. 

 

4- Col·locació d’un petit encofrat per subjectar les terres,el formigó de neteja i les 

armadures sobre dels separadors. Les armadures es desplegaran en la part 

posterior perquè un cop executat l’altra costat de la fonamentació serveixin de 

connectors.  



Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 67

Encofrat
Armat

Formigó de neteja

Làmina plàstica

 

5- Col·lecció dels connectors units a la sabata i fixats amb resines epòxid 

hidroexpansives i formigonat de la sabata. 

Formigonat

Conectors

Resines epoxi

Làmina plàstica

 

6- Una vegada consolidada la nova sabata, s’executarà l’altra part, evitant 

l’assentament diferencial de l’edifici. 

7- Extracció de les terres de l’altra costat de la fonamentació i col·locació de l’encofrat. 
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8- Col·locació del formigó de neteja i de l’armat de la sabata amb les esperes 

deixades en la 1ª fase del recalç. 

EncofratArmat de
solpament

  

9- Col·locació dels connectors i formigonat de la sabata. 

Terres

Làmina plàstica
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Encofrat

Formigó HA-25

Armat de
solpament

Solape

 

10- Extracció de l’encofrat i col·locació de les terres i del paviment. 

Sabata nova

Sabata correguda

 

2.2. Estructura vertical portant 

Amb el nou projecte de rehabilitació, i segons la nova proposta, s’ha optat per eliminar els 

pilars inicials nº 4-17-18-19-20-33-62. D’altra banda s’ha considerat necessari adaptar a 

l’estructura uns nous pilars, aquests enumerats com a P-A/B/C-D (veure plànol nº  25 de 

fonamentació). 

Al tractar-se de pilars metàl·lics, aquests es protegiran amb uns caixons de pladur 

tallafocs, seguint d’aquesta manera la normativa relativa a contraincendis. 
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Com a tancament general de l’edifici es proposa mantenir els paredats actuals ja que, 

previ tractament i revestiment interior, aconseguim que compleixin les necessitats 

requerides, tant de manera estructural, com aïllament tèrmic, acústic i higrotèrmic, d’acord 

amb les condicions de les normatives que li són aplicables. De totes maneres es rejuntarà 

el paredat vertical, amb morter amb additius de ciment blanc amb colorant. 

En punts concrets de la façana, es repesaran les fissures existents amb grapes revestides 

amb malla de polietilè per tal de procedir a l’estucat de la façana. 

 

2.3. Estructura horitzontal portant 

Segons els càlculs adjuntats a l’apartat de càlculs el forjat existent és suficientment capaç 

de suportar les càrregues previstes en la nova proposta de la fàbrica. 

 

2.4. Coberta 

Es distingeixen dos tipus de coberta de dissenys, sistemes i materials ben diferents. Una 

d’uralita per a la nau central de la fàbrica i una altra de teula ceràmica per a la torre. 

2.4.1. Coberta inclinada de teula 

- Retirada del tancament original: 

Primer de tot es procedirà a la retirada dels elements integrants de la coberta , és a dir, 

les teules, deixant a la vista els elements de suport per ser seguidament tractats. Durant el 

procés d’extracció es realitzarà una tria d’aquelles peces que es conservin en bon estat 

per ser intervingudes i posteriorment reutilitzades, i de les que  es troben en mal estat per 

ser substituïdes.  

Aquest procés de reutilització consisteix en l’extracció manual i la neteja individual de 

cada una de les teules per extreure’n la brutícia acumulada pel pas del temps o per tractar 

algun deteriorament. Un cop efectuat tot el procediment s’apilaran les peces i es 

romandran guardades fins el moment de la seva nova col·locació. 
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Amb aquest sistema aconseguim reduir una quantitat del pressupost del projecte, a l’hora 

que intervenim i afavorim amb el medi ambient de forma positiva. 

- Comprovació i adequació de l’estructura portant i el suport: 

L’estructura i el suport, ambdós de fusta, es van estar assetjant amb els estris pertinents 

per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i es va observar que l’estructura 

es mantenia en condicions però que el suport no estava en molt bon estat. És per això 

que s’ha optat per mantindre intacta l’estructura, aplicant-li un tractament de sanejament 

com a mesura de manteniment i d’anivellament, i  substituir el suport per altres productes 

com taulells de fusta. 

És molt important aconseguir una superfície el més uniforme possible. 

- Col·locació de l’aïllament tèrmic: 

Una vegada col·locat el suport en les condicions necessàries, es col·locarà l’aïllament 

tèrmic. Aquest aïllament s’instal·larà seguint les instruccions de col·locació i precaucions 

(incidència dels rajos ultraviolats, temperatures màximes i mínimes  d’instal·lació, humitats 

dels suport, etc.) a tenir en compte i indicades pel fabricant.   

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta tipologia de coberta no implica la col·locació 

d’una làmina impermeable ja que el propi sistema de travat de les teules funciona com a 

tal, evitant infiltracions de qualssevol tipus. 

- Col·locació de l’acabat: 

Les teules seran novament col·locades de la forma tradicional i unides mitjançant massilla 

sobre llistons, facilitant d’aquesta manera la seva instal·lació i milloraran la ventilació en la 

part inferior de les teules creant una càmera hiperventilada que evita condensacions i 

humitats, i allargant de la següent forma la seva vida útil. La massilla proporciona el 

segellat elàstic de les teules, que eviten que aquestes es desenganxin per moviments 

estructurals o per qualsevol tracció realitzada sobre la mateixa, com petjades, l’acció dels 

ocells o condicions climatològiques extremes. El segellat amb massilla és molt lleuger, fet 

molt important en la rehabilitació. 
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Les teules es fixaran  de forma mecànica sobre els llistons de fusta, instal·lats a la 

distància que marquen les mesures de les teules. La norma UNE  de instal·lació indica 

que han de ser clavades totes les teules que formen el perímetre de la coberta, i una cada 

cinc dins del perímetre en pendents no superiors a un 100%. Els avantatges del sistema 

son la seva facilitat de muntatge, la millora de l’aireació del sistema i la millora de 

l’absorció de les dilatacions i contraccions. 

El replanteig per a la col·locació de les teules ceràmiques és el següent: El primer pas 

consisteix en la configuració de l’aleró. Es col·loca la primera filada al llarg de tot l’aleró i 

amb un voladís mínim de 7cm. A continuació es col·loca la primera fila longitudinal 

esquerra partint de l’angle inferior fins a arribar al carener. Després de haver situat la 

primera filada del replanteig, col·locarem sobre aquesta les filades successives de manera 

que els forats de cada filada quedin tancats en la part superior de la filada següent, 

sempre conservant la mateixa separació que en la filada anterior. Quan s’arriba a la part 

superior, ho rematarem amb una maestra de morter. 

2.4.2. Coberta d’uralita 

S’ha optat per destruir la coberta de la nau d’uralita i substituir-la per una altra d’inclinada 

a quatre aigües composta per els següents materials i/o capes  

- Rastrells de fusta recolzats sobre biga. 

- Panell sandwich de fusta 2 cares. 

- Aïllament de poliestirè extorsionat entremig. 

- Placa Tex saplack BT. 

- Escuma de poliuretà especial teules. 

- Teula àrab.   

Aquest tipus de cobertes, en aquests moments aquest material està prohibit i per fer el 

desmuntatge es necessita una sèrie de permisos especials. 

2.4.2.1L’Amiant com material prohibit 

L’amiant com a material 
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Un dels punts previs que cal tenir en compte a l’hora de dur a terme un enderroc és la 

possibilitat de trobar materials que continguin amiant. L'amiant o l’asbest és un terme 

utilitzat per denominar una sèrie de metasilicats de ferro, alumini i magnesi que presenten 

formes fibroses. Hi ha una àmplia gamma de varietats; les més emprades en aplicacions 

de construcció són el crisòtil o amiant blanc, l’amosita o amiant marró i la crocidolita o 

amiant blau. Totes les varietats d'amiant es caracteritzen per la incombustibilitat, per ser 

un bon aïllament tèrmic i per la resistència a les altes temperatures, al pas de l'electricitat, 

a l'abrasió i als microorganismes. 

Aquestes propietats, al costat del seu tradicional baix cost, van fer de l'amiant un element 

molt útil per a la indústria de la construcció. La primera explotació moderna d'amiant es 

remunta al 1880 i, d'una manera més o menys intensa, s'ha utilitzat durant tot el segle XX. 

A Espanya, el període de màxima utilització és el comprès entre els anys 1960 i 1984. A 

mesura que l'amiant s'utilitzava, es van anar coneixent els riscos que representava per a 

la salut la inhalació de les seves fibres i, lentament, s'han anat prohibint els diferents usos. 

A Espanya, la prohibició de fabricació de l'última varietat d'amiant, el crisòtil, va ser fixada 

per al 14 de juny del 2002 i la seva comercialització va finalitzar el 14 de desembre del 

2002. 

Aplicacions de l’amiant 

Les diferents formes d'introduir l'amiant en un edifici i les seves aplicacions conegudes 

poden ser les següents: 

• Productes aïllants: Pel caràcter ignífug i pràcticament la nul·la conductivitat tèrmica, 

l'amiant era utilitzat per fabricar nombrosos productes aïllants tèrmics i de protecció al foc. 

A l'edifici, aquests productes arribaven de diferents formes: com a fibres, subministrades 

per revestir les cambres d'aire en cobertes, façanes o falsos sostres, així com per dur a 

terme diferents revestiments aïllants tèrmics, correccions acústiques, protecció contra el 

foc i control de condensacions actuant com material higroscòpic, barrejats amb adhesius i 

aglutinants que, aplicats al suport, fixaven les fibres projectades o aplicades manualment 

barrejant-les amb el morter de protecció, ja fos en estructures per protegir del foc, o en 

revestiments de morter a les façanes aïllades per l'exterior. 
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• Fibres pures manufacturades i teixides: per confeccionar mantes aïllants, cordons per 

l'aïllament en juntes de calderes i canonades, apagaguspires en quadres elèctrics o a les 

calorifugacions per l'aïllament de turbines, forns, calderes i canalitzacions d'aigua o gas a 

temperatures extremes. 

• Productes prefabricats que barrejaven les fibres d'amiant amb altres materials i es 

proveïen les construccions de plaques conformades de diferents fibres barrejades amb 

guix, cel·lulosa, encenalls de fusta, etc., per col·locar-lo en falsos sostres, divisions i 

envans lleugers, plaques absorbents acústiques, proteccions per a focus de calor com 

radiadors mitjançant la col·locació de les plaques com a cartel·la sobre aquests o 

separant-los de la paret. 

•També eren subministrades en forma de plaques ignífugues per protegir estructures o 

confeccionar conductes d'impulsió d'aire, etc. Amb les fibres barrejades amb cel·lulosa es 

fabricaven papers i cartrons aïllants utilitzats per al revestiment en juntes i forats. Altres 

productes amb fibres d'amiant que arribaven a obra eren els elements tallafoc com portes, 

comportes per sectoritzar incendis, etc. Elaborats normalment amb xapa d'acer amb una 

capa interior de fibres pures d'amiant, i les proteccions aïllants de cables elèctrics on es 

barrejaven les fibres d'amiant amb diferents polímers. Finalment, cal considerar també 

com a material aïllant i prefabricat el fibrociment que s'utilitzava en ocasions per protegir 

del foc estructures metàl·liques. 

Protocol d’actuació quan trobem amiant en una obra  

L'amiant o l’asbest és un terme utilitzat per denominar una sèrie de metasilicats de ferro, 

alumini i magnesi que presenten formes fibroses. Hi ha una àmplia gamma de varietats; 

les més emprades en aplicacions de construcció són el crisòtil o amiant blanc, l’amosita o 

amiant marró i la crocidolita o amiant blau. Totes les varietats d'amiant es caracteritzen 

per la incombustibilitat, per ser un bon aïllant tèrmic i per la resistència a les altes 

temperatures, al pas de l'electricitat, a l'abrasió i als microorganismes.  

A mesura que l'amiant s'utilitzava, es van anar coneixent els riscos que representava per 

a la salut la inhalació de les seves fibres i, lentament, se n'han anat prohibint els diferents 

usos.  
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Actualment la utilització, producció i comercialització de l’amiant i dels productes que el 

contenen estan prohibides per la seva especial perillositat. A Espanya, la prohibició de 

fabricació de l'última varietat d'amiant, el crisòtil, es va fixar per al 14 de juny de 2002 i la 

seva comercialització va finalitzar el 14 de desembre de 2002.  

Les aplicacions més usuals de l’amiant en els edificis es poden trobar en aquest quadre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tipologia d’edificis que potencialment poden contenir aplicacions d’amiant de risc 

elevat és la següent: 
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Normalment trobarem amiant quan intervenim en enderrocs, obres de rehabilitació i en 

feines de manteniment. La seva perillositat es basa principalment en l’exposició a les 

seves fibres, que afecten la salut dels treballadors que el manipulen, ja que pot provocar 

malalties com l’asbestosi, el càncer de pulmó i el mesotelioma. 

Com podem actuar si trobem amiant  

Ens podem trobar davant diverses casuístiques:  

a) Ens sembla que pot haver-hi amiant en aquella zona o en aquell element però no hi 

intervenim en cap moment . En aquest cas, no és necessari fer res respecte a aquell 

element o zona on es creu que hi ha l’amiant. Cal tenir cura de no fer-hi cap tipus 

d’intervenció, ni tocar el material o moure’l. Independentment, si es creu adient, es pot 

treure’n una mostra i portar-la a analitzar.  

b) Ens sembla que pot haver-hi amiant en aquella zona o en aquell element però hem de 

fer-hi una petita intervenció en què sols hi incidirem en una petita porció. 

1) Primer de tot, hem de saber si aquell element o aquella zona on podem intervenir conté 

fibres d’amiant.  

2) Caldrà treure una mostra en una única peça de 10 cm x 10 cm de dimensió com a 

mínim i portar-la analitzar.  

Recomanacions per obtenir-ne la mostra:  

• Cal humitejar prèviament la zona on es vol treure la mostra.  

• S’ha de tenir cura de no tocar el material sense cap tipus de protecció.  

• Cal utilitzar ganivets o pinces (mai una serra).  

• S’ha de col·locar en una bossa o en un recipient, tenint cura que sigui tan hermètic com 

sigui possible.  
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• S’ha de tapar o segellar immediatament la zona on s’ha obtingut la mostra (per exemple, 

amb un vernís esprai).  

• Cal identificar la mostra.  

• Posteriorment cal netejar els elements utilitzats per treure la mostra.  

3) El formulari que haurà d’acompanyar la mostra es pot baixar del web, Formulari test 

d’amiant. Cal emplenar tots els apartats que hi ha en el formulari, ja que així es pot 

determinar molt millor la mostra a analitzar.  

4) Un cop se saben els resultats de l’anàlisi, si aquesta mostra conté amiant, caldrà posar-

se en contacte amb una empresa que estigui registrada en el RERA.  

Aquesta empresa ha de presentar un pla de treball amb risc d’exposició a l’amiant, que 

haurà de recollir el conjunt de mesures aplicables necessàries per garantir la seguretat i 

salut dels treballadors amb risc d’exposició a l’amiant.  

Aquest pla s’ha de presentar a l’autoritat laboral del lloc on es facin les operacions i ha 

d’estar aprovat abans de l’inici dels treballs. El termini de resolució és de 45 dies a 

comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’autoritat 

laboral competent. En el cas que el territori d’inscripció al RERA i el de presentació del pla 

de treball no coincideixin, l’empresa que faci els treballs ha de presentar, junt amb el pla 

de treball, la fotocòpia de la inscripció en el RERA del seu territori.  

5) Un cop es doni la resolució, l’empresa encarregada de les tasques relacionades amb 

l’amiant executarà els treballs. Finalitzades aquestes tasques, es pot iniciar l’obra en la 

zona o element afectat per l’amiant.  

c) Ens sembla que pot haver-hi amiant en aquella zona o en aquell element però l’he de 

treure o substituir. 

Actuarem de la mateixa manera que en el punt anterior. 

 

33..  FFIITTXXEESS  PPAATTOOLLÒÒGGIIQQUUEESS  
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LLooccaall ii ttzzaacciióó

  

  

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Fissures i petits despreniments parcials de la zona del marc de l’obertura de la finestra de la 

façana principal. 

CCaauussaa  

La dilatació i la contracció higrotèrmica. La humitat, juntament amb les glaçades de la zona que es 

pateixen al hivern, han afectat a aquesta zona per les seves parts més febles. 

EEssttaatt   

No presenta perill imminent però a mesura que passa el temps els materials van perden eficiència 

si no hi ha  manteniment adequat.   

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Sanejament i reconstrucció de la façana. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

                          

    

    

    

    

    

      

    

                    

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Fissures i despreniment parcial de la cornisa de la façana principal. 

CCaauussaa  

Manca d’adherència entre els materials. 

EEssttaatt   

Perill de despreniment de part o tota la totalitat de la part esmentada de la cornisa. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Retirada de la totalitat de les parts de la cornisa que tinguin risc imminent de despreniments i 

reposició dels elements extrets mitjançant fixacions mecàniques. 

OObbsseerrvvaacciioonnss  

Zona molt afectada per despreniments degut que pateix humitats directes degut a la manca del 

canaló de recollida d’aigües i alhora pateix períodes de glaçades al hivern. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

    

    

    

    

    

    

    

  

                    

  

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Despreniment parcial de la cornisa de la façana principal. 

CCaauussaa  

Manca d’adherència dels materials 

EEssttaatt   

Perill parcial de despreniments de materials de la cornisa 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Retirada de la totalitat de les parts de la cornisa que tinguin risc imminent de despreniments i 

reposició dels elements extrets mitjançant fixacions mecàniques. 

OObbsseerrvvaacciioonnss  

Zona molt afectada per despreniments degut que pateix humitats directes i alhora pateix períodes 

de glaçades al hivern. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

        

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Despreniment dels materials de la part inferior de la finestra i a la vegada del taulell de fusta que 

servia per avisar de l’obertura de la finestra de la torre. 

CCaauussaa  

La falta de conservació i l’aigua de pluja que pot discórrer per les dues bandes de la finestra, fa 

que es humitegi aquesta zona de la façana, que junt amb l’exposició de canvis de temperatures, 

provoquen el deteriorament dels materials. 

EEssttaatt   

 Perill imminent de despreniment de materials de la façana.  

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Repicat i neteja de les zones afectades. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

                          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Taques d’humitats a la part de la cornisa 

CCaauussaa  

La falta de canaló de recollides d’aigües fa que l’aigua i la brutícia de tota la coberta caigui sobre 

la façana i provoqui taques i erosió i posteriorment el despreniment del material. 

EEssttaatt   

Perill de despreniment de part de material de la cornisa.  

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Repicat i neteja del material de la cornisa i posteriorment col·locació del canaló de recollides 

d’aigües. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

        

        

        

        

        

        

        

      

        

        

        

                            

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Disgregació del material de subjecció en part del tancament 

CCaauussaa  

Adversitats atmosfèriques, una dolenta dosificació en la seva elaboració i manca de manteniment 

EEssttaatt   

Manca de material d’unió entre peces, carreus i material d’unió 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Neteja de totes les juntes de morter, substitució de peces en mal estat amb ciment, previ 

humectació de la zona, un cop realitzat això procedirem  l’arrebossat de la zona intervinguda amb 

morter de ciment 

Projecte de rehabilitació i canvi  d’ús de la fàbrica tèxtil Can Soler 

FITXA 6 
 



 

 85

LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

              

              

              

              

              

              

              

          

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Taques d’humitat per filtració en la planta baixa 

CCaauussaa  

Les humitats per filtració apareixen com a conseqüència de terres amb un alt grau d’humitat, que 

fan que l’aigua filtri per la paret de carreus de pedra. 

EEssttaatt   

Aparició de taques d’humitat que a les zones més afectades inflen l’acabat dels paraments. Amb 

el pas del temps, aquesta humitat podria conduir aparicions de fongs 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

 

Netejar i ens els casos més desfavorables enretirar el revestiment que cobreix els elements 

afectats, i després de l’assecatge d’aquestes zones, realitzar el revestiment d’acabat 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

            

            

            

            

            

      

            

        

                    

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Fissures i petits despreniments parcials de la zona del marc de l’obertura de la finestra de la 

façana principal. 

CCaauussaa  

La dilatació i la contracció higrotèrmica. La humitat, juntament amb les glaçades de la zona que es 

pateixen al hivern, han afectat a aquesta zona per les seves parts més febles. 

EEssttaatt   

No presenta perill imminent però a mesura que passa el temps els materials van perden eficiència 

si no hi ha  manteniment adequat.   

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Sanejament i reconstrucció del marc de la façana. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Taques d’humitat al trobament entre la façana i la torre, possiblement humitat de dins en fora. 

CCaauussaa  

Manca d’estanqueïtat en les justes provinents de la coberta. Degut a l’envelliment i la degradació 

del material amb que està formada la coberta. 

EEssttaatt   

Aparició de taques d’humitat en el revestiment del tancament exterior. Aquestes taques poden 

desencadenar l’aparició de fongs amb el pas del temps, provocant la degradació visual del 

revestiment. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Substitució de la coberta i garantir una bona estanquitat . Neteja completa del parament i en els 

casos més desfavorable enretirar el revestiment, assecat i nou acabat exterior. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

  

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Taques d’humitat amb eflorescències a la part superior de la façana 

CCaauussaa  

La cristal·lització en la superfície de la façana de les sals contingudes en el mateix. 

EEssttaatt   

 No és perillós però si que dona un efecte visual de degradació. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Una possible solució és rascar les zones afectades, si no es dissolen amb aigua s’hauran d’aplicar 

productes químics. Però el manteniment de la façana és important per evitar pròximes 

eflorescències 

 

Projecte de rehabilitació i canvi  d’ús de la fàbrica tèxtil Can Soler 

FITXA 10 
 



 

 89

 

LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Trossos d’uralita trencades, en mal estat i soltes per la coberta. 

CCaauussaa  

El no manteniment i el pas del temps han fet que es desprenguin o trenquin trossos d’uralita de la 

coberta.  

EEssttaatt   

 L’estat actual és de perill que caiguin les peces soltes.  

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Retirada de la teulada i substitució de nous materials i bona estanquitat. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

                          

            

            

            

            

            

            

    

  

            

    

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Manca parcial de canal de recollides d’aigües pluvials. 

CCaauussaa  

Deteriorament dels suports de subjecció de la mateixa. 

EEssttaatt   

No hi ha perill, però la manca d’un canal de recollida d’aigües pot provocar noves patologies 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Reposició d’una  canal de recollides d’aigües i/o rehabilitació de la coberta. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

            

            

            

            

            

            

          

  

            

            

            

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Falta parcial del carener de la coberta 

CCaauussaa  

El no manteniment i el pas del temps han fet que es desprenguin o trenquin trossos d’uralita de la 

coberta.  

EEssttaatt   

 L’estat actual és de perill que caiguin les peces soltes.  

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Retirada de la teulada i substitució de nous materials i bona estanquitat. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa      

                          

            

            

            

            

            

    

            

        

            

      

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Creixement incontrolat de vegetació i plantes en la zona del riu i de la façana posterior. 

CCaauussaa  

Manca de manteniment de la zona. 

EEssttaatt   

Les plantes cobreixen la zona posterior de l’edifici.  

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Neteja i desbrossada del terreny de les zones afectades per la vegetació. 
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