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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Possible podriment de les bigues de la coberta de la torre 

CCaauussaa  

La causa d’aquest mal estat de les bigues de fusta de la torre és la manca d’estanqueïtat de la 

coberta i el contacte permanent amb la humitat.  

EEssttaatt   

Mal estat de l’estructura de la coberta de la torre. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Retirada i substitució del material de fusta i garantir una bona estanquitat a la coberta. El 

manteniment continu també afavoreix. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

                                                  

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

            

            

            

            

            

            

            

            

              

  

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Oxidació de la barana de l’escala de la torre i perfils metàl·lics. 

CCaauussaa  

Una manca de tancaments i estar 24 hores amb exposició total dels canvis climàtics, fa que hi 

hagi humitat i es filtri pels materials, conseqüència, la oxidació de materials metàl·lics. 

EEssttaatt   

Tota la barana i materials metàl·lics de la torre estan oxidats. L’estat és de perill per la no 

durabilitat dels materials afectats. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó 

Tota la torre anirà rehabilitada i tractada amb materials nous. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

                                                   

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

          

          

          

          

          

      

  

        

      

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Escamassaió de la pintura de la paret de la torre 

CCaauussaa  

Humitat accidental a causa del trencament de la finestra. La prolongació continua a humitats, 

canvis constants de temperatura.. fa que la pintura de la paret s’escami completament. 

EEssttaatt   

Deplorable. A causa de la manca de manteniment, s’està portant a terme patologies. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Tancar l’obertura de la finestra i garantir l’estanquitat. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

                                              

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa                    

                          

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Taques d’humitat a les cantonades de les parets de la torre. 

CCaauussaa  

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. La dilatació i la contracció higrotèrmica a causa de 

l’entrada directa de l’aigua de la pluja. A mesura que passa el temps els materials van perden 

eficiència si no hi ha  manteniment adequat.   

EEssttaatt   

Deplorable 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Tancament de les obertures de les finestres de la torre i garantir l’estanquitat. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa        

  

  

  

  

  

      

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Oxidació dels tirants de les voltes catalanes. 

CCaauussaa  

Una manca de tancaments i estar 24 hores amb exposició total dels canvis climàtics, fa que hi 

hagi humitat i es filtri pels materials, conseqüència, la corrosió de materials metàl·lics. 

EEssttaatt   

Oxidació de tots els tirants i despreniment del revestiment degut a aquesta.  

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Podriem fer un repicat de tot el revestiment, tractar els tirants i tornar a revestir. Sempre i quan es 

tanquin totes les obertures de la nau. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa      

  

  

                    

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Pudrició de la fusta de la jàssera.  

CCaauussaa  

La manca de manteniment, un possible incendi, la humitat... fa que tots els element de fusta 

estiguin podrits. 

EEssttaatt   

L’estat de la fusta és cremada i podrida. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Substituir la fusta per materials metàl·lics o amb fusta trancada.  
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa        

  

  

  

  

  

  

                        

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Pilars de ferro colat, amb mal estat. 

CCaauussaa  

La manca de manteniment, i els diversos factors ambientals (humitats) fan que tots els pilars de 

ferro colat estiguin oxidats.  

EEssttaatt   

Estan tots els pilars en mal estat. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Actualment per normativa no estan vigent construir pilars amb ferro colat, però en el nostre cas,  

com que és una rehabilitació, tractarem l’oxidació i desprès els forrarem amb pladur per garantir EI

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

FITXA 21 
 

 

 100

LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa        

      

    

  

  

  

          

    

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Paret de la Primera Planta es troba en un estat mitjanament acceptable tot i que presenten alguns 

forats produïts (sota el nostre punt de vista) per erosió física. 

CCaauussaa  

Aquesta degradació pot haver estat produïda pel pas del temps i per la inexistència de cap 

material que uneixi i travi les pedres del mur 

EEssttaatt   

No presenta perill. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Es procedirà a recomposar les parets del material degradat o desprès de la paret i per tal de 

monolititzar la paret es rejuntarà amb morter. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa      

  

  

  

  

  

  

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Runa a la Segona Planta de la Nau i infiltracions d’humitat. 

CCaauussaa  

A causa de la manca de manteniment, hi ha infiltracions d’aigua de la pluja, el problema s’agreuja 

si li sumen la gran quantitat de runa que hi ha apilada a la Segona Planta, fa que això a mesura 

que passa el temps es creïn gran quantitats de fons. 

EEssttaatt   

Deprorable 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Treure tota la runa que hi ha a la nau. La coberta anirà rehabilitada garrantir una màxima 

estanquitat.
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa        

  

  

  

  

            

            

                

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Obertures al fals sostre de la Planta Segona 

CCaauussaa  

Trencament del fals sostre o despreniment del mateix per falta de manteniment, humitats de 

filtració. El fals sostre està format per canyís i una capa de guix. 

EEssttaatt   

Tot el fals sostre de la Segona Planta età molt deteriorat amb múltiples forats. 

PPoossssiibbllee  SSoolluucciióó  

Pel no ús del fals sostre amb canyís o pel mal estat del mateix s’opta per una coberta nova i sense 

fals sostre. 
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LLooccaall ii ttzzaacciióó  

 

DDooccuummeennttaacciióó  ffoottooggrrààff iiccaa      

  

  

  

  

  

                            

IIddeenntt ii ff iiccaacciióó  

Pudricó de les bigues de la Planta Segona 

CCaauussaa  

La coberta dreta de la Planta Segona presenta una pudrició de les bigues de fusta. Una de les 

possibles causes es la humitat per filtració 

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  

La solució adoptada en la rehabilitació és la retirada total de la coberta i substitució una de nova.
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CCAAPPÍÍTTOOLL   IIVV  

MMEEMMÒÒRRIIAA  DDEE  MMAATTEERRIIAALLSS  AACCTTUUAALLSS  
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11..  OOBBJJEECCTTIIUUSS  DDEE  LLAA  MMEEMMÒÒRRIIAA  DDEE  MMAATTEERRIIAALLSS  

Els objectius de l’avaluació estructural de l’antiga fàbrica de Can Soler de Sant Vicenç de 

Castellet, són la justificació dels materials empleats en la construcció de la nau, 

l’avaluació de l’estat actual de l’estructura i la planificació de les accions a considerar per 

a aconseguir una seguretat estructural adequada, tant pel que fa a la seva capacitat 

portant, com l’aptitud per al servei. 

 

1.2. Abast de la memòria 

El projecte comprèn l’estat actual de l’edifici. 

 

1.3. Recopilació d’informació i adquisició de dades  

No es disposen plànols ni projectes ni cap tipus de documentació constructiva de la 

fàbrica. La única informació constructiva de l’edifici són les referències de constructors del 

municipi i de la zona. 

Sóm conscients que existeix un estudi estructural que es va realitzar a l’ala dreta de la 

nau per poder adequar l’escola infantil actual, pero no ha sigut possible que se’ns facilités 

aquesta informació per poder continuar amb l’estudi estructural de la resta de la nau.  

 

1.4. Objectius i planificació 

Els objectius són els de determinar de quins materials està construïda la fàbrica per poder 

portar a terme una bona rehabilitació, verificar la capacitat portant i l’aptitud al servei de 

l’edifici existent i la planificació de les accions a considerar per a aconseguir una seguretat 

estructural adequada, tant pel que fa a la seva capacitat portant, com l’aptitud per al 

servei. 
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1.5. Descripció general de l’edifici 

Actualment, trobem l’edifici amb un estat de deteriorament força avançat. La fàbrica tèxtil 

de Can Soler, està constituïda per la torre que comunica els 3 diferents espais verticals i 

el seu espai immediat, amb una superfície total 5.143,50 m², que inclou la nau, el porxo, i 

l’aparcament.  

Els materials que es van utilitzar inicialment per la seva construcció varen ser la pedra, la 

peça ceràmica i la fusta. 

Al principi, el 1912 quan es va fundar la fàbrica, només constava de 3 selfactines, un batà, 

nou cardes, un manuar i 5 metxeres. Però a mesura que va passant el temps, les 

condicions demandades són majors i per tant han d’augmentar la producció. Aquest fet, fa 

que la fàbrica es mogui maquinària, i es vagi reemplaçant per màquines més modernes.  

Actualment es troben elements metàl·lics en diferents indrets de la nau, que s’intueixen 

que son reparacions o reforços que es van produir a l’estructura portant, davant el desgast 

o a les noves sol·licitacions.  

Per moure la maquinària, des del principi es va utilitzar l’energia hidràulica. És per això 

que es va construir un canal que portava l’aigua del Llobregat fins a la turbina.  Més 

endavant també es va posar una màquina de vapor per a augmentar la capacitat 

energètica. La gran xemeneia que hi ha a la part posterior de la fàbrica, servia per treure 

el fum de la combustió de carbó que consumia la màquina de carbó. 

“La filatura del cotó consisteix en el conjunt d'operacions a què s'ha de sotmetre la floca de cotó 

fins a convertir-la en un fil, preparat per a ésser teixit. Unes màquines anomenades batans 

netegen el cotó i fan una mena de catifa enrotllada o tela de batà. Aquesta catifa es porta a les 

cardes on es pentina amb un cilindre que té moltes pues de ferro i s'allisa formant un mantell o 

napa que s'enrosca en forma de cordó gruixut o metxes. A les metxeres aprimen i cargolen 

aquestes metxes i les enrotllen en bobines. Per acabar unes altres màquines, continues, aprimen i 

cargolen encara més la metxa fins a obtenir el fil que s'enrotlla en els cons. 

Cardes: En un primer moment les floques de cotó es pentinaven manualment, utilitzant un raspall–

cardes que consistia en una fusta plana sobre la qual es clavava un tros de cuiro guarnit amb 

puntes de filferro. Amb la industrialització apareixen les màquines que fan la mateixa funció. La 

napa o tela de batan passa entre dos cilindres proveïts de dents, que atrapen les fibres de cotó. 
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Unes planxes armades també de dents, però en sentit contrari, i col·locades tangencialment al 

cilindre -els barrets o xapons de la carda- , pentinen el cotó. 

Manuar: S'inicia l'estiratge de la veta cardada. Aquesta ha estat normalment doblada per 

compensar les irregularitats. Les vetes entren en un cilindre d'estiratge que giren a velocitat 

creixents. Es tracta d'aconseguir una veta de gruix constant i més consistent. 

Metxeres: Es proposa aprimar la veta de manuar tot donant-li una lleugera torsió i obtenir així la 

metxa que s'enrotlla en bobines cilíndriques. 

Del torn de filar o la filosa a la moderna maquinària de filar hi ha tota una història d'avenços 

tècnics que coincideixen amb el procés d'industrialització. 

La selfactina: funciona amb dos moviments; primer estira i torça la metxa i la converteix en fil, i 

després enrotlla el fil al fus i forma la fusada. 

La contínua: de filar que estira i torça la metxa i la converteix en fil que enrotlla al fus d'una 

manera contínua, a diferència de la selfactina, que ho fa en dos moviments” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció selfactines 

 

         Secció continues 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  DDEE  LLAA  FFÀÀBBRRIICCAA  

2.1. Entorn que envolta la fàbrica 

L’espai exterior que envolta la nau actualment no té res a veure en l’entorn de l’any 1912 

que és quan es va fundar la fàbrica. 

En aquells temps, tota la fàbrica, la casa del senyor i petites naus que hi havien a les 

vorades estaven emmurallades, i això feia d’un gran recinte tot de propietat “Hilados y 

Tintes Soler”. Però actualment, no podem veure ni rastre de tot això.  

A les rodalies de la fàbrica podem veure que hi ha naus industrials, que ara per ara, estan 

en funcionament. Encara hi ha la “Casa dels amos”, però totalment reformada i amb 

propietat de l’Ajuntament. I tot el que és espai lliure està destinat a un petit aparcament 

públic. 

 

2.2. Fonamentació 

Sistema constructiu: No hem pogut realitzar cap inspecció directa de la fonamentació 

existent, però segons la informació obtinguda de varis llibres especialitzats en habitatges 

de l’època, segons el tipus de terreny de la zona i el sistema estructural de la nau, podem 

suposar que la nostra fàbrica té una fonamentació superficial de sabates corregudes 

sense puntera ni taló, és a dir, una prolongació de les parets de càrrega fins assolir el 

substrat adequat. L’ample d’aquestes parets va variant entre 50 i 80 cm.  La fonamentació 

dels pilars, també suposarem que tenen una fonamentació superficial de sabates aïllades. 

Materials: L’emplaçament i la zona d’ubicació de la fàbrica, ens ajuda a entendre que la 

pedra (amb formes geomètriques regulars) ha estat la matèria primera alhora de construir 

tant la fonamentació com la totalitat de les parets de la fàbrica. Per tant, podem deduir que 

la fonamentació correguda està executada a base de carreus escairats (pedres 

geomètriques i per tant, picades en totes les seves cares), seguint la llei de trava. Com a 

material d’unió de les pedres es va poder utilitzar fang amb petites pedres agregades per 

fer la mescla més consistent, o utilitzant el morter de sorra i calç que permetia donar més 

fermesa a la construcció. 
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Problemàtica: Cal dir que en la part de la rehabilitació farà falta, en alguns casos, recalçar 

la fonamentació existent, ja que les sol·licitacions que demandarà la normativa perquè 

l’edifici compleixi com a edifici públic, seran superiors que les necessitats originals.  

 

2.3. Estructura vertical 

Sistema constructiu: El sistema estructural vertical emprat en la totalitat de l’edifici existent 

és mitjançant les parets de càrrega i els pilars. Les parets que treballen són les façanes, 

tant la principal, com la posterior, com les laterals. Les parets de càrrega van minvant la 

seva secció a mesura que l’edifici va guanyant alçada. En els cas dels pilars, podem 

observar que els diàmetres també van perdent a mesura que anem guanyant alçada. I en 

els pilars de la segona planta tenen acoplats uns braços de fusta.  

Materials: Les parets, com en el cas de la fonamentació, són parets mestres de pedres 

geomètriques i per tant, picades en totes les seves cares, col·locades amb la llei de trava i 

amb morter de sorra i calç o morter de fang com a material d’unió. Les juntes de morter de 

les parets, oscil·len entre 1, 2 i 3 cm de gruix ja que es tracta d’una paret de pedres 

bastant regulars. 

En el cas dels pilars, són de ferro colat, situats en dos fileres per planta de 23 pilars cada 

una, separats cada 3,5 metres aproximadament. Aquests pilars suporten les càrregues de 

les voltes tibades amb els clàssics tirants de ferro que impedeixen que la volta s’obri. 

Problemàtica: S’observa fissures i esquerdes, bàsicament a la façana, degudes 

probablement a assentaments diferencials o a dilatacions. En alguns casos també 

observem deformacions, fissures i panxes. 

 

2.4. Estructura horitzontal 

Sistema constructiu i materials a utilitzar: Existeixen dos tipus de sistema estructural 

horitzontal, per banda el sistema de voltes amb bigues de fusta de (30x30cm) i el sistema 

de voltes amb jàsseres metàl·liques.  
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Les voltes estan formades per arcs de maons prims i plans col·locats amb 2 o 3 capes al 

llarg i al través, reomplert amb peces ceràmiques i morter de ciment, això fa que la volta 

sigui lleugera. A sobre una capa de peces ceràmiques de 2,5cm de gruix, agafades amb 

capes de morter de calç d’1cm de gruix I  per acabar, les rajoles de panot de 20x20cx5m 

amb morter com a material d’adhesió.     

Fotografia: Sostre amb volta catalana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Detall de volta catalana. 

Diferents materials 

 

Les voltes es recolzen sobre els pilars metàl·lics això fa que treballin a compressió, tenen 

una alta resistència a grans càrregues. Aquí es on s’esdevingui a les grans maquinàries 

tèxtils.  
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Detall: forjat volta catalana amb bigues de fusta. Secció longitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall: forjat volta catalana amb bigues de fusta. Secció transversal 

Detall: forjat volta catalana amb bigues metàl·liques. Secció longitudinal 

 

 

Reomplert de peces ceràmiques,
pedra i altres materialsPilar metàl·lic
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Detall: forjat volta catalana amb bigues metpal·liques. Secció transversal 

 

Problemàtica: S’han observat diverses patologies. En el cas de les voltes, hem detectat 

diverses fissures probablement a la fletxa excessiva pel pas dels anys que pot afectar a la 

qualitat dels materials. També s’han detectat degradacions de diferents graus en els caps 

de les bigues i pilars, degut a la pudrició del material, corrosió, oxidació... Aquestes 

patologies es tractaran amb més detall en les fitxes de patologia.  

 

2.5. Comunicació vertical. Torre. Escala 

Sistema constructiu: En la nau tèxtil de Can Soler, no existeixen cap comunicació vertical, 

només es pot accedir a les plantes superiors per la torre. En ella trobem les escales i 

l’ascensor, actualment es desús i malmès.  

El primer tram d’escala, va des de PB a la 1PP. L’escala està recolzada directament al 

terreny. En els altres trams d’escala, que van des de 1PP a 2PP, de 2PP a Planta 

intermèdia i de la planta intermèdia a la planta de sota coberta, l’escala està formada per 

mitjà de voltes catalanes, sistema molt utilitzat en el segle XIX. 

El primer tram d’escales, disposa en el seu recorregut de 24 esglaons d’uns 20cm 

d’alçada cada un, per salvar una alçada de 4,80 metres fins arribar a la primera planta.  

En el següent tram, disposem de 24 esglaons més d’uns 20,5cm cada un, per poder 

salvar una alçada de 4,93m fins arribar a la segona planta de la nau.  

A parir d’aquí, la torre deixa de fer funcionalitat per a la nau i les escales superiors fan 

referència a ella. 
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En el tram que va des de la segona planta de la nau a la planta intermitja de la torre que 

es d’on accedia a la maquinària de l’ascensor (en desús), disposa de 28 esglaons d’una 

alçada entre 16 i 18 centímetres. En aquest tram d’escala, hem salvat una alçada de 4,68 

metres amb una divisió de 4 replans.  

I l’últim tram d’escala que va des de la sala de maquinària a la part superior de la torre, 

està formada per 12 esglaons de 22 a 33cm d’alçada. En aquest tram hem salvat una 

alçada de 2,74 metres.  

A mesura que anem guanyant alçada a la torre, l’escala va perdent espai i les mesures de 

les contrapetjades dels esglaons van augmentant, encara que sempre són de mesures 

irregulars. 

L’estat de l’escala és molt deficient a causa de la  corrosió de la barana, el mal estat dels 

esglaons, les parets de la torre... 

Materials: Els materials de l’escala amb sistema de volta catalana són els mateixos que 

les voltes, però en envers de tenir un envà de sostre mort per fer la solera on aniran els 

panots en els forjats, en aquest cas, es col·loquen uns maons de canto, es reomple i es 

col·loca per fer l’esglaonat. Els graons en brut estan fets amb el mateix ciment i amb 

maons o totxana recobert amb pedra i morter de calç . 

Problemàtica: Visualment hem detectat que l’escala hi ha molta humitat a causa de que a 

les finestres estan sense vidres i entra molta aigua quan plou, i per conseqüent, les 

baranes estan oxidades i les parets i el sistema de volta estan amb taques.  

El que sí s’ha de destacar és respecta a la normativa actual, és que els esglaons que 

conformen l’escala no compleixen a quan a mesures de petges i contrapetges, tampoc 

compleix l’amplada mínima que ha de tenir un espai públic. Així doncs, l’escala de la torre 

acabarà sent enderrocada segons la proposta de canvi d’ús i es realitzarà un nou nucli 

d’escales dins la nau que possibiliti l’accés a les diferents plantes complint en tot moment 

les mesures mínimes que exigeix la normativa vigent. 

 

 

2.6. Cobertes 
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Sistema constructiu i materials de la nau: La coberta de la nau és de 2 aigües i està 

formada per biguetes de fusta recolzades en els seus extrems per jàsseres de fusta en el 

sentit transversal i en la paret de la façana. Sobre les biguetes de fusta es col·loquen els 

rastells de fusta perpendiculars i un encanyissat amb guix que aconsegueix crear una 

superfície regular. Aquest encanyissat amb guix entenem que es va col·locar per 

augmentar l’aïllament de la coberta en punts determinats. A sobre d’aquí estan 

col·locades les làmines de fibrociment, en aquests moments aquest material està prohibit i 

per fer el desmuntatge es necessita una sèrie de permisos especials. Amb els 

solapaments corresponents per crear la impermeabilitat desitjada. 

Sistema constructiu i materials de la torre: La coberta de la torre és a 4 aigües i està 

formada per 12 biguetes de fusta que es recolzen a les parets de la façana en els seus 

extrems. Sobre les bigues de fusta, es col·loquen uns 9 rastells de fusta perpendiculars, i 

a sobre d’aquests rastells estan col·locades les teules de fang “cuit”, que podem llegir que 

són de l’empresa “Industrial Alfarera”, actualment no existent. 

En el trobament de les 12 bigues de fusta formen un nus central metàl·lic, on aquestes es 

recolzen sobre una platina metàl·lica i son cargolades en ella en el centre de la coberta. 

Aquestes bigues estan clavades a partir de 

rebladures. 

Les bigues i els rastells de fusta semblen que 

estiguessin tractades amb quitrà o algun 

material similar, que moltes vegades feien 

servir per impermeabilitzar la coberta, però en 

aquest cas seria per la no podrició del material 

en cas de que entrés aigua. 

 

Problemàtica: Les patologies més evidents són els atacs biòtics i les humitats en les 

bigues i els  rastells que conformen les cobertes. També hem de sumar a l’oxidació de 

l’estructura de ferro i de les rebladures en que estan clavades les bigues de la coberta de 

la torre. 
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Una altre problemàtica és la manca de goteró en la torre  el mal estat de la nau, ja que fa 

que l’aigua en contacte amb la pedra, la pintura o l’arrebossat de la façana fa que 

reaccioni químicament i fa que surtin eflorescències, despreniments de petits materials... 

 

2.7. Façanes 

Sistema constructiu i materials: La nau està formada per 4 façanes i la torre 3. Tant la nau 

com la torre tenen un sistema constructiu de façana molt similar, ja que totes les parets 

són de càrrega i estan formades per pedres escairades en tots els seus costats unides 

entre elles per mitjà de morter de sorra i calç. 

Una part de la façana de la nau està acabada amb el sistema de arrebossat amb morter 

de calç i pintada.  En canvi, a la resta de la façana de la nau sembla que estigui fet amb 

morter de calç. 

Problemàtica: Les façanes presenten un desgast accentuat en la seva par superior, degut 

als canvis climàtics. També en la part superior s’observa desplaçaments i descamacions 

substancials degut a la manca o mal estat del goteró.  

 

2.8. Fusteria exterior 

La façana té una composició de forats homogènia i simètrica, ordenades segons els eixos 

verticals. Originàriament sembla que l’edifici tenia 174 finestres. L’edificació en altura 

representava una bona solució per la il·luminació, mitjançant el major nombre de finestres 

que ocupessin la major altura possible. Aquest sistema de finestres permetia tenir un alt 

nivell de lluminositat. La funcionalitat de les obertures, buscava assolir un òptim nivell 

d’il·luminació i una còmoda i fàcil graduació de ventilació creuada, segons les necessitats 

climàtiques.  

Finestres: En la nau trobem 2 tipus de finestres. Les de la planta baixa i primera que són 

iguals i les de la segona planta que son més diferenciades. 

A les 2 primeres plantes trobem un total de 58 finestres per planta. Aquestes finestres 

tenen un perfil metàl·lic agafat a la pedra. A l’interior del perfil metàl·lic tenen una 
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carcassa de ciment agafat directament al marc de fusta de pi. Els vidres, actualment són 

làmines de seguretat, encara que en el temps en que estava la fàbrica en funcionament 

segurament eren de vidre.  

A la segona, hi ha 58 finestres també, però aquestes són més baixes.  

Finestres de la torre: No podem dir com eren exactament les finestres, ja que actualment 

només es troba l’obertura, però podem intuir que tenen un perfil metàl·lic en tot el contorn 

agafat amb un marc de fusta de pi pintat de color verd. 

 

2.9. Divisions interiors 

Sistema constructiu i materials: a la planta baixa no hi ha cap divisió interior. És tota una 

sala amb pilars metàl·lics. A la planta primera, trobem un tancament amb estructura de 

ferro i acabat de fusta de pi i vidre. En la segona planta trobem diferents divisions; la 

primera és un tancat d’envà d’obra d’uns 30cm de gruix amb un acabat de morter, 

després tenim una petita divisió feta amb estructura de ferro amb marc de fusta de pi 

envernissada  i vidre.  

 

2.10. Acabats interior 

S’entén que els materials existents en l’actualitat no són els que composaven la nau en el 

seu inici, sinó que han anat realitzant modificacions i reformes, adoptant els materials 

sorgits al llarg del temps.  

Els arrebossats: Hi ha algunes parets que estan arrebossades amb morter de calç, amb la 

qual cosa, quan li toca una gran quantitat d’humitat, hi ha riscos de despreniments i 

descamacions.  

Pintures: Totes les parets estan pintades en varies ocasions com a manteniment periòdic, 

aquesta pintura és plàstica, però originàriament aquesta pintura era calç viva. 

Paviments: Tot i que podem determinar que els paviment existent no és en alguns casos 

els de la nau en el seu origen. El paviment en totes les plantes trobem rajoles de panot de 

20x20cm, o bé, trobem que no té paviment.  
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Problemàtica: Tot i les reformes i remodelacions de caràcter parcial que s‘han anat 

realitzant en diferents parts de la fàbrica, s’observa un deteriorament generalitzat en tot el 

conjunt d’acabats, degut a un manteniment escàs i al pas del temps que malmet els 

materials. 

 

2.11. Fusteria interior 

Portes: En la totalitat de les portes són de fusta, amb marc de fusta. A la segona planta 

tenim una porta corredissa metàl·lica. Però podem garantir que ha estat feta molt després 

del seu origen.  
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CCAAPPÍÍTTOOLL   VV  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  MMAATTEERRIIAALLSS  PPRROOPPOOSSTTAA  
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11..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEELLSS  MMAATTEERRIIAALLSS  

1.1. Estructura metàl·lica 

Segons la norma DB SE- A del Codi Tècnic de l’edificació, aquest document es destina a 

verificar la seguretat estructural dels elements metàl·lics realitzats amb acer a l’edificació. 

S’inclouen els pilars metàl·lics de fossa i els perfils laminats en calent. 

S’establiran uns coeficients de seguretat per a determinar la resistència. 

Els acers considerats en aquest DB son els descrits a la norma UNE EN 10025, en cada 

una de les parts que la componen i amb unes característiques resumides a la taula 4.1: 

 

 

 

Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 121

Les característiques comuns de tots els acers són: 

- Mòdul d’Elasticitat E 210.000 N/mm² 

- Mòdul de Rigidesa G 81.000 N/mm² 

- Coeficient de Poisson ѵ 0,3  

- Coeficient Dilatació Tèrmica α 1,2*10-5 1,2*10-5 (ºC)-1 

- Densitat ƥ 7.850 Kg/m³ 

 

1.1.2. Disposicions a considerar 

Es tindran en compte les disposicions constructives de la normativa actual pel que fa a 

l’execució d’unions cargolades, unions soldades i soldadures en angle. S’haurà 

d’identificar el material amb documents per a la comprovació de les característiques 

segons requisits del plec de condicions. Els materials s’han de poder identificar en totes 

les etapes de fabricació. 

Es protegiran els elements metàl·lics de la construcció mitjançant caixons de pladur que 

evitaran que puguin ser afectats front al foc i l’aigua. Si alguna part de l’estructura queda 

vista, aquesta es protegirà també front l’aigua i el foc amb pintures. 

 

1.2. Estructura de formigó armat (HA-25/B/20/IIa) 

El disseny dels elements de nova construcció de les escales laterals d’emergència, del 

badalot de la coberta i el recalç de la fonamentació, s'han realitzat d'acord amb el titulo 2º 

de la norma EHE “Instrucció de Formigó Estructural” i amb la norma RC-03 ”Instrucció per 

a la Recepció de Ciments”. 

Acer:  Límit elàstic: 225N/mm² 

 Tipus d'acer: S235JR 

 Control acer: NORMAL 



Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 122

Formigó:   Resistència característica, als 28 dies: 25 N/mm² 

 Resistència característica, als 7 dies: 17,5 N/mm² 

Ciment:   CEM I –42.5 

Àrids:   Classe: rodats 

 Mesura màxima: 12 mm 

Additius: No s'admeten sense autorització explicita de la Direcció 
facultativa. 

Dosificació per metre cúbic :  Ciment: 400 kg/m3 

 Aigua: 205 L 

 Sorra: 599 kg/m3 

 Grava: 1.198 kg/m3 

 (Màxima relació A C/: 0,65) 

Compactació:   Per vibrat normal 

Control de formigó:  Normal 

 Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie 

 Nombre de provetes per sèrie: Cinc unitats 

 Freqüència d'assajos: Segons plànol de control i qualitat 

 Tipus de provetes: Cilíndriques, de 15 cm, h=30 cm 

 Edat de trencament:  2 Uds. a 7 dies 

 2 Uds. a 28 dies 

 1 Ud. a reserva 

 Assaig sistemàtic del con d’Abrams, Tolerància 6-9 cm 

La modificació d'una d'aquestes dades haurà de ser aprovada expressament per la 

Direcció facultativa. 

 

 

Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 123

1.2.1. Mètode de càlcul 

Les accions que es sol·liciten en cadascun dels elements que composen l'estructura de 

formigó estan d'acord amb el que diu la normativa vigent, en el que es refereix a 

càrregues gravitatòries i d'ús. 

Tots els elements de formigó armat que componen l'estructura estan calculats, segons la 

norma vigent EHE “Instrucció del Formigó Estructural”. 

1.2.2. Càlcul de l’armat 

Criteris de l’armat: 

Els criteris considerats en l'armat segueixen les especificacions de la Norma EHE, 

ajustant-se els valors de càlcul dels materials, els coeficients de majoració de càrregues, 

les disposicions d'armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i 

màximes en les especificacions esmentades. El mètode de càlcul és el cridat per la 

Norma com dels “estats límits”. 

 

1.3. Estructura de Fusta 

En aquest apartat es desenvolupen les regles, establertes amb caràcter general, al DB 

SE- M, pel cas dels elements estructurals de fusta. 

1.3.1. Material 

- Fusta massissa serrada. 

- Per l’ús d’estructures estarà classificada quedant assignada a una classe resistent 
que en el nostre cas passa a ser C40 

C: fusta conífera. 

40: valor de la resistència característica a flexi fmk, expressada en N/mm². 
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22..  CCOONNTTRROOLL   DDEE  QQUUAALLIITTAATT  

2.1. Control de qualitat 

El control de qualitat correspon als materials components del formigó, i el formigó en si 

mateix. 

En el cas de formigons fabricats a central, ja sigui de formigó preparat o central d’obra, 

aquest disposarà d’un Control de Producció segons O.M. del Ministeri d’Indústria i Energia 

de data de 21 de desembre de 1995 i disposicions que el desenvolupen. 

Aquest control ha d’estar en tot moment clarament documentat i la corresponent 

documentació estarà a disposició de la Direcció d’Obres i dels Laboratoris que 

eventualment realitzin el control extern del formigó. 

El control de qualitat del formigó correspondrà normalment el de la seva resistència, 

consistència i durabilitat, amb independència de la comprovació del tamany màxim de 

l’àrid, segons el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

El formigó fabricat a central, es comprovarà que cada pastada de formigó estigui 

acompanyada per una fulla de subministrament / albarà degudament complimentada 

d’acord amb 69.2.9.1 (EHE-99), i firmada per una persona física. 

2.1.1. Components del formigó 

Si la central disposa d’un Control de Producció i està en possessió d’un Segell o Marca de 

Qualitat, oficialment reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques 

(General de l’Estat o Autonòmiques), amb competències en el camp de la construcció 

(obres públiques o edificació), no és necessari el control de recepció dels materials 

components del formigó. 

2.1.2. Designació d’utilització 

Comprèn el control documental de les fulles de subministrament, per comprovar el 

compliment de la tipificació dels formigons, verificant que s’inclogui la llegenda HM, HA o 

HP segons que el formigó ompli elements de formigó en massa, armat o pretensat 

respectivament. 
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2.2. Controls a realitzar 

2.2.1. Índex de consistència 

- Especificació: Plec o Direcció d’Obra per tipus o per assentament en el con 

d’Abrams. 

-  Assaig: Segons UNE 83313:90. Sempre que es fabriquin provetes, en control 

reduït i segons Direcció d’Obra. 

- Criteris: Si es defineix el tipus, la mesura dels dos valors estarà dins de l’interval. Si 

es defineix l’assentament, la mitjana estarà en la tolerància. L'incompliment implica 

el rebuig de la pastada. 

2.2.2. Tamany màxim de l’àrid 

- Control documental de les fulles de subministrament, amb objecte de comprovar el 

compliment de l’especificació del tamany màxim de l’àrid. 

- Mètode d’assaig UNE-EN 93-2:96. 

2.2.3. Resistència 

Independentment dels assajos de control dels materials components i de la consistència 

del formigó (en els articles 81-83 EHE-99), i els que es puguin prescriure's en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, els assajos previstos en aquesta Instrucció amb 

caràcter preceptiu, són els indicats en l’article 88 (EHE-99). 

Aquests assajos tenen per objecte comprovar al llarg de l’execució, que la resistència 

característica del formigó de l’obra és igual o superior a la del projecte. 

El control es podrà realitzar segons les següents modalitats. 

- Assajos de control 

- Control Nivell reduït : obres petites de no més de dues plantes amb llums inferiors 

a 6m, o en elements a flexió d’edificis fins a 4 plantes. El valor fcd. Serà inferior a 

10 N/mm². No es permeten classes d’exposició III o IV. 
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- Control 100%: determinant la resistència de totes les pastades components de la 

part d’obra sotmesa a control. 

- Control Estadístic. 

Abans del començament del formigonat, pot resultar necessària la realització d’assajos 

previs o característics, els quals es descriuen en els articles 86 i 87 (seran els assajos 

amb provetes cilíndriques). 

- Assajos previs: Establiment de la dosificació. Aquests assajos no són necessaris 

en cas de Formigó Preparat. 

- Assajos característics: Comprovació de què la resistència característica real no és 

inferior a la de projecte. Aquests assajos no són necessaris en cas de Formigó 

Preparat. 

2.2.4. Control de durabilitat 

Es farà el control documental de les fulles de subministrament, amb objecte de comprovar 

el compliment de les limitacions de la relació aigua/ciment i del contingut de ciment. 

El control de la profunditat de penetració d’aigua es realitzarà quan les classes generals 

d’exposició siguin III o IV, o quan l’ambient presenti qualsevol classe específica 

d’exposició. 

En tots els casos, amb el formigó subministrat s’adjuntarà la fulla de subministrament o 

albarà en el que el subministrador reflexarà els valors dels continguts de ciment i de la 

relació aigua/ciment del formigó fabricat a central. 

En el cas que el formigó no sigui fabricat a central, el fabricant aportarà a la Direcció 

d’Obra registres anàlegs, firmats per una persona física que permetin documentar els dos 

paràmetres. 

El control de profunditat de penetració d’aigües realitzarà per cada tipus de formigó (de 

diferent resistència o consistència) que es col·loqui en l’obra, en els dos casos indicats, 

així quan ho disposi el Plec o la Direcció d’Obra. 
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El control documental de les fulles de subministrament es realitzarà per totes les pastades 

de formigó que es realitzin durant l’obra. El contingut de les fulles serà conforme al que es 

prescriu i estarà en tot moment a disposició de la Direcció d’Obra. 

 

2.2.5. Control experimental 

El control de profunditat de penetració d’aigua s’efectuarà amb caràcter previ a l’inici de 

l’obra, mitjançant la realització d’assajos UNE 83309:90 EX, sobre un conjunt de tres 

provetes d’un formigó amb la mateixa dosificació que la que s’utilitzarà en l’obra. 

La presa de mostres es realitzarà en la mateixa instal·lació en la que es fabricarà el 

formigó durant l’obra. 

Tant el moment de la presa de mostres com la selecció del laboratori encarregat per la 

fabricació, conservació i assaig d’aquestes provetes hauran de ser triats prèviament per la 

Direcció d’Obra, el Subministrador del formigó i l’Usuari. 

En el cas de formigons fabricats en central, la Direcció d’Obra podrà excloure aquests 

assajos quan el subministrador presenti a l’inici de l’obra, una documentació que permeti 

el control documental de la dosificació correcte a utilitzar. 

En aquest cas, aquest control s’efectuarà sobre una documentació que inclourà al menys: 

- Composició de les dosificacions del formigó que s’utilitzarà. 

- Identificació de les matèries primes del formigó. 

- Còpia de l’informe amb els resultats de l’assaig de determinació de la profunditat 

de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 83309:90EX efectuat per un 

laboratori oficial o acreditat. 

- Matèries primes i dosificacions utilitzades per la fabricació de les provetes 

utilitzades pels assajos anteriors. 

Es rebutjaran aquells assajos realitzats amb més de sis mesos d’antelació sobre la data 

en la que s’efectuarà el control, o quan es detecti que les matèries primes o les 
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dosificacions utilitzades en els assajos són diferents de les declarades per l’obra pel 

subministrador. 

En el cas de formigons fabricats en central de formigó preparat, en possessió de Segell o 

Marca de Qualitat, i sempre que s’inclogui aquest assaig com objecte del seu sistema de 

qualitat, s’exclourà de la realització dels assajos. En aquest cas, es presentarà a la 

Direcció d’Obra, prèviament a l’inici d’aquesta, la documentació que permeti el control 

documental indicat. 

2.2.6. Fulla de subministrament / albarà 

Cada càrrega de formigó anirà acompanyada d’una fulla de subministrament que estarà 

en tot moment a disposició de la Direcció d’Obra, i en el que hi figurarà com a mínim, les 

següents dades: 

- Nom de la central de fabricació del formigó. 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament. 

- Data d’entrega. 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

- Especificació del formigó: 

a-. En el cas de què el formigó s’anomeni per propietats: 

- Designació d’acord amb (T/R/C/TM/A). 

- Contingut de ciment en Kg/m³ de formigó amb una tolerància de +/- 15Kg. 

- Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de +/� 0.02. 

     En el cas de què el formigó s’anomeni per dosificació: 

- Contingut de ciment per m³ de formigó. 

- Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de +/- 0.02. 

- El tipus d’ambient. 
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b-. Tipus, classe i marca del ciment. 

c-. Consistència. 

d-. Tamany màxim d’àrid. 

e-. Tipus d'additiu, segons UNE-EN 934-2:98 si en tingués, i en cas contrari 

indicació expressa de què no en conté. 

f-. Procedència i quantitat d'additiu (cendres volants, fum de sílice), i en cas contrari 

indicació expressa de què no en conté. 

 - Designació específica del lloc de subministra (nom i lloc). 

 - Quantitat de formigó que conté la càrrega, expressada en m³ de formigó fresc. 

- Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la personal que 

procedeixi la descàrrega. 

 - Hora límit d’ús pel formigó. 

 

2.3. Pla de control 

2.3.1. Control del formigó i de l’acer 

Per comprovar al llarg de l’obra que la resistència característica del formigó és igual o 

superior a la del projecte, se seguirà un control estadístic a nivell normal segons Instrucció 

EHE, agafant com a determinació el control per volum i/o superfície. 

L’obra es dividirà en lots de control segons el quadre adjunt. De cada lot es fabricaran 

dues sèries (n=2) de 5 provetes cilíndriques de 15x30cm per la seva ruptura a 7 i 28 dies, 

segons les normes UNE-83300/84-83301/91-83303/84-83304/84-83313/90. 
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Del formigó fabricat a central, l’estimador a considerar per l’obtenció de la resistència 

estimada, que és la que es compararà amb la resistència de projecte, serà Kn=0,90. 

Es determinarà la consistència del formigó per cada lot de provetes, mitjançant el Con 

d’Abrams. 

2.3.2. Control d’armadures (EHE) 

S'efectuarà un control a nivell normal exigint�se el segell o marca de qualitat 

CIETSID/AENOR amb certificat de colada i compromís del subministrador certificant que 

el material subministrat correspon a l'empresa laminadora que envia els certificats. La 

qualitat de l'acer serà AEH/ 500 NF. Per a aplicar aquest tipus de control és necessari que 

γ = 1.15. 

2.3.3. Estructura formigó prefabricats 

S'efectuarà control en recepció, devent tenir el fabricant de l'estructura de formigó 

autorització d'ús, certificat de garantia. Deurà existir una correspondència entre el material 

i els plànols, les peces deuran dur marcat el model, tipus i data de fabricació, la geometria 
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i l'armat dels prefabricats així com la compatibilitat entre elles. No és imprescindible, però 

si aconsellable el qual el format disposi de segell de qualitat. 

2.3.4. Protecció contra el foc 

S’efectuaran controls en recepció i s’exigirà el certificat de laboratori homologat per 

ENAC. 

Es realitzarà la classificació del panell respecte de la seva reacció al foc, classificant-se 

segons la Norma UNE 23-727. 

2.3.5. Control del subministrament i recepció de fu sta 

A l’albarà de subministrament o, en el seu cas, en documents apart, el subministrador 

facilitarà, almenys, la següent informació per la identificació dels materials i dels elements 

estructurals. 

Amb caràcter general es demanarà 

- Nomi direcció de l’empres subministradora 

- Nom i direcció de la fàbrica o de la serradora, segons correspongui. 

- Data de subministrament 

- Quantitat de subministrament 

- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte. 

Amb caràcter específic sobre la fusta serrada es demanarà 

- Espècie botànica i classe resistent 

- Dimensions nominals 

- Contingut d’humitat o indicació d’acord amb la norma de classificació 

corresponent. 

- I sobre els elements mecànics de fixació: 



Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 132

- Tipus (clau amb o sense ressalts, tirafons, grapa) i resistència característica a 

tracció de l’acer i tipus de protecció contra la corrosió. 

- Dimensions nominals 

- Declaració, quan calgui, dels valors característics de resistència a l’aixafament i 

moment plàstic per unions fusta- fusta, fusta tauló i fusta- acer. 

 

33..  SSIISSTTEEMMAA  SSOOLLAARR  PPEERR  AACCSS  

3.1. Objecte del sistema solar per ACS 

La finalitat d’aquest estudi és redactar l’estudi d’energia solar tèrmica per a la producció 

d’aigua calenta sanitària (ACS) a la nau de Can Soler, en el qual s’hi ubicarà el nou 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el centre cívic del municipi. Per poder realitzar 

aquest estudi serà necessari realitzar un estudi de consum energètic per a la preparació 

d’ACS. 

 

3.2. Descripció de les instal·lacions 

El sistema de producció d’energia calorífica per a la preparació d’aigua calenta sanitària 

(ACS) serà mitjançant col·lectors solars, els quals segons el CTE aportaran un 60% de 

l’energia necessària per a la producció d’aquesta.  

Els col·lectors es col·locaran a la coberta inclinada de la nau, amb orientació sud i una 

inclinació de 45º, és a dir, amb un pendent del 100%, al ser aquesta la inclinació òptima 

per a les nostres latituds, des de un punt de vista energètic per a la preparació d’ACS. La 

sala tècnica es trobarà en planta baixa. 

L’energia obtinguda del sol en el circuit primari es transferirà mitjançant un sistema de 

bombeig, el qual després d’haver circulat pel camp de col·lectors es dirigirà de un 

acumulador d’aigua calenta sanitària solar situat a la sala de màquines. Mitjançant un 

intercanviador tubular immers en l’acumulador es transferirà l’energia obtinguda en 

aquest. En el circuit primari s’incorporarà un regulador solar que s’encarregarà, mitjançant 
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tres sondes d’engegar i parar el circuit quan sigui necessari. La histeresi d’engegada serà 

de 7ºC  i la de parada de 2ºC. A la estació solar de bombeig s’hi trobaran incorporats dos 

termòmetres, un en el circuit d’avanç i un altre en el de retorn, un manòmetre, un 

cabalímetre, vàlvula antiretorn, vàlvula de seguretat i vas d’expansió per tal de poder 

assegurar i poder controlar el funcionament correcte del sistema. La caldera de gas 

modulant instantània acabarà d’escalar l’aigua fins a la temperatura de consum en el cas 

que aquesta no sigui suficient. A la sortida d’aquesta es col·locarà una vàlvula 

termostàtica de protecció antiescaldament, ja que la temperatura aconseguida per 

l’energia solar pot arribar a ser fins a 85ºC dintre de l’acumulador solar. Seguidament es 

realitzarà la distribució d’aigua calenta sanitària a cadascun dels punts de consum 

corresponents.  

 

3.2.1. Càlcul de demanda d’aigua calenta sanitària 

Els consums d’aigua calenta sanitària (ACS) a l’edifici provindran segons el nombre de 

persones que treballaran de forma diària a l’edifici i visitants a les conferències, cursos de 

formació, biblioteca, menjars servits en la zona del restaurant, etc. tenint en compte els 

criteris del CTE, per a edificis administratius s’ha de considerar un consum d’ACS a 60ºC 

de 3 litres/dia per persona i per a un restaurant un consum de entre 5-10 litres/dia per 

menjar i 1 litre/dia per cada esmorzar. En el nostre cas es consideraran 7,5 litres/dia per 

menjar i 1 litre/dia per esmorzar. 

La demanda d’ACS de l’edifici per dia l’hem obtingut mitjançant la següent fórmula: 

Dd= Ddp x P  

Dd demanda diària d’ACS en litres a 60ºC en litres/dia 

Ddp demanda diària d’ACS en litres a 60ºC per persona en litres/persona i dia 

P nombre de persones que ocupen l’edifici 

El consum a l’edifici principal s’ha considerat de: 
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Tipus d’activitat Persones / dia Consum considerat Litres de Consum [l/dia]  

Administració fixa 47 diari 141 

Biblioteca 13 diari 39 

Consergeria i mantenim. 2 diari 6 

Personal neteja 5 diari 15 

Cursos de formació 15 diari 45 

Visites i tràmits 37 diari 80% 111 

Restaurant 51 diari 433.5 

    
TOTAL   790,50 

El consum, en aquest cas, al tractar-se d’unes oficines i d’un restaurant, dependrà molt 

del mes de l’any i del dia de la setmana. A les taules següents es representa la ocupació 

anual per a les oficines i per al restaurant, en funció del mes i del dia de la setmana. 

Taula 1: Ocupació mitja mensual de l’ajuntament: 

Ocupació Ajuntament  

     

 Dill - Div (%) Dis - Dig (%)  Ocupació mitja 

Gener 100 0  71,43 % 

Febrer 100 0  71,43 % 

Març 100 0  71,43 % 

Abril 100 0  71,43 % 

Maig 100 0  71,43 % 

Juny 100 0  71,43 % 

Juliol 100 0  71,43 % 

Agost 53 0  37,86 % 

Setembre 100 0  71,43 % 

Octubre 100 0  71,43 % 

Novembre 100 0  71,43 % 

Desembre 100 0  71,43 % 
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Taula 2: Ocupació mitja mensual del restaurant: 

Ocupació Restaurant 

     

 Dill - Div (%) Dis - Dig (%)  Ocupació mitja 

Gener 70 40  61,43 % 

Febrer 70 40  61,43 % 

Març 70 40  61,43 % 

Abril 70 40  61,43 % 

Maig 70 40  61,43 % 

Juny 70 40  61,43 % 

Juliol 70 40  61,43 % 

Agost 53 30  46,43 % 

Setembre 70 40  61,43 % 

Octubre 70 40  61,43 % 

Novembre 70 40  61,43 % 

Desembre 70 40  61,43 % 

Tenint en compte els factors d’ocupació, la demanda anual d’ACS s’estima a partir de la 

següent expressió: 

Da = Σ(Dd x dies/mes) 

Da Demanda anual d’ACS a 60ºC de l’edifici en litres/any 

Dd Demanda diària d’ACS a 60ºC de l’edifici en litres/dia 

Taula 3: Consum d’ACS 

Consum ACS Total 

     

  Consum total 60ºC (l/dia)  Consum total 60ºC (l/mes) 

Gener  762,89  23.649,59 

Febrer  762,89  21.360,92 

Març  762,89  23.649,59 

Abril  762,89  22.886,70 

Maig  762,89  23.649,59 

Juny  762,89  22.886,70 

Juliol  762,89  23.649,59 

Agost  500,13  23.649,59 
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Setembre  762,89  22.886,70 

Octubre  762,89  23.649,59 

Novembre  762,89  22.886,70 

Desembre  762,89  23.649,59 

     

Consum anual 60ºC (l/any)  278.454,85 

 

El consum energètic mensual d’ACS del conjunt serà calculat tenint en compte el salt 

tèrmic entre la temperatura de la xarxa, descrita per el PCTIBT (Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura) de ‘IDAE per a la província de Barcelona, 

i la temperatura de consum: 

EACS = Σ (Da x ∆T x Ce x d) 

EACS Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KWh/any 

Da Demanda anual d’ACS a 60ºC de l’edifici en litres/mes 

∆T Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de la xarxa 
d’aigua potable 

Ce Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ºC Kg) 

d Densitat de l’aigua (1 Kg/litre) 

 

La taula següent mostra les necessitats energètiques mensuals de l’edifici: 

Taula 4: Demanda energètica mensual (MJ) de l’edifici: 

Mes Consum mensual (l/dia) T. xarxa (ºC)   E. mensual (KWh/any) 

     

Gener 23.649,59 5  1.512,75 

Febrer 21.360,92 6  1.341,51 

Març 23.649,59 8  1.430,23 

Abril 22.886,70 9  1.357,48 

Maig 23.649,59 10  1.375,22 

Juny 22.886,70 12  1.277,63 

Juliol 23.649,59 13  1.292,71 

Agost 23.649,59 12  1.320,21 
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Setembre 22.886,70 11  1.304,24 

Octubre 23.649,59 10  1.375,22 

Novembre 22.886,70 8  1.384,10 

Desembre 23.649,59 5  1.512,75 

     

Consum anual (MJ)  16.029,33 

 

A partir del valor de la demanda energètica anual d’ACS i aplicant els valors de 

contribució solar, CS, del CTE HE 4 i del Decret Eco- eficiència es determina el valor més 

restrictiu i, per tant, quin s’haurà d’aplicar en el càlcul del àrea de captadors solars. 

EACSsolar = EACS x CS 

EACSsolar Demand. Energ. anual aportació energia solar exigida per ACS en KWh/any 

EACS   Demanda energètica anual d’ACS en KWh/anys 

CS   Contribució solar mínima: en % (valor més restrictiu del CTE-HE4 i del  

Decret d’Ecoeficiència i, si s’escau, de l’Ordenança municipal corresponent) 

EACSsolar = 16.029,33 x 50% = 8.014,665 KWh/any 

 

L’àrea necessària de captadors solars és funció de la demanda energètica a cobrir amb 

energia solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació. 

A captadors solars = E ACSsolar  / (I x α x ƌ x r) 

A captadors solars Àrea útil de captadors solars en m² 

    (Nombre de captadors= àrea útil total / àrea útil del captador) 

EACSsolar   Demanda energètica anual d’ACS a cobrir amb energia solar 
en KWh/any 

I  Valors d’irradiació solar, en KWh/m², considerant una superfície 
de captació òptima orientada a Sud i inclinada un angle igual a 
la latitud de l’emplaçament de l’edifici. 

 En “L’Atles de Radiació Solar de Catalunya”, publicat per 
l’ICAEN, es poden trobar les dades de radiació solar de 
diferents municipis de Catalunya. 

Mes H Sud (taules KWh) 

Gener 96,01  
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D’acord amb la taula, escollim el valor més desfavorable per 
aplicar unànimement per tot l’any: 87,40 KWh x 12 mesos = 
1.048,80 KWH. 

α   Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació 
rebuda pel captador solar, expressat en tant per ú. 

Cal determinar el coeficient α a partir de la següent figura: 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrer 107,57  

Març 144,93  

Abril 157,33  

Maig 169,81  

Juny 165,58  

Juliol 171,19  

Agost 167,92  

Setembre 149,58  

Octubre 130,20  

Novembre 100,42  

Desembre 87,40  
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- Angle d’acimut α (orientació del captador) → sud 

- Angle d’inclinació β (inclinació captador) → 45º  

 

  Segons l’àbac de la figura adjuntada, el coeficient α té un valor 
d’entre 95%-100%. 

 

Ƌ Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre 
els captadors solars, expressat en tant per ú. 

No hi ha ombres aparents sobre els captadors: ƌ = 1. 

 
La distribució de captadors solars s’ha de fer de manera que s’evitin les ombres que es 

poden produir entre els mateixos captadors o les degudes a obstacles del propi edifici. En 

aquest sentit, caldrà mantenir una separació en funció de l’altura de l’obstacle. 

En captadors solars amb una inclinació aproximada de 45º, la distància d, entre fileres de 

captadors serà com a mínim: d = 2 x h . 

Els coeficients α i ƌ també estan limitats per uns valors que resulten de la següent taula, 

extreta del CTE HE 4, i que depenen de l’opció d’ubicació dels captadors solars respecte 

a l’edifici: 

 

Es considera cas general aquells captadors orientats a Sud i inclinació amb un angle 
equivalent a la latitud de l’emplaçament. 

 

r Rendiment mig anual de la instal·lació:  depèn del rendiment 
dels captadors i de la resta de components de la instal·lació. 

 Es pot considerar un valor promig de 0.30 – 0.50 per a 
instal·lacions amb captadors solars plans de baixa temperatura; 
tanmateix, aquest valor s’haurà d’ajustar en el dimensionat 
definitiu en funció del tipus i característiques de la instal·lació 
projectada. 

  A més, el rendiment mig de tota la instal·lació solar dins el 
primer any de funcionament  ha de ser major que el 20%, 
segons l’apartat 3.3 del HE 4; per tant, el producte dels tres 
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coeficients que afecten al rendiment del sistema (α, ƌ i r) no 
podrà ser menor que 0.2. 

Per lo tant: A captadors solars = E ACSsolar  / (I x α x ƌ x r) 

 A captadors solars  = 8.014,665  / ( 1.048,80 x 0,95 x 1 x 0,30) =  26,81 m² 

El model de captador solar és IMMOSOLAR IS-PRO 2H , amb una superfície de 2,138 m², 

per lo tant el nombre de col·lectors totals que s’hauran de disposar serà de 13 unitats . 

(Veure fitxa del producte en Annexa – A del document – apartat 6). 

3.3.2. Càlcul de les canonades 

3.3.2.1. Canonades per a la instal·lació solar 

S’utilitzaran canonades de coure en el circuit primari de la instal·lació d’energia solar. El 

fabricant proposa un cable de 40 litr,/h.m², així doncs el cabal total serà de 560l/h. 

Amb aquest cabal i tenint en compte que les pèrdues de càrrega per metre lineal de 

canonada han de ser inferiors a 40 mm c.a. i la velocitat del fluid ha d’estar compresa 

entre 0,3m/s i 3m/s, la canonada calculada per al circuit primari tindrà un diàmetre inferior 

de 18mm. 

3.3.3. Càlcul acumulador d’ACS solar 

Per ajustar-nos a la oferta del mercat, s’escolliran un acumulador solar de 1.000 litres, 

amb serpentí interior integrat i especialment dissenyat per a millorar l’intercanvi d’energia 

d’aquest amb el circuit solar. 

3.3.4. Càlcul del vas d’expansió 

El vas d’expansió del circuit primari es dimensiona a partir dels següents valors de volum: 

� Fluid en els captadors = 1 litre/captador x 13 captadors = 13 litres 

� Fluid a les canonades = 0.25 litres/ml x 19 ml x 2 = 9,5 litres 

� Fluid en l’intercanviador =1 x 13 litres /intercanviador = 13 litres 

 

Vvas = Ce*Cp*Vt 
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Ce = 0,045 

Cp = 1,35 

Vt = 13 + 9,5 + 13 = 35,5 litros 

Es disposarà d’un vas d’expansió de com a mínim 2 litres. 

3.3.5. Càlcul del grup hidràulic 

3.3.6. Grup hidràulic circuit solar 

La bomba circuladora per al primari triada estarà incorporada a la estació solar tipus 

FlowCon, i es tracta del model Wilo Start ST2/ o similar. 

3.3.6. Càlcul d’altres elements de la instal·lació 

La vàlvula de seguretat del circuit primari serà de 6 bars i estarà tarada a 5,4 bars per tal 

de protegir els col·lectors que tenen una pressió de treball màxima de 6 bars i la resta 

d’elements de la instal·lació. 

El diàmetre de l’aïllament de les canonades que discorren per l’exterior de l’edifici serà de 

30mm. El diàmetre de l’aïllament per al circuit primari que discorre per l’interior de l’edifici, 

així com el del circuit secundari serà de 20mm. Aquest haurà de ser especials per a 

instal·lacions solars, suportant així altes temperatures i tenint una protecció a la radiació 

UV. 

El volum d’anticongelant al circuit primari serà del 30% respecte del volum total en aquest 

circuit. 

 

44..  IINNSSTTAALL··LLAACCIIÓÓ  DDEE  PPLLAAQQUUEESS  FFOOTTOOVVOOLLTTAAIIQQUUEESS  

4.1. Objecte de la instal·lació 

La finalitat d’aquest estudi és redactar l’estudi d’una instal·lació fotovoltaica connectada a 

la xarxa elèctrica del Centre Cívic de Can Soler. Aquest té una superfície superior a 4.000 
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m², essent doncs d’obligat compliment la instal·lació d’energia fotovoltaica, segons el 

CTE, HE-5. 

El sistema projectat permetrà una utilització racional i eficient de l’energia, equipada amb 

els corresponents controls de regulació i conforme amb la vigent normativa del CTE. 

 

4.2. Característiques de la instal·lació 

4.2.1. Càlcul de camp fotovoltaic mínim a instal·la r segons CTE 

La potencia pic a instal·lar es calcula segons la formula: 

P = C x (A x S + B) 

Per a locals on l’activitat a realitzar serà de tipus administratiu, els coeficients A, B i C 
tenen els valors: 

A = 0,001223 

B = 1,36 

C = 1,2 (Zona III climàtica) 

La superfície construïda es representada per S, essent aquesta de 5.281,61 m². 

Mitjançant tots aquest valors i aplicant la formula obtenim que la potencia pic a instal·lar 

mínima en l’edifici de “Can Soler” és de: P = 9,38 kW 

4.2.2. Dimensionat de la instal·lació fotovoltaica i inversor 

La instal·lació es realitzarà amb mòduls fotovoltaics de 170 Wp policristal·lins de la marca 

ATERSA, model A-170-P. S’instal·laran 60 mòduls fotovoltaics, essent la potencia 

instal·lada real de 10,20 kW.  (Veure fitxa tècnica en Annex-B – apartat 6 

Els mòduls es troben dividits en tres ramals de 20 mòduls cadascun, essent doncs la 

potència total fotovoltaica a l’entrada de l’inversor de 3,4 kW. A cada ramal tenim dues 

sèries de 10 mòduls en paral·lel, així doncs a cada sèrie hi haurà: 

I màx. = 2 x 4,75 A = 9,5 A 

V màx = 10 x 43,95 V= 439,5 V 
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Cada ramal format per 20 mòduls es connecta a un equip inversor de potencia mínima 

fotovoltaica de 3,4kW i que suporti una tensió de 439,5 V i una intensitat de 9,5 A. 

El sistema inversor estarà format per tres onduladors de 3.300 W de potencia nominal en 

sortida monofàsica marca SMA, model Sunny Boy 3300 amb una potència màxima 

d’entrada en continua de 3.820 W. Aquests inversors estan totalment homologats i 

inclouen tots els elements de protecció ( màxima i mínima tensió, màxima i mínima 

freqüència, aïllament galvànic) exigits per la normativa actual. 

L’energia elèctrica s’injecta a la xarxa a 380 V trifàsics, i al punt de connexió degudament 

autoritzat per la companyia. Tota a instal·lació haurà de complir les directrius i normatives 

actuals d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

S’hauran d’instal·lar dispositius de protecció contra contactes directes i indirectes, ajustats 

a la potència de generació. D’aquesta manera es garantiran els paràmetres de 

funcionament exigits per la legislació vigent. 

 

4.3.  Estudi energètic    

El camp generador fotovoltaic estarà situat a la coberta posterior de la nau per tal de 

seguir la alineació del camp fotovoltaic amb el pendent de la coberta, a l’hora que s’intenta 

trenca el menys possible l’estètica arquitectònica del conjunt. 

Degut a la desviació del camp fotovoltaic s’ha de considerar un factor de pèrdues límit del 

20% segons el punt CTE HE-5. Aquestes pèrdues s’avaluen segons el descrit a l’apartat 

3.3 del CTE HE-5, suposant així que el percentatge d’energia que haurà d’aportar el camp 

fotovoltaic és del 80-90% respecte del calculat, essent d’aquesta manera la inclinació 

òptima del camp fotovoltaic compresa entre 30º - 0º. S’ha escollit una inclinació de 15º 

que es exactament la inclinació de la coberta, afavorint encara més la superposició 

arquitectònica a l’edifici. 

Per tal de conèixer la energia generada per aquest s’ha utilitzat el programa gratuït per a 

càlcul de instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa Intercalensof 1.0 desenvolupat 

per la universitat de Jaén. 
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A la imatge següent es mostra la energia produïda per la instal·lació: 

 

 

 

Anualment es produiran 11.008,34 kWh en corrent continua, el que suposaran 

9.524,29kWh en corrent alterna que seran injectats a la xarxa. 
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55..  SSIISSTTEEMMAA  DD’’EENNVVAANNSS  MMÒÒBBIILLSS  

Aquest sistema consta de  mòduls independents suspesos d’un rail superior subjectat al 

sostre o a l’estructura, sense ser necessària la instal·lació d’un guia en el terra. Els panells 

es desplacen al llarg d’un carril, amb un moviment horitzontal, mitjançant el rodament d’un 

polímer autolubrificant que no necessita engrassat ni manteniment permetent d’aquesta 

manera un moviment monodireccional o omnidireccional en funció de les necessitats. 
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Els mòduls es composen d’un cèrcol revestit amb panells de 16mm d’espessor, que són 

recoberts per diversos acabats com fusta, materials melamínics, etc. 

L’estanquitat acústica dels mòduls s’aconsegueix mitjançant el fàcil accionament en cada 

un d’ells a través d’un dispositiu mecànic que allibera del seu interior dos travesses 

telescòpiques, una superior i una altra inferior, que pressionen contra el carril i el terra 

garantitzant la fixació de cada mòdul en el seu lloc. L’últim mòdul de tancament, allibera 

també una travessa telescòpica lateral, per garantitzar l’aïllament acústic total del de 

l’envà mòbil. El contacte entre les travesses telescòpiques i el carril superior, terra o paret, 

es realitza mitjançant perfils de silicona per evitar qualsevol pont fonètic. 

La unió dels mòduls entre si, s’efectua a través dels seus perfils laterals i unes juntes 

situades de tal forma que eviten qualsevol pont fonètic, ja sigui aeri o vibratori, de les 

superfícies que compartimenten. 

El sistema de bloqueig dels mòduls verticalment es realitza mitjançant un sistema de 

tancament magnètic, aconseguint d’aquesta manera una perfecta insonorització. 
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Aquest sistema permet també la col·locació de portes de pas en qualsevol dels 

elements que conformen el sistema excepte en el telescòpic. 
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Característiques tècniques: 

- Pes de l’envà mòbil : 40-70 Kg/m², en funció de 

l’aïllament acústic i el material escollit com a 

revestiment exterior. 

- Guia: Els panells es desplacen per mitjà de platines 

que corren per l’interior d’una guia fixada al sostre. 

- Mòduls tipus:  Mòduls amb acabat de panell de 16mm 

d’espessor. Els cantells són d’alumini per millorar la 

protecció dels panells, i amb gomes per aconseguir un 

millor aïllament acústic i tèrmic. En la part superior  i 

inferior dels panells hi ha uns mecanismes telescòpics , 

que accionats simultàniament per un mecanisme 

manual o elèctric, aconsegueix un perfecte tancament 

entre els mòduls. 

- Element telescòpic: L’obertura i tancament de l’envà 

mòbil es realitza accionant un mecanisme mòbil 

telescòpic de desplaçament lateral. Aquest element és 

el primer en desbloquejar-se quan es volen apilar els 

diferents panells i l’últim en bloquejar-se per realitza el 

tancament complet de l’envà.   

-  Aïllament acústic:  L’aïllament acústic estàndard és 

de 43db a 500Hz, gràcies al seu tancament magnètic. 

- Portes: Els elements que incorpora la porta tenen un 

ample fixa de 1.200mm per a portes amb forats de pas 

de 900mm i altura de 2.060mm. 
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66..  AANNNNEEXXEESS  

Annex – A 

Fitxa característica dels captadors solars 

 

 
 

Annex – B 

Fitxa característica dels mòduls fotovoltaics 
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Fitxa característica del sistema inversor 
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CCAAPPÍÍTTOOLL   VVII  

CCÀÀLLCCUULL   EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ    

El present annex de càlcul fa referència a la verificació de l’estructura portant horitzontal i 

vertical de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Soler. 

1.1. Accions a l’edificació 

Segons la norma DB SE- AE del Codi Tècnic de l’edificació les accions que en general 

actuen en els edificis són les que es defineixen a continuació. 

- CONCÀRREGUES (Accions permanents): Són aquelles com el pes propi dels 

elements estructurals, els tancaments, i altres elements separadors, els envans, 

paviment i tot tipus de fusteria. També ho són els pretensats d’acord amb l’establer 

a la EHE, així com les accions del terreny.  

- SOBRECÀRREGUES (Accions variables): Són les sobrecàrregues d’ús, l’acció del 

vent, la neu, etc. 

- ACCIONS ACCIDENTALS: Es consideren les possibles accions de sisme, incendi, 

o impacte així com altres. 

 

22..  DDEESSCCEENNSS  DDEE  CCÀÀRRRREEGGUUEESS  

 Planta tipus 

P
Ò

R
T

IC
 -

 A
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Planta coberta 
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Pòrtic- A Pòrtic- C 

 
 

Pòrtic- E Pòrtic- G 
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Pòrtic- B  
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Pòrtic- D  

 
Pòrtic- F  

 
Pòrtic- H  
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Pòrtic- I  
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Pòrtic - J 
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Pòrtic- K  
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Pòrtic- L  
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Pòrtic- M  
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Pòrtic- N  
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Pòrtic- P  
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Pòrtic - P 

 

Pòrtic - P 

 

Pòrtic - P 
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