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33..  PPRREEDDIIMMEENNSSIIOONNAATT  FFOONNAAMMEENNTTAACCIIÓÓ  

En tot el predimensionat de les sabates de la fonamentació hem seguit un mateix criteri: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el cas de les sobrecàrregues del paviment: 
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11..  OOBBJJEECCTTEE  DDEE  LL’’EESSTTUUDDII  

L’objecte del present estudi és de caire preventiu, per avaluar, abans que s’executi el 

projecte, els seus possibles impactes sobre el medi i les persones. Cal doncs, 

avaluar la capacitat del medi per a suportar l’activitat prevista i preveure diverses 

alternatives. 

Tot i la previsió, degut a les característiques de l’edifici d’un impacte ambiental baix, 

tenint en compte la necessitat de sensibilitzar a la població en la relació amb el seu 

entorn, s’ha considerat adequada la realització del present estudi d’impacte 

ambiental. 

  

22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

L’avaluació del impacte ambiental és un procediment de caràcter preventiu que té 

per objecte incorporar la variable ambiental en la presa de decisions sobre 

determinats projectes. 

La seva aplicació, basada en el principi de que és millor prevenir les pertorbacions 

en origen que combatre després els seus afectes, està recomanada per diverses 

organitzacions internacionals, com les Nacions Unides, l’Organització Mundial de la 

Salut, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i 

la Comunitat Econòmica Europea. La Comunitat Econòmica Europea va aprovar 

l’any 1985 la Directiva d’Avaluació d’Impacte Ambiental (85/377/CEE). 

L’estudi d’impacte ambiental (EIA) estima el canvi de l’estat actual a l’estat futur. 

S’han d’avaluar els possibles impactes de les diferents alternatives proposades i s’ha 

de preveure un seguiment per comprovar els resultats previstos. Un cop detectats 

els impactes, dins el mateix estudi, s’establiran unes mesures correctores per a 

minimitzar-los. En primer lloc es mira d’actuar sobre l’emissor, en segon lloc sobre el 

medi i en tercer lloc sobre el receptor. 
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En l’avaluació dels impactes s’estableixen quatre categories: compatible, moderat, 

sever i crític. Un projecte que presenti un impacte crític ha d’ésser descartat i 

replantejat de nou. 

 

33..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  DDEELL   PPRROOJJEECCTTEE  

El projecte objecte del present estudi d’impacte ambiental consisteix en la 

rehabilitació i canvi d’ús de la fàbrica tèxtil de Can Soler, una antiga nau industrial, 

com a centre públic amb la nova ubicació de l’Ajuntament, l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana, l’arxiu municipal, el viver d’entitats, l’escola de música, una biblioteca, 

una cafeteria, uns petita sala d’exposicions i un centre cívic municipal 

En aquest apartat s’han d’incloure tots els elements i les accions que puguin ser 

generadores dels impactes en les diferents fases dels projectes. 

Fase d’avantprojecte 

• Usos de l’estructura 

• Integració paisatgística 

• Introducció d’aïllaments 

• Incidència social 

Fase de redacció del projecte 

• Relació amb l’arquitectura autòctona 

• Elecció de materials 

• Planificació de les instal·lacions energètiques 

• Mètodes constructius 

• Tractament, abocament i reutilització de residus produïts 
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• Dissenys de la xarxa d’abastament de residus produïts 

• Pavimentació de la superfície 

Fase de construcció 

• Abocament de residus d’obra 

• Ús d’elements contaminants 

• Ús de vehicles pesants i maquinària 

• Seguretat en l’àmbit de l’obra 

• Alteració temporal del paisatge 

• Moviment de terres 

Fase de gestió 

• Disseny formal de l’obra, integració cromàtica, lluminositat i acabats 

• Gestió dels cabals residuals 

• Increment del trànsit rodat atret per la nova instal·lació 

• Emissions de gasos i pols a l’entorn 

• Accions induïdes a la població (assentaments de població, creació d’edificis 

auxiliars, increment del valor del sòl, etc. 

• Molèsties per a la població (sorolls, vibracions, olors, etc.) 

• Riscos per a la població (incendi, explosió, etc.) 

 

44..    DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  DDEELL   MMEEDDII  

S’entén com a tal l’inventari ambiental de l’entorn potencialment afectat pel projecte, 

el context social i l’econòmic. Poder conèixer l’estat preoperacional i una predicció 
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del seu futur ofereix una base sobre la qual ponderar els impactes produïts per les 

accions del projecte. 

Els continguts estan especificats en l’article 2 del Decret 114/1988, i de manera 

estructurada són: 

Medi físic: 

Àmbit territorial 

L’edifici objecte del projecte es troba en el casc urbà d’una població, St. Vicenç de 

Castellet, pertanyent a un entorn rural. 

Clima 

El clima de Sant Vicenç de Castellet és mediterrani continental subhumit, amb una 

precipitació mitjana anual al voltant dels 600 mm i una temperatura mitjana de 12°C 

a 14°C. El règim pluviomètric mostra un mínim al hi vern i màxims a la primavera i a 

la tardor. Pel que fa a la temperatura, els hiverns són freds i els estius calorosos. 

L’amplitud tèrmica anual és alta, de fins a 20°C, i  el període lliure de glaçades va de 

juny a octubre. 

Geologia 

Durant el període Eocènic el centre de Catalunya estava completament nevat, 

formant un immens llac, havent-se obstruït les aigües marines a causa de 

l’emergència del litoral i la serralada pirenaica. Amb els alçaments i enfrontaments 

de les terres davallaren les aigües que les cobria cap al mar. On l’erosió no els ha fet 

desaparèixer resten representats innombrables testimoniatges terciaris, com són: 

fòssils, pedra esmoladora, conglomerats, argila, margues, calcaris, sediments, arena 

grossera, calissos, estrats, al·luvions, quars, palets, pissarra, gneis, etc. 

Pertanyen a dit període els jaciments minerals, d’aquesta comarca de sodi, potassi i 

lignit, que constitueixen actualment una inestroncable font de riquesa.  
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Geologia 

El perímetre que ocupa el nucli urbà santvicentí permetent encara molts bons 

eixamples, és relativament pla, contrastant amb la resta del terme i rodalia, que és 

molt accidentat i abundant de muntanyes.  

Els boscos cobreixen bona part de la superfície del territori municipal i contorn. La 

resta es compon de terra de sembradura, vinya, erms, rocams, regadiu en la part 

baixa del riu, etc., amb incomptables monticles, planells i camins, entrellaçats amb 

torrents i rieres que, escorrent-se els uns amb els altres, van a parar al Llobregat. 

Hidrografia 

Sant Vicenç de Castellet forma part de la conca hidrogràfica del Llobregat, 

constituïda per dos importants rius: El Llobregat i el Cardener.  

Del riu Llobregat són aprofitats alguns salts per fer moure turbines d’importants 

empreses. El Cardener, sense endinsar-se en el terme santvicentí, es conflueix amb 

el Llobregat en el lloc anomenat Els dos rius, distant a un quilòmetre i escaig de la 

nostra població.  

Dins el terme penetren, creuen o neixen, diversos sots- afluents, que com a torrents 

o rieres, són coneguts com a: Castellet, Les Vives, Rubió, Gall, Putxet, Santa Creu, 

Sant Jaume, Fondo, Ceba, etc. 

Les fonts són migrades i escasses. És molt diferent dels pobles veïns, com és Mura, 

Rellinars, Vacarisses i Monistrol, que tenen anomenada pels seus devessalls 

d’aigua. 

Les nostres fonts, com hem dit, sense importància, les coneixem amb els noms de 

Balçamuller, Fité, Ermità, Ocells, Teula, Esorçaire, Seiola, Escletxa, Can Vinyes, 

Sant Fermí, Lluís, Balet, etc. 

Atmosfera 
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L’aire de la zona es caracteritza per la seva poca pol·lució degut a la poca presència 

d’indústries properes i la poca presència d’excessos de pol·len en èpoques 

primaverals. 

Processos 

No han estat detectats processos climàtics com estratificació de l’aire, efecte 

hivernacle, pluges àcides, etc. 

Medi biològic: 

Flora 

Al estar en el casc urbà, no existeix massa presència de flora en l’entorn immediat. 

Les condicions climatològiques de Sant Vicenç de Castellet i comarca afavoreixen 

un creixement de vegetació inter- mitjana entre la flora mediterrània i pirenaica. 

Segons el cèlebre fitòleg C. Costa, en la comarca de Manresa s’hi ha estudiat 1120 

plantes de diferents espècies. 

Vegetació 

En les proximitats del nucli, es troba el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra 

de l’Obac, situat a la serralada Prelitoral Catalana, a cavall entre les comarques del 

Bages i del Vallès Occidental, entre el riu Llobregat i el riu Ripoll. El parc natural està 

format per dues serralades, que són precisament les que li donen el nom, i que 

s’uneixen a l’anomenat coll d’Estenalles. 

Des de 1972, el massís de Sant Llorenç està protegit per un Pla especial d’ordenació 

que ha promogut la Diputació de Barcelona, ampliat l’any 1982 fins a 9.638 ha. 

Actualment, després d’una darrera ampliació de protecció, el Pla especial arriba a 

les 13.693 hectàrees, distribuïdes en 12 municipis de tres comarques diferents. A la 

comarca del Bages, Monistrol de Calders, Mura, el Pont de Vilomara, Talamanca i 

Sant Vicenç de Castellet. Al Vallès Occidental, Castellar del Vallès, Matadepera, 

Rellinars, Sant Llorenç Savall i Terrassa. I al Vallès Oriental. 
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La Diputació de Barcelona és propietària del 45 % de la superfície protegida. Des del 

1994, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac està agermanat amb el Parc 

Natural de Huétor, a Granada, amb el qual manté un pla de treball triennal. 

L’extrem oriental del terme municipal de Sant Vicenç de Castellet és el que forma 

part del Parc de Sant Llorenç, concretament la part situada entre el coll de Gipó, la 

carena del Panissar, la riera de Matarrodona i Sant Jaume de Vallhonesta. 

L'agregat rural de Vallhonesta, presidit per la singular església romànica de Sant 

Pere, és la porta d'entrada santvicentina al parc natural. A peu del Camí Ral, que va 

unir fins a mitjan segle XIX Manresa amb Barcelona a través del Vallès, l'antic hostal 

de Sant Jaume és un dels conjunts patrimonials més destacats de Sant Vicenç, junt 

amb la seva ermita d'origen romànic. 

També destaca l’àrea de la serra del Ginebral i el torrent de les Pasteres per la seva 

funció de corredor natural entre els parcs de Sant Llorenç i Montserrat. 

Fauna 

La fauna d’aquesta, comarca investigada per experts zoòlegs i naturalistes, és la 

santvicentina, resultant de l’existència de 30 espècies de mamífers, 82 aus, 8 peixos, 

20 rèptils i uns 300 d’insectes. 

Medi humà : 

Paisatge 

El paisatge considerat, en referència al nostre projecte, serà l’urbà, consistent 

bàsicament en un entramat de carrers estrets amb cases plurifamiliars de pb+3, i 

cases unifamiliars adossades de planta baixa més dos en les rodalies del centre 

urbà, amb façanes de pedra natural o arrebossades i pintades amb colors tipus 

“pastel”. Les cobertes són de teula ceràmica, en gran part a dues aigües. 

Soroll 

La zona és molt tranquil·la, amb els únics sorolls habituals de trànsit rodat. 
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Recursos científic- culturals 

El municipi disposa de col·legis públics, institut, església, biblioteca, pavelló esportiu 

i centre d’atenció primària, entre altres, i de puntuals ajudes científiques per part de 

la Diputació de Barcelona.  

Usos del sòl 

El terme municipal de Sant Vicenç de Castellet compta amb unes condicions 

geològiques especials i per això des de fa molts anys s’aprofita aquest recurs 

natural. 

L’activitat extractiva comença amb un caire eminentment industrial a finals del segle 

XIX amb l’explotació de pedres i arenisca. La pedra s’extreia manualment i 

s’utilitzava bàsicament per a fer voreres i enllosats. Ja als anys vint del segle passat 

hi havia un cert ambient comercial a l’entorn de la pedra. La pedra va aportar un 

paper molt important durant l’època de l’exposició de Barcelona l’any 1929, en la 

construcció de les fonts de Montjuïc, carreteres, etc. 

A partir d’aleshores comença l’explotació de la pedra calcària (més coneguda per 

“calissa”), de característiques més dures que permeten que pugui ser polida i amb 

un acabat molt similar al marbre. Aquest tipus de pedra es va popularitzar molt 

ràpidament i va quedar identificada com a “pedra Sant Vicenç”, denominació amb la 

que es coneix arreu i que s’aplica també a altres tipus de pedres encara que no 

siguin de la zona. D’aquesta manera, s’incrementa l’activitat , fent créixer els tallers i 

la compra o fabricació de maquinària adequada fins a consolidar aquest tipus 

d’indústria com una de les bases de l’economia local. 

Avui dia el sector viu un bon moment després d’haver passat per cicles diversos 

però sense haver patit una crisi tan important com la que va afectar al la indústria 

tèxtil. A Sant Vicenç de Castellet s’extreu la pedra del país, però els seus tallers 

també treballen amb altres materials com ara el marbre que importen des de Suècia, 

Itàlia, Albània, Brasil o Portugal entre altres. 
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Demografia 

El municipi consta de 9.073 habitants (2009) 

Cens continu: 

Any Població 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

9073 

8.275 

8.096 

7.835 

7.737 

7.532 

7.334 

7.139 

7.190 

7.212 

7.323 

7.386 

 

Activitat econòmica  

L’activitat econòmica principal és els serveis, però bastant compensat amb la 

indústria i amb la construcció. 
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55..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  II  DDEETTEECCCCIIÓÓ  DD’’ IIMMPPAACCTTEESS  

La identificació dels impactes implica: 

- Conèixer el projecte. 

- Conèixer el medi en què es desenvoluparà. 

- Establir la relació entre si. 

D’acord amb això, s’ha d’analitzar el projecte i s’han d’identificar les accions 

susceptibles de produir impactes; també cal estudiar l’entorn afectat per identificar 

els factors del medi que presumiblement resultaran alterats per aquestes accions. 

Del creuament de les dues informacions, s’obtenen els impactes o efectes del 

projecte. 
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Fase d’avantprojecte 

 

 Impactes Directes  

Impactes Indirectes  

 

Fase de redacció del projecte 

 

Impactes Directes  
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Impactes Indirectes  

 

Fase de construcció 

 

Impactes Directes  

Impactes Indirectes  

Fase de gestió 
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Impactes Directes  

Impactes Indirectes  

 

66..    CCAARRAACCTTEERRIITTZZAACCIIÓÓ  DDEELLSS  IIMMPPAACCTTEESS  

Els efectes detectats s’han de descriure i caracteritzar amb els conceptes que 

estableix el RD 1131/1988, que distingeix: 

• Efecte mínim o notable 

• Positiu o negatiu 

• Directe o indirecte 

• Simple, acumulatiu o sinèrgic 

• Reversible o irreversible 

A fi de caracteritzar-los segons aquesta relació, cal explicar i descriure els efectes 

perquè sigui entenedor i comprensible com s’originen i les conseqüències que poden 

causar. 

A efectes del nostre estudi, i degut a la poca nocivitat de l’activitat, només es 

consideraran els impactes directes. 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte de rehabilitació i canvi d’ús  

de la fàbrica tèxtil Can Soler  

 

 233

Fase de l’avantprojecte 
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Fase de redacció del projecte 
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Fase de construcció 
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Fase de Gestió 
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77..  AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  II  VVAALLOORRAACCIIÓÓ  DDEELLSS  IIMMPPAACCTTEESS  

Un cop definits i caracteritzats els principals impactes ambientals del projecte de l’estudi, 

s’han de valorar els mateixos, quantitativament o qualitativament, en funció de la 

importància d’aquest impacte, així com la seva magnitud relativa.  

Només es tindran en compte els impactes negatius. 

Per al càlcul de la importància dels impactes emprarem la següent expressió: 

I = ± (31Im + 2D + 2P + 3R + 2E) , sent: 

• I representa la importància de l’impacte. Es tracta d’un valor absolut amb el seu signe i 

varia entre 16 i 46. Segons el valor d’aquest paràmetre, els impactes negatius es 

classifiquen en: 

- Impactes compatibles: I <25 

- Impactes moderats: 25 <I <35 

- Impactes severs: 35 <I <41 

- Impactes crítics: I >45 

• Im representa la intensitat de l’impacte. Varia entre 1 i 4 segons el tipus, adoptant el 

valor de 1 (mínima) o 4 (notable). 

• D representa el tipus d’impacte, adoptant els valors de 2 (indirecte) o 4 (directe). 

• P representa la persistència de l’impacte, és a dir, el temps de permanència de l’efecte. 

Varia entre 1 i 4 sigui temporal (1) o permanent (4). 

• R representa la reversibilitat de l’impacte, entesa com el grau de dificultat que una unitat 

degradada té per a tornar naturalment a l’estat anterior. Varia entre 1 (reversible) i 4 

(irreversible). 

• E representa el tipus d’efecte, variant entre 2 i 4, amb els valors 2 (simple), 3 

(acumulatiu) i 4 (sinèrgic). 
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Càlcul dels impactes: 

Fase d’avantprojecte 

Fase de redacció del projecte 
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Fase de construcció 
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Fase de Gestió 
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88..  MMEESSUURREESS  CCOORRRREECCTTOORREESS  

Les mesures correctores són modificacions o incorporacions a un projecte per evitar, 

reduir, modificar o compensar l’efecte del projecte en el medi ambient i adequar el 

projecte a les oportunitats que ofereix el medi per assegurar-ne l’èxit. 

Les mesures que es proposin han de ser tècnicament factibles, econòmicament viables i 

adequar-se a la tipologia dels impactes i a les diferents fases del projecte. 

Atenent al seu caràcter, les mesures correctives es poden classificar en: 

- Mesures protectores: eviten l’impacte modificant algun dels elements o processos 

del projecte. És més interessant evitar l’impacte que corregir-lo, ja que això 

incrementa la complexitat del projecte i el seu cost econòmic. Hi ha moltes mesures 

preventives que es poden aplicar sobretot en la fase de les obres i en el moment de 

dissenyar i concebre el projecte, i que eviten impactes posteriors. 

- Mesures correctores o curatives: s’orienten a l’eliminació, reducció o modificació de 

l’efecte. Poden operar sobre: 

• les causes o accions del projecte: filtres en els efluents. 

• els processos productius: tècniques toves 

• factors del medi quant a vector transmissor: dispersió dels contaminants 

- Mesures compensatòries: es refereixen als impactes inevitables, els quals no 

admeten una correcció però sí una compensació mitjançant altres efectes de signe 

positiu. Poden ser de la mateixa natura que l’impacte que es compensa (restituir 

una zona humida en un lloc proper) o completament diferents (compensacions 

econòmiques). 

Les mesures correctores i preventives adoptades en el present projecte, segons la 

valoració del seu impacte i les diferents fases del projecte són:  
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Factors Compatibles 

Fase d’avantprojecte 

Impacte del soroll degut a l’estructura: Es tracta d’un edifici amb proteccions de caire 

estructural. Això presenta unes limitacions a l’hora d’aïllar els paraments verticals 

exteriors. 

Les mesures preses per a la reducció del soroll degut a l’estructura són els aïllaments 

tèrmics-acústics a les quatre parets exteriors, per la seva part interior. També s’han picat i 

rejuntat les parets. 

Incidència del soroll en la societat : s’ha tingut en comte la incidència que podia suposar la 

presència d’un centre cívic, amb actuacions de caire cultural (teatrals, musicals, etc.) 

puntualment. Tot això s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar els paràmetres dels 

tancaments de l’edifici. 

Fase de redacció del projecte 

Impacte acústic de les instal·lacions energètiques: s’han escollit aïllaments acústics per a 

les instal·lacions amb canonades susceptibles de provocar sorolls. 

Impacte paisatgístic dels mètodes constructius: s’ha dissenyat el procés constructiu per a 

reduir al mínim l’impacte visual inevitable en la seva rehabilitació, interioritzant totes les 

operacions possibles. 

Impacte paisatgístic de la gestió de residus: s’ha tingut en compte la gestió de residus, 

tant sòlids com líquids, emmagatzemant-los i seleccionant-los primerament en l’edifici i, 

posteriorment, traslladant-los als contenidors. 

Fase de construcció 

Impacte en el paisatge per abocament de residus: els residus d’obra es seleccionaran i 

classificaran en obra, dipositant cada tipus de residu en diferents contenidors, en funció 

de la seva classificació. 
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Els residus menys voluminosos es guardaran en l’interior de la nau, mantenint l’ordre 

d’aquesta. Els més voluminosos es dipositaran en contenidors situats a l’exterior, en la 

part de la nau, per a reduir-ne el seu impacta visual. 

Impacte geomorfològic i geològic per l’ús de vehicles pesants: es treballarà preferiblement 

sobre l’asfalt. 

Impacte demogràfic per la seguretat en l’àmbit de l’obra: es senyalitzarà l’obra 

adequadament i es clausurarà l’obra quan no s’hi estigui treballant. Es col·locaran reixes 

de tancament al voltant de la zona de treball. 

Quan es realitzin treballs exteriors amb maquinària mòbil, es senyalitzarà adequadament 

la zona i es controlarà el trànsit de vehicles. 

Impacte de l’alteració temporal del paisatge: es realitzaran en el menor marge de temps 

possible tots els treballs que requereixin de la bastida exterior o de grueta, per reduir-ne 

l’impacte visual. 

Impacte en la geomorfologia i la geologia degut al moviment de terres: no s’ha previst cap 

acció referent a aquest impacte degut a les poques operacions de moviment de terres en 

el present projecte. Els recalçats de les fonamentacions dels pilars no suposen un gran 

volum de moviment de terres perquès es realitzaran individualment i per trams. 

Impacte en les aigües degut al moviment de terres: s’ha determinat el nivell freàtic, per a 

prevenir aquest impacte. 

Fase de gestió 

Impacte en la demografia degut a molèsties per sorolls: el volum de so de les actuacions 

en el local es mantindrà moderat, augmentant-se només en actuacions de caràcter 

puntual i gran repercussió. 

Factors Moderats 

Fase d’avantprojecte 
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Impacte atmosfèric per l’elecció dels aïllaments: s’han escollit els aïllaments adequats per 

aconseguir un coeficient de transmissió tèrmica el més òptim possible. 

Fase de redacció del projecte 

Impacte de l’elecció de materials en relació amb el soroll: pel que fa a l’elecció dels 

materials, s’han escollit materials amb tractament acústic i amb propietats d’aïllament 

acústic en la coberta, tancaments practicables i en els acabats. 

Impacte climatològic de la gestió de residus: s’ha considerat la gestió dels residus del 

local, els residus líquids i els residus sòlids.  

Els residus líquids dels sanitaris aniran a parar a sifons individuals i recipients sifònics. 

Els residus sòlids es classificaran segons la tipologia de residus de les escombraries 

municipals. 

Impacte en les aigües del disseny d’abastiment d’aigua: les mesures que s’han pres en el 

disseny de l’abastament d’aigua son de protecció contra retorns en els punts crítics, una 

clau de tall general i per sectors, per interrompre l’abastiment d’aigua en cas de fuites. 

S’ha disposat de comptadors i s’ha disposat d’elements per a l’estalvi d’aigua en les 

aixetes, com airejadors, polsadors temporitzats i fluxors. 

Pel que fa a la instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) s’ha dotat de xarxa de retorn. 

També ha estat possible l’escalfament de l’ACS mitjançant plaques solars. La xarxa de 

retorn d’aigua calenta també  utilitzada en calefacció  perquè el sistema de calefacció de 

tot l’edifici es bastant gran. 

També ha estat possible l’estalvi d’energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques. 

Tant les plaques solars com les fotovoltaiques estan dissenyats a la coberta. 

Impacte en la geomorfologia del disseny de la xarxa de sanejament: les canonades de la 

xarxa han estat dissenyades amb el traçat més senzill possible, amb unes distàncies i 

pendents que faciliten l’evacuació de residus i son autonetejables. 
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La xarxa de canonades s’ha dissenyat de forma que sigui accessible per al seu 

manteniment i reparació, amb registres. 

Fase de construcció 

Impacte per soroll degut a l’ús de vehicles pesants i maquinària d’obra: es comprovarà la 

validesa de les inspeccions periòdiques dels vehicles pesants i de la maquinària d’obra. 

Pel que fa a la maquinària d’obra, s’utilitzarà preferentment en l’interior de la nau. 

Fase de gestió 

Impacte climatològica de la gestió dels cabals residuals: els residus sòlids es classifiquen 

segons la tipologia de residus de les escombraries municipals. 

En general, es gestionaran segons el previst en la fase de redacció del projecte. 

Impacte en l’atmosfera de l’increment del trànsit rodat atret per la nova edificació: aquest 

impacte és inevitable. 

Impacte en la demografia pel risc d’incendi: es compliran les normatives adequades 

davant el incendi i, concretament, pel que fa a la propagació exterior. 

Factors Serveis 

Fase de redacció de projecte 

Impacte atmosfèric de les instal·lacions energètiques: per a les instal·lacions de 

climatització es prioritzarà l’ús de la bomba de calor, amb un important estalvi energètic i 

una reducció de les emissions de CO2. 

Es realitzarà una recirculació d’aire, reaprofitant-lo i tractant-lo adequadament per a poder 

tornar a insertar-lo al local. 

Els conductes de les instal·lacions de climatització estaran aïllats tèrmicament segons la 

normativa corresponent. 
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Pel que fa a la instal·lació d’il·luminació, es caracteritza per una notable aportació de la 

llum diürna, degut a la gran quantitat de finestres de la nau i la claraboia de l’espai central. 

Les làmpades utilitzades s’escolliran de baix consum, halògenes o de vapor de sodi. 

 

Impacte atmosfèric dels mètodes constructius: es minimitzarà l’impacte atmosfèric dels 

mètodes constructius, amb les següents mesures preventives i protectores: 

• utilitzant vaporització d’aigua en la utilització de martell pneumàtic. 

• s’utilitzaran majoritàriament materials reciclables o reaprofitables. En el cas del parc 

de l’espai exterior, tot el mobiliari emprat és de materials reciclats i/o 

reaprofitables. 

• en els casos que és possible, es re-aprofitaran els materials existents.  

Impacte en les aigües del disseny del sanejament: s’ha disposat dels sistemes de 

ventilació adequats que permeten el funcionament dels tancaments hidràulics i l’evacuació 

de gasos mefítics. 

S’han utilitzat els materials adequats per a minimitzar les pèrdues i les fuites, segons la 

normativa corresponent. 

Impacte atmosfèric per la pavimentació superficial: es realitzarà el lliscat del paviment 

juntament amb vaporització d’aigua, per a minimitzar les partícules difoses a l’atmosfera. 

Fase de construcció 

Impacte en les aigües per abocament de residus: els residus es deixaran en els seus 

contenidors corresponents, dins l’edifici en els casos que això sigui possible, o a l’exterior. 

Sempre estaran adequats ordenadament i no es deixaran mai propers al riu que passa pel 

darrera de la nau. Tampoc es deixaran residus que puguin produir infiltracions en el 

terrenys directament sobre el sòl. 
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Impacte en les aigües per ús d’elements contaminants: si s’utilitzen elements susceptibles 

de ser contaminants per a les aigües subterrànies, s’haurà d’impermeabilitzar prèviament 

el terreny. 

Impacte atmosfèric per l’ús d’elements contaminants: si s’utilitzen elements susceptibles 

de ser contaminants per a l’atmosfera, s’haurà de minimitzar-ne l’ús al estrictament 

necessari, sempre que sigui possible en l’interior de l’edifici i polvoritzant la zona amb 

vapor d’aigua per evitar en lo possible la seva emissió a l’atmosfera. 

Impacte atmosfèric per l’ús de vehicles pesants: es revisaran els controls periòdics 

obligatoris dels vehicles pesats i de la maquinària d’obra, limitant la emissió de fums i 

gasos. 

S’habilitarà un sistema d’humificació i neteja de rodes, per evitar l’emissió de pols i, 

alhora, mantenir neta la via pública. 

El transports interiors es realitzaran amb els recorreguts mínims possibles, treballant amb 

materials de la zona. També ajuda el fet de disposar d’una planta de reciclatge al Pont de 

Vilomara, situada a uns quatre quilòmetres de Sant Vicenç de Castellet. 

Fase de gestió 

Impacte en l’atmosfera per risc d’incendi: s’ha dotat l’edifici dels mitjans necessaris per a 

la prevenció i protecció contra incendis, per a minimitzar-ne el seu impacte, però el risc és 

inevitable. 

En els telèfons d’emergència de consergeria es disposarà del número de contacte dels 

Bombers de Manresa, per a una més ràpida actuació en cas d’incendi. Es programarà un 

Pla d’Emergència de l’Edifici. 

Factors Crítics 

Fase de redacció de projecte 

Impacte per elecció de materials nocius per a les aigües / Impacte per elecció de materials 

nocius per a l’atmosfera: els factors crítics no tenen cabuda en el projecte. No s’utilitzaran, 

en cap cas, materials, nocius directament, per les aigües ni per l’atmosfera. 
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99..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  

El projecte, degut a la seva no excessiva complexitat de processos constructius ni de 

gestió, no presenta masses problemes des del punt de vista mediambiental. 

Complementat d’acord amb les mesures protectores i correctores establertes, es pot 

considerar un projecte totalment compatible. 

Es pot afirmar que: 

• s’ha complert la detecció i avaluació d’impactes, en relació amb el medi. 

• S’han utilitzat mètodes adequats d’identificació i valoració d’impactes. 

• S’ha posat especial èmfasi en l’anàlisi dels impactes més significatius, els directes, 

entenent que així es redueixen la gran part dels impactes indirectes. 

• S’han eliminat del projecte els factors crítics. 

• Pel que fa als mètodes preventius i protectors, s’han intentat aplicar les Millors 

Tècniques Disponibles (MTD). 

Es recomana al promotor del projecte l’exposició pública d’aquest document d’impacte 

ambiental, juntament amb el projecte. Doncs, un dels objectius d’aquest estudi 

d’impacte ambiental és el de ser útil per a informar a la societat del cost ambiental del 

projecte. Aquest document vol servir com a document de participació i debat públic, en 

un intent de sensibilitzar alhora, a la població en matèries de medi ambient i de 

sostenibilitat.  
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11..  OOBBJJEECCTTEE  

L’objecte del present document és el d’establir els paràmetres i solucions per a garantir 

les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi de l’edifici “Can Soler”, situat al 

municipi de Sant Vicenç de Castellet, Plaça Generalitat s/n (Barcelona), pel seu canvi 

d’ús. 

 

22..  AANNTTEECCEEDDEENNTTSS  

L’edifici objecte del present document és una antiga nau tèxtil en desús, que va ser 

donada al consistori de Sant Vicenç de Castellet per al seu ús exclusiu com a equipament 

municipal. 

 

33..  NNOORRMMAATTIIVVAA  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  

És d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació i, concretament, el seu Document Bàsic DB-

SI.  

 

44..  PPRROOPPAAGGAACCIIÓÓ  IINNTTEERRIIOORR  

4.1. Compartimentació en sectors d’incendi 

Paràmetres que determinen les condicions tècniques: 

Ús previst de l’edifici:   Pública Concurrència 

Ocupació:     1395 persones 

Superfície Construïda:    5541,71m2 

Seients fixes:    NO 

Plantes:     PB + 2PP 
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Sectorització 

Donats els paràmetres de l’edifici, el dividirem en diferents sectors;  

Planta Baixa Planta Primera Planta Segona 

Locals i Viver Entitats Ajuntament Biblioteca 

Bar-Cafeteria Hall Hall 

Hall Serveis Serveis 

Serveis OAC  Arxiu + Sala exposicions 

Escola de Música   Administració Ajuntament  

Casal de Joves   

 

Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi 

Els sostres i les parets de la nau que separen el sector d’incendi de la resta de l’edifici 

tindran una resistència al foc de EI-90. En quan a la torre serà EI-120. 

Les portes de pas entre sectors d’incendi tindran una resistència al foc EI2 45-C5 en la 

nau i EI2 60-C5 en la torre. 

 

4.2. Locals i zones de risc especial 

Usos previstos susceptibles de considerar-se zona o local de risc especial 

□ Cuina 

□ Sala de màquines d’instal·lacions de climatització 

□ Locals de comptadors d’electricitat i de quadres generals de distribució 

□ Ajuntament 
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□ Biblioteca 

□ Arxiu municipal 

□ Sala exposicions 

□ Sala maquinària ascensors 

Espais considerats com a zones de risc especial en tot cas 

□ Sala de màquines d’instal·lacions de climatització (risc baix) 

□ Locals de comptadors d’electricitat i de quadres generals de distribució (risc baix) 

□ Sala de maquinària ascensors (risc baix) 

Condicions per a considerar l’Ajuntament com a zona de risc especial i tipus de risc 

A partir del volum:   V > 500m3   
→ Risc alt 

Condicions per a considerar la Biblioteca com a zona de risc especial i tipus de risc 

A partir del volum:   V > 500m3   
→ Risc alt 

Condicions per a considerar l’Arxiu Municipal com a zona de risc especial i tipus de risc 

A partir del volum:   V > 500m3   
→ Risc alt 

Condicions per a considerar la Sala d’exposicions i Museu com a zona de risc especial i 

tipus de risc 

A partir del volum:   V > 500m3   
→ Risc alt 

Condicions per a considerar la cuina com a zona de risc especial i tipus de risc 

En funció de la potència instal·lada: 

Potència instal·lada: 

 □ Un forn    4Kw 

 □ Una cuina d’inducció  8Kw 
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 □ Una fregidora   1Kw 

 □ Una planxa elèctrica  3Kw 

 □ Una torradora   2Kw 

 □ Un forn microones  0,9Kw 

  TOTAL    18,9Kw 

Per tant, la cuina no serà considerada com a zona de risc especial. 

Condicions per al sistema d’extracció de fums de la  cuina: 

□ La campana estarà separada almenys 50cm. de qualsevol material que no sigui 

A1. 

□ Els conductes seran independents de tota altra extracció i ventilació. Els canvis 

de direcció seran menors que 30º i el màxim tram horitzontal serà menor que 3 

metres.  

□ Els conductes seran almenys EI 30. 

□ No existiran comportes tallafocs en l’interior d’aquests tipus de conductes. 

□ Els filtres estaran separats almenys 0,50m. del focus de calor. Han de ser 

fàcilment accessibles i desmuntables per a la seva neteja, tenir una inclinació major 

de 45º i estar dotats d’una safata per a la recollida de grasses que les condueixi 

fins un recipient tancat amb una capacitat menor que 3 litres. 

□ Els ventiladors compliran la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificacions per 

airejadors extractors de fums i calor mecànic” i tindran una classificació F400 90. 

Condicions mínimes per a les zones de risc especial integrades a l’edifici 

Característica Risc baix Risc mig Risc alt 

Resistència al foc de l’estructura portant R90 R120 R180 
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Resistència al foc de parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència en cada comunicació de la zona 

amb la resta de l’edifici 
- Si Si 

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI2 45-C5 2x EI2 30-C5 2x EI2 45-C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida ≤ 25 m ≤ 25 m ≤ 25 m 

Les portes obriran cap a l’exterior de la zona    

 

4.3. Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d ’elements de compartimentació 

d’incendis 

En el projecte no existiran espais ocults que no estiguin compartimentats respecte els 

espais ocupables amb la mateixa resistència al foc. 

La resistència al foc dels elements de compartimentació d’incendis es mantindrà en els 

punts en que aquests elements siguin travessats per elements de les instal·lacions 

(conductes de ventilació, canonades, conduccions, etc.) amb seccions de pas superiors a 

50cm2. El sistema serà mitjançant elements passats que aportin una resistència almenys 

igual a la de l’element travessat. 

 

4.4. Reacció al foc d’elements constructius, decora tius i de mobiliari 

Els revestiments de sostres i parets tindran una classe de reacció al foc C-s2, d0 o 

superior, incloent les canonades i conductes que hi transcorren sense recobriment 

resistent al foc. Quan es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de 

reacció al foc serà CL-s2, d0. 

Els revestiments del sòl tindran una classe de reacció al foc de EFL o superior, incloent les 

canonades i conductes que hi transcorren sense recobriment resistent al foc. Quan es 

tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà EFLL. 
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Els revestiments dels falsos sostres tindran una classe de reacció al foc B-s3, d0 i 

superior, incloent les canonades i conductes que hi transcorren sense recobriment 

resistent al foc. 

 

55..  PPRROOPPAAGGAACCIIÓÓ  EEXXTTEERRIIOORR  

5.1. Mitjaneres i Façanes 

L’edifici no consta de cap paret mitjanera. 

Tots els punts de la façana son almenys EI 60 o superen les distàncies mínimes entre dos 

sectors d’incendi per a no tenir de complir aquesta condició. 

La distància fins a la bisectriu de l’angle format per ambdues façanes des de l’obertura 

més propera a l’únic edifici continu (amb α = 90º) és superior a 1 metre. 

Les façanes paral·leles amb l’únic edifici contigu seran EI 60 o superiors. 

 

66..  EEVVAACCUUAACCIIÓÓ  DD’’OOCCUUPPAANNTTSS  

6.1. Càlcul de l’ocupació 

Espai Ús previst 
Superfície 

útil 

Densitat 

ocupació 

(m2/pers.) 

Ocupació 

(pers.) 

Hall-entrada recepció Pública Concurrència 313,27 2 156 

Bar-cafeteria Pública Concurrència 179,78 1,5 119 

Magatzem cafeteria Magatzem 13,06 40 1 

Magatzem servei municipal Magatzem 16,15 40 1 

Locals i viver d’entitats Pública Concurrència 426,86 2 213 

Magatzem neteja Magatzem 5,09 40 1 
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Magatzem centre cívic Magatzem 7,05 40 1 

Escola de Música Pública Concurrència 415,46 2 207 

Casal de Joves Pública Concurrència 191,03 5 38 

Magatzem Casal de Joves Magatzem 30,36 40 1 

Ajuntament Pública Concurrència 641,60 10 64 

OAC Pública Concurrència 218,92 10 21 

Administració Ajuntament Pública Concurrència 396,35 10 39 

Biblioteca Pública Concurrència 623,55 2 311 

Arxiu Municipal Pública Concurrència 210,74 40 5 

Museu-Sala Exposicions Pública Concurrència 390,35 2 195 

Sanitaris Pública Concurrència 68,33 3 22 

Total edif.    1395 

 

6.2. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts  d’evacuació 

L’edifici constarà de 3 sortides d’emergència. 

La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins alguna sortida de planta 

no serà superior a 50 metres. 

La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins arribar a algun punt des 

del qual existeixin dos recorreguts alternatius no excedirà de 25  metres 

 

6.3. Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

 6.3.1. Criteris per a l’assignació dels ocupants 
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A efectes de càlcul, les sortides s’han dimensionat sota la hipòtesis més desfavorable, 

suposant inutilitzada una de les tres sortides. 

 6.3.2. Càlcul 

Totes les portes i zones de pas interiors i exteriors, exceptuant les sortides d’emergència i 

els seus recorreguts seran, com a mínim de 0,80 metres d’amplada. 

L’amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 metres i excedir a 1,20 

metres. 

Les escales d’evacuació seran protegides i amb una amplada mínima de 1,40m.  

Les portes de les sortides d’emergència i el passadís tindran una amplada mínima de 

1,20m. 

 

6.4. Protecció de les escales 

La protecció de les escales d’evacuació protegides , l’altura d’evacuació de les escales 

serà més petita que 20 metres 

 

6.5. Portes situades en el recorregut d’evacuació 

Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici seran abatibles amb eix de gir 

vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre existeixi activitat a les 

zones a evacuar. Per això, aquests dispositius d’obertura mitjançant maneta o polsador 

conforme a la norma UNE EN 179:2003 VC1 o de barra horitzontal o impuls segons la 

norma UNE EN 1125:2003 VC1. 

Totes les portes d’emergència obriran cap a l’exterior. 

Les portes automàtiques corredisses o plegables dispondran d’un sistema que permeti el 

seu abatiment en el sentit de l’evacuació mitjançant una petita empenta amb una força 

total d’aplicació que no excedeixi de 220N o bé, d’un sistema de seguretat de vigilància 
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d’error de nivell “d” conforme amb la norma UNE EN 13849-1:2008 mitjançant 

redundància, en cas d’error en els elements elèctrics que impedeixin el funcionament 

normal de la porta en el sentit de l’evacuació, o en cas d’error en el subministrament 

elèctric, obri i mantingui la porta oberta. 

 

6.6. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides en la norma UNE 23034:1998; amb els 

següents criteris: 

- Les sortides del recinte tindran una senyal amb el rètol “Sortida”. 

- La senyal “Sortida d’emergència” ha d’utilitzar-se en total sortida prevista per a 

ús exclusiu en cas d’emergència. 

- Han de disposar-se senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des 

de tot origen d’evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o 

les senyals indicatives. 

- Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministrament al 

enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques 

d’emissió lluminosa han de complir lo establert en la norma UNE 23035-4:2003. 

 

6.7. Control del fum d’incendi 

Com que el nostre edifici és d’us de concurrència pública i té una ocupació major de 1000 

persones, ha d’estar dotat d’una instal·lació de control de fum. 

El disseny s’ha de dur a terme a partir de les normes UNE 23584:2008; UNE 23585:2004 i 

UNE EN 12101-6:2006. 
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77..  IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓ  CCOONNTTRRAA  IINNCCEENNDDIISS  

7.1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra i ncendis 

El disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de 

protecció contra incendis, així com els seus materials, components i equips, han de 

complir lo establert en el “Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra incendis”, en les 

seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que els 

i sigui d’aplicació. La posada en funcionament de les instal·lacions requereix la 

presentació, davant l’òrgan competent de Catalunya, del certificat de l’empresa 

instal·ladora al que es refereix l’article 18 del citat reglament. 

Per a la zona comuna (ús pública concurrència) 

Estarà dotada amb una Boca d’Incendi (BIE) del tipus del tipus 25mm a uns 5 metres de 

les sortides de cada sector d’incendi, sense que siguin un obstacle per la seva utilització. 

Estarà dotada amb extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B, a raó d’un per cada 15 metres 

de recorregut com a màxim, des de tot origen d’evacuació.  

Per a les zones de risc especial estarà dotada amb extintors portàtils 21A-113B, un 

extintor en l’exterior de la zona i un altre en el seu interior. 

L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran 

situats pròxims als punts on s’estimi major possibilitat d’iniciar-se l’incendi, a ser possible 

pròximes a les sortides d’evacuació. 

El sistema de columna seca estarà compost per una presa d’aigua a la façana o en una 

zona fàcilment accessible al servei contra incendis, amb l’indicació d’ús exclusiu dels 

bombers, prevista de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 70mm amb 

tapa i clau de purga de 25mm, columna ascendent de la canalització d’acer galvanitzat i 

diàmetre nominal de 80mm, sortides a les plantes parells. 

La presa a la façana i les sortides a les plantes ha de tenir el centre de les seves boques a 

0,90m sobre el nivell del terra. 

El sistema d’alarma ha de ser apte per emetre missatges per megafonia. 
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Ha de tenir in sistema de detecció d’incendi. 

 

7.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de  protecció contra incendis 

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual es senyalitzaran mitjançant 

senyals definides en la norma UNE 23033-1: 

a) 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 m. 

b) 420 x 420 mm quan la distància d‘observació d’aquest estigui compresa entre 

els 10 i els 20 m. 

c) 594 x 594 mm quan la distància d’observació d’aquest estigui compresa entre 

20 i 30 m. 

Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada en el subministrament al 

enllumenat normal. Quan siguin fotoluminoscents, les seves característiques d’emissió 

han de complir lo establert en la norma UNE 23035-4:2003. 

 

88..  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓ  DDEELLSS  BBOOMMBBEERRSS  

8.1. Condicions d’aproximació i entorn 

 8.1.1. Aproximació als edificis 

Els vials d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra compleixen les 

condicions del CTE DB-SI, Secció 5, apartat 1.1.1 i 1.1.2. 

 8.1.2. Accessibilitat per façana 

Les façanes disposen d’obertures que permeten l’accés des de l’exterior al personal del 

servei d’extinció d’incendis. Aquestes obertures tenen les seves dimensions horitzontals i 

verticals, almenys de 0,80 metres i 1,20 metres respectivament. La distància màxima 

entre dos eixos verticals de dues obertures consecutives no excedeix de 25 metres 

mesurat sobre la façana.  
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99..  RREESSIISSTTÈÈNNCCIIAA  AALL   FFOOCC  DDEE  LL’’EESSTTRRUUCCTTUURRAA  

9.1. Elements estructurals principals 

La resistència al foc que es considera suficient per als elements estructurals, seran de R-

90, R-120 i R-180. 

Els elements estructurals de les divisions interiors seran R-90. 

Les estructures de coberta, al ser lleugera, així com els elements que la sostenen seran el 

mínim, R-30. 

Els elements estructurals de les escales protegides que estiguin contingudes en el recinte 

serà com a mínim de R-30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix 

resistència al foc als elements estructurals. 

 

9.2. Elements estructurals secundaris 

No precisen complir cap exigència pel que fa la resistència al foc. 
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11..  NNOORRMMAATTIIVVAA  

1.1. Patrimoni històric- artístic 

- Llei 9, de 30/09/1993, relativa al patrimoni cultural català. 

- Decret 798, de 03/04/1971, relatiu a l’ús de materials i tècniques 

tradicionals de restauració en les obres de restauració. 

 

1.2. Accessibilitat- Barres arquitectòniques 

- Real Decret 556, de 19/05/1989, relatiu a mesures mínimes sobre 

accessibilitat als edificis. 

 

1.3. Accions a l’edificació 

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE DB SE- AE 

- NBE-AE-88 → Aquesta norma s’ha aplicat d’acord amb les 

especificacions del CTE i sense anul·lar el seu contingut. 

- Normativa reglamentària derrogada NRE-AEOR-93, relativa accions de 

l’edificació en les obres de rehabilitació estructural. 

 

1.4. Materials i solucions constructives 

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE BS SE- A, relatiu a l’acer estructural. 

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE DB HE, relatiu a l’estalvi energètic. 

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE DB HR, relatiu a la protecció contra el 

soroll. 

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE DB SE - F, relatiu a la fàbriques de 

pedra i maó. 
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- Instrucció del Formigó Estructural (EHE), relativa a les característiques i 

especificacions del formigó estructural.  

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE DB HS, Salubritat. 

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE DB M, Fusta. 

- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RSR “Revestiment de paviments 

i i escales: peces rígides”. 

 

1.5. Seguretat i habitabilitat – Instal·lacions en l’edificació 

- Real Decret 891, de 14/04/1980, relatiu a la instal·lació de panells solars. 

- Ordre, del 28/07/1980, relativa a la instal·lació de panells solars. 

- Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), relatiu a les 

instal·lacions de calefacció- instal·lacions tèrmiques. 

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE DB SI, relatiu a la seguretat en cas 

d’incendi. 

- Codi Tècnic de l’Edificació: CTE DB SI, relatiu a la seguretat en 

senyalització en cas d’incendi. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), relatiu a instal·lacions 

elèctriques i il·luminació. 

 

1.6. Medi Ambient  

Normativa europea : 

- Directiva 1985/337, relativa a l’avaluació de les repercussions de 

determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOCE-L 

núm. 175, de 05/07/1985. 
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- Directiva 1997/11, relativa a l’avaluació de les repercussions de 

determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. (Modifica 

la Directiva 1985/337). DOCE-L núm. 73, de 14/03/1997. 

- Directiva 2001/42, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes en el medi ambient. DOCE-L núm. 197, de 

21/07/2001. 

Normativa de l’Estat : 

- Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d’avaluació d’impacte ambiental. BOE 

núm. 155, de 30/06/1986. (Incorpora la Directiva 1985/337) 

- Reial Decret 1131/1988, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució 

del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d’avaluació d’impacte ambiental. 

BOE núm. 239, de 05/10/1988. 

- Llei 6/2001, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, 

d’avaluació d’impacte ambiental. BOE núm. 11, de 09/05/2001. 

(Incorpora la Directiva 1997/11). 

Normativa de la Generalitat de Catalunya 

- Decret 114/1988, d’avaluació d’impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 

03/06/1988. 

Altra documentació complementària 

Diverses normatives sectorials estableixen l’obligatorietat de que certs tipus de 

projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. 

- Urbanisme: Llei 2/2002, d’urbanismes (DOGC núm. 3600, de 

21/03/2002). Especifica que els plans d’ordenació urbanística municipal i 

els plans parcials urbanístics han de contenir com a mínim l’informe 

mediambiental. 
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- Carreteres: Llei 7/1993, de carreteres (DOGC núm. 1807, de 

11/10/1993). Decret 130/1998 de prevenció d’incendis forestals en les 

àrees d’influència de les carreteres (DOGC núm. 2656, de 09/06/1998). 

- Espais naturals: Decret 328/1992, pel qual s¡aprova el Pla d’Espais 

d’Interès Natural (DOGC núm. 1714, de 01/03/1993), modificat pel 

Decret 213/1997. Llei 12/1985, d’espais naturals (DOGC núm. 490, de 

30/11/1984). 

- Accés al medi natural: Llei 9/1995 i Decret 166/1998, de regulació de 

l’accès motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2083, de 02/08/1995 i 

DOGC núm. 2680, de 14/07/1998 respectivament). 

- Fauna: Llei 3/1998 de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 

18/03/1988). Ordres de 23/11/1994 i 10/04/1997 d’ampliació del llistat 

d’espècies protegides.  

- Directiva Hàbitats: Directiva 1992/43 relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (DOCE-L núm. 206, de 

22/07/1992). 

 

1.7. Normativa específica 

- Decret 317, de 04/111994, referent a l’ordenació i la classificació dels 

establiments de restauració. 

- Llei 28, de 26/12/2005, referent a les mesures sanitàries sobre el tabac, 

el subministre, el consum i la publicitat dels productes del tabac. 

- Llei 38, de 30/12/1991, relatiu a les instal·lacions destinades a activitats 

amb infants i joves. 

- Decret 140, de 10/06/2003, relatiu a les instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves.   
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22..  DDOOCCUUMMEENNTTSS  IIMMPPRREESSOOSS  

2.1. Llibres 

- Micaló, P. J. La Fàbrica Pagans de Celrà, 1902-2002. Retalls d’història, 

arquitectura, tecnologia i societat. 1ª ed. Celrà: Edicions Taller d’Història 

de Celrà, 2002. ISBN 85-607-6260-2. 

- Casals, C.M. (ed); Calvet, P. M.D.; Roca, R.X. Complejos industriales. 1ª 

ed. Barcelona: Edicions UPC, 2001. ISBN 84-8301-541-2. 

- Neufert, E. Y P. Y C. NEUFERT. Arte de proyectar en arquitectura. 15ª 

ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. ISBN 84-252-2051-3. 

- Alcalde, P.F. Banco de detalles arquitectonicos. 1ª ed. Sevilla: ed. 

Marsay Ediciones, 2003. ISBN 84-607-3860.4. 

- Gaspar de la Garza. Materiales y construcción. 1ª ed. México: Trillas, 

1991: 96-824-3615-X. 

- Boletín económico de la consrucció.  

- Enciclopedia de Broto de las Patologías de la Construcción  

 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTSS  EELLEECCTTRRÒÒNNIICCSS  

- Biblioteques UPC. Referències bibliogràfiques per a documents 

impresos. Disponible a http://www.bibliotecnica.upc.es 

- Base de dades idescat. Generalitat de Catalunya. Dsponible a 

http://www.idescat.cat 

- Base de dades municat. Associació de Municipis de Catalunya. 

Disponible a http://www.municat.es 

- Banc BEDEC. Institut de Tecnologia de la Construcció 2009. Disponible 

a http://www.itec.es 

44..  PPÀÀGGIINNEESS  WWEEBB   CCOONNSSUULLTTAADDEESS  
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• http://www.itec.cat   •    http://www.idescat.cat 

• http://www.diba.es   •    http://www.apabcn.cat 

• http://www.gencat.cat  •    http://coac.net 

• http://www.santvi.cat  •    http://www.xylofusta.es 

• http://www.ajmanresa.cat  •    http://gremifusta.com 

• http://www.santjoanv.org  •    http://soloarquitectura.com 

• http://www.municat.cat  •    http://www.portalbloques.com 

• http://bibliotecnia.upc.es  •    http://www.soloingenieria.com 

 

Nota: Degut a la immensa quantitat de pàgines web consultades, ha sigut 

materialment impossible incloure la relació complerta. Només s’han exposat les 

més utilitzades.  
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PPRREESSSSUUPPOOSSTT  

El pressupost que detallem a continuació és un pressupost orientatiu, està dissenyat a 

partir de bases de dades.  

Queda totalment obert a modificacions posteriors i/o afegits que no hem tingut en compte. 

Està inclòs tot el que és la Rehabilitació estructural de la Fàbrica i la Reforma del canvi 

d’ús. 

El pressupost està calculat només per les divisions estructurals proposades en el projecte 

però queda exclòs tot el que és mobiliari, decoració, instal·lacions reflectit en la proposta. 

         €/m2   Total 

- Treballs previs i d’implantació 

 (Bastides tubulars, muntatge, desmuntatge i amortització)   5.176,29 

- Demolicions parcials   

(que inclou gestió i transport de residus)     2.473,77 

- Moviment de terres 

(que inclou la fonamentació amb els recalços, repicats)   54.492,80 

- Estructura            

(que inclou el tractament de les bigues de fusta, segellat de fissures i esquerdes, 

formació de teulada)        76.937,78 

- Ram de paleta 

(que inclou els diferents industrials)   19,78   101.738,43 

- Pedra artificial       1,01   3.525,00 

- Material Sanitari       250,03  51.006,12 

- Vidreria        3,80   19.545,30 
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- Plaques de guix       10,85   25.785,00 

- Pintura i Revestiments         40.325,04 

- Paviments           27.646,51 

- Escales i ascensors                      129.571,38 

- Plaques solars          20.500,00 

- Plaques fotovoltaiques         32.300,00 

- Urbanització          97.763,64

  -Parc infantil         34.000,00 

- Pla de Seguretat i Salut         15.000,00 

- Varis 

(imprevistos a justificar)        120.000 

 

Pressupost Execució Material        857.787,06€ 

- Honoraris tècnics, 9%        77.200,84 

- Despeses Generals, 13%               111.512,32 

- Benefici industrial, 6%        51.467,22

         

Total      1.097.967,44€

  

 - I.V.A., 16%                175.674,79€ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE AMB IVA  1.273. 642,23€ 
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CCOONNCCLLUUSSIIÓÓ  

Cal dir que, a banda de ser un edifici amb una antiguitat notable i amb un gran 

nombre de patologies, l’estat general de l’edifici és bastant acceptable, donant 

la seguretat necessària per executar totes les intervencions proposades. 

Després d’haver realitzat l’estudi complet de l’edifici existent i detallar la  

proposta de canvi d’ús, podem avaluar les dificultats sorgides, imperceptibles 

en un primer terme. 

Algunes d’aquestes complicacions venen donades per les necessitats d’adaptar 

l’edifici a diferents espais públics, la distribució d’espais per un correcte ús, la 

detecció i problemàtica de les patologies, la ubicació de les diferents estances, 

els diferents acabats, l’estudi medi ambiental, el càlcul de l’estructura... 

Totes aquestes problemàtiques han estat resoltes, en base als coneixements 

adquirits al llarg de la carrera, l’escassa experiència pràctica, la lògica  

constructiva i la supervisió del tutor. 

D’aquesta manera la proposta realitzada pot ser viable constructivament i 

beneficiosa per al desenvolupament i creixement del municipi de Sant Vicenç 

de Castellet. 

Amb el Projecte Final de Carrera, hem adquirit els conceptes necessaris per 

desenvolupar una proposta d’aquestes característiques, des de la presa de 

dades fins al desenllaç del treball. En aquest període, s’han adquirit i 

desenvolupat altres conceptes no constructius, com el treball en grup,  

l’organització i la constància. 
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AAGGRRAAÏÏMMEENNTTSS  

No podem acabar aquest projecte sense agrair a les moltes persones que han 

col·laborat d’una manera o altra en la realització d’aquest treball, doncs aquest 

projecte és, també, de tots ells: 

Als nostres pares, germans, parella i a la nostra família, per la seva paciència i 

confiança en el nostre  projecte. 

Als nostres amics, pel seu suport moral. 

Al Xavier Salcedo i a la Montse Vendrell per la seva ajuda incondicionada amb 

informació del poble. 

Al nostre tutor del PFC, en Francisco Javier Garcia, per l’enfoc organitzatiu que 

ens ha donat al projecte, pel seu suport i per la paciència pels nostres 

nombrosos dubtes. 

Al Joan Baptista i Núria Puértolas, per la paciència que han tingut amb 

nosaltres i per obrir-nos la porta sempre que ho hem necessitat. 

Al 1r Tinent d'Alcalde de Sant Vicenç de Castellet, el Senyor Jaume Masats, 

per la confiança dipositada en nosaltres des del primer moment en que li vàrem 

ensenyar la nostra proposta i la seva ajuda en aconseguir molts contactes que 

han fet possible tota la documentació històrica del projecte. 

A l’Arquitecta Tècnica Municipal de Sant Vicenç de Castellet, Eva Maria Muñoz 

per la visita a Can Soler. 

Al Senyor Jordi Droguet, Arquitecte Municipal de Sant Vicenç de Castellet per 

la seva ajuda. 

No voldríem acabar aquest apartat sense agrair a totes les persones que han 

col·laborat d’una manera o altra en aquest projecte i que, per problemes d’espai 

o per omissió, no els hi hem agraït personalment. 
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