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ESTUDI DE VIABILITAT PREVI A LA DECISIÓ DE CONSTRUIR I EXPLOTAR EN RÈGIM DE CONCESSIÓ LA FUTURA
RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE L’HOSPITALET.
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
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A.1. Antecedents.
D’acord a l’article 247 de la llei de contractes, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, el contingut dels treballs objecte de la present proposta serà:
 Finalitat i justificació de les obres, així com definició de les característiques essencials.
 Justificació dels avantatges quantitatius i qualitatius que aconsellen la utilització del contracte de concessió d’obres
enfront d’altres de tipus contractuals, amb indicació dels nivells de qualitat que és necessari complir, l’estructura
administrativa necessària per verificar la prestació, així com les variables en relació amb l’impacte de la concessió en
l’estabilitat pressupostària.
 Previsions sobre la demanda d’ús i incidència econòmica i social de les obres en la seva àrea d’influència i sobre la
rendibilitat de la concessió.
 Valoració de les dades i els informes existents que facin referència al planejament sectorial, territorial o urbanístic.
 Estudi d’impacte ambiental quan aquest sigui preceptiu d’acord amb la legislació vigent. En els altres casos, una anàlisi
ambiental de les alternatives i les corresponents mesures correctores i protectores necessàries.
 Justificació de la solució elegida, que indiqui, entre les alternatives considerades, si es tracta d’infraestructures viàries o
lineals, les característiques del seu traçat.
 Riscos operatius i tecnològics en la construcció i explotació de les obres.
 Cost de la inversió a realitzar, així com el sistema de finançament proposat per a la construcció de les obres amb la
justificació, així mateix, de la procedència d’aquesta.
 Estudi de seguretat i salut o, si s’escau, estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes previstos en les disposicions
mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
 El valor actual net de totes les inversions, costos i ingressos del concessionari, als efectes de l’avaluació del risc
operacional, així com els criteris que siguin necessaris per valorar la taxa de descompte.
Existència d’una possible ajuda d’Estat i compatibilitat d’aquesta ajuda amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea,
en els casos en què per a la viabilitat de la concessió es prevegin ajudes a la seva construcció o explotació
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INFORME.
I1. Finalitat i justificació de les obres, així com definició de les característiques essencials.
En el context municipal, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no disposa de servei de residència assistida en el seu nucli de
població principal, l’Hospitalet.
Efectivament la residència i centre de dia ubicats al nucli de Vandellòs compleixen, amb escreix les necessitats d’aquest, a
l’Hospitalet amb una població superior als cinc mil habitants disposa, tan sols, de centre de dia.
La residència assistida de l’Hospitalet com a antiga aspiració del municipi.
Estudi de viabilitat previ a la decisió
l’Hospitalet.

de construir i explotar en règim de concessió la futura residència assistida de

El present treball, dins el context de la nova llei de contractes del sector públic, pretén establir les pautes del futur
equipament, l’encaix social i econòmic, la seva viabilitat i les possibilitats d’aquest com a concessió.
Servei de Residència Assistida que segons el departament de Treball, Afers Socials i Famílies es defineix com:
Són serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats a persones grans que
no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una
situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.
Objectius
Els objectius dels serveis de Residència Assistida per a les persones grans, són els següents:
Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència
Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social
Persones usuàries
Poden accedir-hi aquelles persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que
necessiten atenció i supervisió constants i que les seves circumstàncies sociofamiliars requereixin la substitució de la llar.
Funcions
 Allotjament
 Manutenció Acolliment i convivència
 Atenció personal en les activitats de la vida diària
 Hàbits d'autonomia
 Dinamització sociocultural
 Manteniment de les funcions físiques i cognitives
 Bugaderia i repàs de la roba
 Higiene personal
 Suport social
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I.2. Justificació dels avantatges quantitatius i qualitatius que aconsellen la utilització del contracte de concessió
d’obres enfront d’altres de tipus contractuals, amb indicació dels nivells de qualitat que és necessari complir,
l’estructura administrativa necessària per verificar la prestació, així com les variables en relació amb l’impacte de
la concessió en l’estabilitat pressupostària.
I.2.1. El contracte de concessió d’obres enfront d’altres de tipus contractuals.
Si bé el present estudi es planteja com a pas previ d’una futura concessió administrativa de la gestió d’un servei a canvi de la
construcció del propi servei, s’analitzen a continuació les alternatives que ofereix la llei de contractes del sector públic per tal
de posar de manifest les possibilitats existents, més enllà de que el resultat del present estudi no aconselli la concessió.
Contracte d’obres, article 13 la llei de contractes, Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Article 13. Contracte d’obres.
1. Són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents:
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la realització d’algun dels treballs que enumera
l’annex I.
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits que fixa l’entitat del sector públic contractant que
exerceixi una influència decisiva en el tipus o el projecte de l’obra.
2. Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una
funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé immoble.
També es considera «obra» la realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del seu vol, o de millora del
mitjà físic o natural.
3. Els contractes d’obres es refereixen a una obra completa, entenent per aquesta la susceptible de ser destinada a l’ús general o al
servei corresponent, sense perjudici de les ampliacions de què pugui ser objecte posteriorment, i comprenen tots i cadascun dels
elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra.
No obstant això, es poden contractar obres definides mitjançant projectes independents relatius a cadascuna de les parts d’una obra
completa, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització independent, en el sentit de l’ús general o del servei, o es puguin
definir substancialment i es requereixi l’autorització administrativa prèvia de l’òrgan de contractació que fonamenti la conveniència de
la contractació referida.
Es poden subscriure contractes d’obres sense referir-se a una obra completa en els supòsits que preveu l’apartat 4 de l’article 30
d’aquesta Llei quan la responsabilitat de l’obra completa correspongui a l’Administració perquè es tracta d’un supòsit d’execució
d’obres per la mateixa Administració pública.

Contracte d’obres: “L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la realització d’algun dels
treballs que enumera l’annex I.”. Correspon doncs, al sistema convencional de contractació d’obres en el que l’esmentat
contracte pot incloure també la redacció del preceptiu projecte.
En aquest cas el finançament ja no és a canvi de la gestió d’un determinat servei si no que el cost haurà d’anar a càrrec del
pressupost municipal.
Contracte de concessió d’obres, article 14 la llei de contractes, Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Article 14. Contracte de concessió d’obres.
1. La concessió d’obres és un contracte que té per objecte que el concessionari dugui a terme algunes de les prestacions a què es
refereix l’article anterior, incloses les de restauració i reparació de construccions existents, així com la conservació i el manteniment
dels elements construïts, i en el qual la contraprestació a favor d’aquell consisteix o bé únicament en el dret a explotar l’obra en el
sentit de l’apartat quart següent, o bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu.
2.El contracte pot comprendre, a més, el contingut següent:
a) L’adequació, reforma i modernització de l’obra per adaptar-la a les característiques tècniques i funcionals requerides per a la
prestació correcta dels serveis o la realització de les activitats econòmiques a les quals serveix de suport material.
b) Les actuacions de reposició i gran reparació que siguin exigibles en relació amb els elements que ha de reunir cadascuna de les
obres per mantenir-se apta a fi que els serveis i les activitats als quals aquelles serveixen es puguin desenvolupar adequadament
d’acord amb les exigències econòmiques i les demandes socials.
3. El contracte de concessió d’obres també pot preveure que el concessionari estigui obligat a projectar, executar, conservar,
reposar i reparar aquelles obres que siguin accessòries o estiguin vinculades amb la principal i que siguin necessàries perquè
aquesta compleixi la finalitat determinant de la seva construcció i que permetin el seu millor funcionament i explotació, així com a
efectuar les actuacions ambientals relacionades amb aquestes que s’hi prevegin. En el supòsit que les obres vinculades o
accessòries puguin ser objecte d’explotació o aprofitament econòmic, aquests corresponen al concessionari conjuntament amb
l’explotació de l’obra principal, en la forma que determinin els plecs respectius.
4. El dret d’explotació de les obres, a què es refereix l’apartat primer d’aquest article, ha d’implicar la transferència al concessionari
d’un risc operacional en l’explotació de les obres esmentades que abraci el risc de demanda o el de subministrament, o tots dos.
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S’entén per risc de demanda el que es deu a la demanda real de les obres o serveis objecte del contracte, i risc de subministrament
el relatiu al subministrament de les obres o serveis objecte del contracte, en particular el risc que la prestació dels serveis no s’ajusti
a la demanda.
Es considera que el concessionari assumeix un risc operacional quan no estigui garantit que, en condicions normals de
funcionament, aquest pugui recuperar les inversions efectuades ni cobrir els costos en què hagi incorregut com a conseqüència de
l’explotació de les obres que siguin objecte de la concessió. La part dels riscos transferits al concessionari ha de suposar una
exposició real a les incerteses del mercat que impliqui que qualsevol pèrdua potencial estimada en què incorri el concessionari no és
merament nominal o menyspreable.

La concessió d’obres, a través de la qual el futur concessionari durà a terme l’obra en qüestió a canvi de la gestió de
l’equipament, normalment, durant un període llarg de temps , en aquest cas una residència assistida. El concessionari podrà
rebre, si així s’estipula, una contraprestació addicional.
El finançament de l’obra ha de provenir de la pròpia gestió d’aquest, seria possible també una aportació determinada del
pressupost municipal. En qualsevol cas cal analitzar el flux de caixa previst del servei per tal de poder donar alguns
paràmetres i justificar la seva viabilitat, inclús tenint en compte el risc operacional que tota concessió ha de tenir.
Contracte de concessió de serveis, article 15 la llei de contractes, Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Article 15. Contracte de concessió de serveis.
1. El contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del qual un o diversos poders adjudicadors encarreguen a títol onerós a
una o diverses persones, naturals o jurídiques, la gestió d’un servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència, i la
contrapartida del qual estigui constituïda pel dret a explotar els serveis objecte del contracte o per aquest dret acompanyat del de
percebre un preu.
2. El dret d’explotació dels serveis implica la transferència al concessionari del risc operacional, en els termes que assenyala
l’apartat quart de l’article anterior.
.....

Contracte de concessió de serveis: “. El contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del qual un o diversos poders
adjudicadors encarreguen a títol onerós a una o diverses persones, naturals o jurídiques, la gestió d’un servei la prestació del
qual sigui de la seva titularitat o competència, i la contrapartida del qual estigui constituïda pel dret a explotar els serveis
objecte del contracte o per aquest dret acompanyat del de percebre un preu..”.
Tota vegada el municipi es dota de la infraestructura necessària aquest podrà concedir el servei.
I.2.2. Nivells de qualitat que és necessari complir, l’estructura administrativa necessària per verificar la prestació.
El DECRET 205/2015, de 15 de setembre, recull les necessitats derivades del context normatiu vigent de simplificació de
l’activitat de les administracions públiques i adequa els requeriments materials dels serveis socials, per tal de garantir la
qualitat i l’eficiència en la seva prestació.
....

Article 1.Objecte
Aquest decret té per objecte:
a) Establir el procediment d'autorització administrativa i el règim de comunicació prèvia per a la prestació de serveis socials.
b) Fixar les condicions materials mínimes que han de complir els establiments on es presten aquests serveis (annex 1), i les
condicions que han de complir els serveis socials que tinguin com a forma de prestació la intervenció d’equips professionals, d’acord
amb la Cartera de serveis socials (annex 2).
Als efectes d’aquest Decret, es considera que es presten en establiments els serveis socials que d’acord amb la Cartera de serveis
socials tinguin les formes de prestació següents: establiment diürn, residencial o alternativa a la llar.
c) Regular el funcionament del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, el qual depèn orgànicament i funcional del
departament en matèria de serveis socials.
....
Capítol I. Règim d’autorització administrativa
Article 2
Concepte d’autorització administrativa
2.1 S’entén per autorització administrativa l’acte segons el qual l’Administració de la Generalitat faculta una entitat o persona física,
després de comprovar que reuneix els requeriments que estableix la normativa aplicable i sens perjudici de les competències d’altres
administracions, a prestar un servei social (autorització de funcionament d’un servei nou), a modificar les condicions del servei social
que ja presta (autorització de modificació del servei) o a cessar la seva activitat com a prestadora de serveis socials (autorització de
cessament del servei).
2.2 L’autorització administrativa de funcionament i la de modificació tenen com a finalitat essencial garantir que els serveis socials
reuneixin les condicions materials i funcionals mínimes que estableix la normativa vigent, en funció de les activitats que es duguin a
terme, i està subjecta al compliment dels requisits exigits per obtenir-la.
...
2.5 L’autorització administrativa correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’exerceix el departament competent en
matèria de serveis socials.
Article 3
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Serveis subjectes a autorització administrativa
Estan subjectes a autorització administrativa:
a) Els serveis socials de nova creació que requereixen un establiment on prestar-se.
....
Article 4
Requisits d’autorització administrativa
4.1 Per obtenir l’autorització administrativa de funcionament i de modificació dels serveis, s’ha d’acreditar el compliment dels requisits
que estableixen la normativa de serveis socials i la normativa sectorial aplicable, i en tot cas els requisits generals següents:
a) Complir les condicions materials, de seguretat i d'equipament exigibles als serveis en funció de la seva naturalesa.
b) Complir les condicions d'edificació, emplaçament i condicionament dels establiments.
c) Complir els requisits de titulació del personal, el nombre de treballadors i treballadores, que ha de ser suficient tenint en
consideració el nombre de persones i necessitats que s'han d'atendre, i el grau d'ocupació, d’acord amb la normativa sectorial de
serveis socials.
d) Disposar d’una memòria i d'un pla d'actuació en què s'especifiqui el règim d'intervenció, la manera de desenvolupar els programes
d'atenció i la metodologia i els procediments d'execució.
4.2 L'autorització de funcionament o de modificació de caràcter estructural dels serveis de titularitat privada que es prestin en
establiments requereix acreditar el compliment de la normativa sectorial que regula l’exercici de l’activitat vigent.
...
Article 5
Procediment d’autorització administrativa de funcionament d’un servei nou
5.1 El procediment d’autorització administrativa de funcionament d’un servei social s'inicia a instància de l'entitat titular del servei,
mitjançant un formulari de solꞏlicitud normalitzat adreçat al Servei d’Inspecció i Registre del departament competent en matèria de
serveis socials.
...
5.2 A banda de l’acreditació del compliment dels requisits que estableix l’article 4.1, la documentació específica que cal aportar per a
l’autorització administrativa de funcionament és la següent:
5.2.1 En el cas d’entitats privades d’iniciativa social o mercantil:
a) Declaració responsable on es manifesti que disposa de:
La documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat titular del servei social (escriptura de constitució de la societat,
acta fundacional, resolució d’inscripció al registre corresponent o estatuts).
El document acreditatiu de la facultat de la persona que fa la solꞏlicitud per actuar en nom de l’entitat i document identificatiu de la
identitat de la persona representant.
La targeta d’identificació de persones jurídiques (NIF) o el document d’identitat (DNI i NIE), en cas de persones físiques.
El document acreditatiu d’ocupació legítima de l’immoble on està ubicat el servei social: l’escriptura de propietat o el document
acreditatiu del dret d’ús de l’establiment on es presta el servei (contracte d’arrendament o cessió d’ús).
L’alta d’impost d’activitats econòmiques (IAE), la declaració censal o el document que n’acrediti l’exempció. El document acreditatiu
del compliment de la normativa sectorial que regula l’exercici de l’activitat vigent. La cèdula d’habitabilitat, quan el servei social ho
requereixi.
b) El projecte executiu de l’establiment amb la memòria descriptiva de les característiques materials i arquitectòniques que justifiquen
que es compleix la normativa aplicable, i el conjunt de plànols que defineixen, en les plantes, els alçats i les seccions, l’estat de
l’edifici, les superfícies útils per a dependències i el sumatori total de les superfícies útils per plantes.
c) Així mateix, es pot requerir qualsevol altra documentació exigida per la normativa de serveis socials i sectorial aplicable.
5.2.2 En el cas d’entitats públiques:
Declaració responsable on es manifesti que disposa de:
a) El document acreditatiu de la facultat de la persona que fa la solꞏlicitud per actuar en nom de l’entitat.
b) La targeta d’identificació de persones jurídiques (NIF).
c) L’acord de creació del servei, que ha d’aprovar el ple o la junta de govern o el decret d’alcaldia de l’administració local
corresponent.
5.2.3 Si manca algun dels documents que assenyalen els apartats anteriors, o si s’observa alguna errada o omissió en els que s’han
presentat, el Servei d’Inspecció i Registre ha de requerir la persona interessada perquè en un termini de deu dies els aporti.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat la documentació o esmena requerida, s’ha de dictar i notificar resolució de
desistiment de la solꞏlicitud, i ordenar l’arxivament de les actuacions.
5.2.4 La presentació de la declaració responsable faculta el departament competent en matèria de serveis socials per verificar la
conformitat de les dades que contenen, o bé per efectuar el requeriment de documentació quan sigui necessari.
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Així mateix, la presentació de la documentació es pot substituir per una consulta d’interoperabilitat a mesura que el departament
pugui accedir a les dades corresponents. Sempre que sigui necessari, s’ha de recavar l’autorització prèvia de la persona solꞏlicitant.
5.3 El Servei d’Inspecció i Registre és l’òrgan competent per instruir i resoldre el procediment d’autorització, i l’ha de dur a terme
d’acord amb el següent:
5.3.1 Un cop verificada la documentació, el Servei ha d’inspeccionar i informar sobre el compliment de les condicions funcionals i
materials que exigeix la normativa segons la tipologia del servei social.
5.3.2 La persona titular del Servei d’Inspecció i Registre ha d’emetre i notificar la resolució d’atorgament o de denegació de
l’autorització de funcionament en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l’entrada de la solꞏlicitud en qualsevol dels registres
que estableix l’article 5.1.
5.3.3 Si ha transcorregut el termini màxim de resolució i no s’ha notificat, la solꞏlicitud d’autorització de funcionament es pot entendre
desestimada.
5.3.4 Contra la resolució que dicta la persona titular del Servei d’Inspecció i Registre, s’hi pot interposar recurs d’alçada en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació davant la persona titular del Servei d’Inspecció i Registre o davant el seu
òrgan superior jeràrquic, sens perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que es consideri oportú.
5.3.5 L’autorització de funcionament d’un servei nou resta subjecta al pagament de la taxa que regula la normativa vigent.
5.3.6 L’autorització de funcionament del servei habilita l’entitat per a la prestació del servei social i comporta la inscripció d’ofici
d’aquesta autorització i del servei autoritzat en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
....

De la qual cosa se’n desprenen els Nivells de qualitat que és necessari complir, l’estructura administrativa necessària per
verificar la prestació.
 Condicions materials, de seguretat i d’equipament. Condicions de l’edificació, emplaçament i condicionament dels
establiments.
DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i
del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. (En allò que es refereix estrictament a les residències assistides).
....
Annex 1
Condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials
–1 Emplaçament
1.1 Els establiments han d’estar emplaçats en indrets salubres i considerats no perillosos per a la integritat física de les persones
usuàries. Han d’estar ubicats preferentment en nuclis urbans i els que no siguin en un nucli urbà, hauran de comptar amb transport
públic o mitjà de transport facilitat pel centre que els connecti amb el nucli més proper.
Els establiments de serveis socials i els seus espais exteriors (jardins o terrasses) han d’estar adaptats físicament i funcionalment a
les característiques de les persones usuàries, i garantir les condicions d’accessibilitat que estableix la normativa vigent.
1.2 Els establiments han d'ocupar la totalitat d'un edifici o, si en són una part, han d’estar completament independitzats de la resta; en
aquest segon cas, les seves dependències han de constituir una unitat i han d'estar comunicades entre si mitjançant espais comuns
propis.
Els establiments han de disposar d’un accés des de la via pública que reuneixi les condicions d’accessibilitat que estableix la
normativa vigent.
Els establiments per a ús habitual de més de 25 persones han d’ocupar preferentment locals de planta baixa i
han de disposar sempre d’itineraris interiors independitzats de la resta d’usos de l’edifici.
–2 Accessos i recorreguts interiors
2.1 Els establiments de serveis socials han de complir tot el que disposen la normativa vigent sobre condicions d’accessibilitat, el
Codi tècnic d’edificació i les Instruccions tècniques complementàries del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que
regulen les condicions de seguretat en cas d’incendi en centres residencials i centres d’atenció diürna per a persones amb
dependència i en centres residencials per a menors tutelats.
2.2 Els accessos, els espais comunitaris i les escales han d’estar ben il•luminats i ser visibles, sense que hi hagi punts cecs.
L'accés als establiments s'ha de fer mitjançant un espai públic o un espai comú.
L’establiment no pot servir com a accés obligat a qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix establiment o comunitari.
2.3 Els espais d'accés a l’establiment han de reunir les condicions següents:
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a) L’accés principal ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m lliures per a establiments residencials i de 0,80 m per a la resta
d’establiments.
b) Han de tenir un sistema elèctric d'il•luminació de manera que, quan es transiti per les zones comunes, quedin il•luminades.
2.4 La superfície dels vestíbuls ha d’estar en relació amb la capacitat d’aforament dels establiments i ser suficient per evitar que es
produeixin aglomeracions.
La distància màxima des de qualsevol punt d'una planta fins a una sortida que condueixi a la planta d'accés o a l'exterior ha d’estar
d’acord amb les variables que estableix el Codi tècnic d’edificació.
El nombre mínim de sortides per a locals amb superfície superior a 100 m2 i ús habitual de permanència de més de 50 persones ha
de ser considerat suficient en supòsit d’incendi pel Codi tècnic d’edificació.
Els itineraris d'evacuació han d’estar ben senyalitzats i en tot moment lliures d'obstacles i es prohibeix deixar mercaderies o qualsevol
objecte a prop de les portes.
Les portes previstes com a sortida d’evacuació per a més de 50 persones poden ser abatibles i han de disposar d’un dispositiu
d’obertura fàcil i ràpida des del costat de l’evacuació sense que calgui una clau ni s’hagi d’accionar més d’un mecanisme. Si hi ha
portes corredisses, hauran d’estar dotades d’un sistema d’obertura automàtic.
Si hi ha escales a l'accés o a l'interior de l'establiment, cal que compleixin els requisits que marca la normativa sobre condicions
d’accessibilitat.
–3 Característiques generals de l'edificació
3.1 La construcció ha de complir els requisits següents:
a) Ser sòlida.
b) No ha de traspuar humitat.
c) Ha d’estar protegida contra les inclemències tèrmiques, hídriques i acústiques.
d) Ser capaç de suportar amb seguretat les sobrecàrregues fixades per la normativa vigent, d'acord amb els usos a què, en cada cas,
es destinen les dependències.
e) Reunir unes condicions d’accessibilitat i funcionalitat adequades perquè els seus usuaris puguin utilitzar –i els professionals puguin
prestar– tots els serveis que s’hi ofereixen.
3.2 L'alçada lliure sobre la superfície útil de les peces principals ha de tenir, com a mínim, un valor mitjà de
2,50 m. S’entén per peces principals les sales de convivència, els menjadors i els dormitoris.
Els materials emprats en la construcció, l’equipament i la decoració dels establiments no han d'implicar risc d'incendi.
–4 Instal•lacions i serveis complementaris
4.1 Evacuació d'aigües.
Els establiments han de disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals que:
a) Estigui en bon estat.
b) Connecti amb tot l'equip que el requereixi.
c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.
d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, cal que hi estigui connectat; si no n'hi ha, les aigües brutes no poden
abocar-se a l'exterior si no es depuren prèviament, d’acord amb la normativa municipal i del departament competent en matèria
d’habitatge de la Generalitat de Catalunya.
4.2 Instal•lació d'aigua.
Els establiments han de tenir una instal•lació d'aigua corrent que:
a) Estigui en bon estat.
b) Connecti, amb pressió suficient, amb tot l'equip que la requereixi.
c) Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, cal que disposi d'un dipòsit de reserva amb capacitat mínima
suficient per a un dia de consum.
Les banyeres, dutxes i piques rentamans dels serveis higiènics i les instal•lacions de cuina han de tenir instal•lació d'aigua calenta
amb possibilitat d'un consum suficient per al seu ús, a una temperatura garantida de 40º i amb un cabal i pressió adequats.
4.3 Instal•lació elèctrica.
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Els establiments han de disposar d'instal•lació elèctrica que:
a) Estigui en bon estat.
b) Acrediti les legalitzacions corresponents del departament de la Generalitat de Catalunya competent, en el moment de la posada en
funcionament, així com en el futur les posteriors revisions.
c) Disposi de circuits independents.
d) Tingui els mecanismes d’endoll amb suficients garanties de seguretat.
e) No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament d’altres instal•lacions.
4.4 Instal•lació de calefacció.
Els establiments han de disposar d'elements de calefacció, amb mesures de seguretat suficients, que cal posar en funcionament
sempre que la temperatura ambient ho requereixi, garantint així una temperatura superior a
20ºC en totes les estances de l’establiment.
A l’estiu cal garantir que la temperatura ambient del centre no sigui superior a 27ºC.
En els centres de dia ocupacionals i en els serveis prelaborals la temperatura ambient ha d’estar compresa entre 18 i 27ºC.
Els establiments han d’acreditar les legalitzacions corresponents, així com posteriorment les revisions periòdiques obligatòries per
normativa del departament competent.
Els elements de calefacció cal que tinguin protectors per evitar cremades o molèsties per contacte directe o prolongat.
Les calderes de calefacció han d’estar instal•lades en locals ventilats més grans de 16 m3 i no s’admeten en sales, dormitoris i
banys.
No s’admeten sistemes de calefacció no centralitzada de combustió o incandescent que pugui resultar tòxica o perillosa per als
usuaris.
4.5 Instal•lació de prevenció contra incendis.
4.5.1 Els establiments han de disposar d’un pla d’emergència o d’un pla d’autoprotecció que resulti adient a la tipologia del servei
d’acord amb les exigències normatives vigents i, en qualsevol cas, cal exposar en lloc visible el plànol d’evacuació de cada planta de
l’establiment.
El pla ha de complir la normativa vigent en matèria de prevenció contra incendis i les Instruccions tècniques complementàries del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya de condicions de seguretat en cas d’incendi en centres residencials i centres
d’atenció diürna per a persones amb dependència i en centres residencials per a menors tutelats.
4.5.2 Si l'itinerari d'evacuació inclou portes antipànic, aquestes poden romandre habitualment tancades per als usuaris sempre que:
a) Ho requereixin les característiques, la seguretat o el control de les persones usuàries ateses i el tipus de servei que es presta.
b) Hi hagi un sistema de desbloqueig automàtic de les portes antipànic que s’activi en cas d’emergència. S'ha d’exposar en lloc
visible un resum de les accions que cal fer en cas d’incendi o de qualsevol altra
emergència.
4.5.3 Els establiments han de disposar d’enllumenat d’emergència, en recorreguts i sortides, i d'extintors homologats col•locats en un
lloc visible i degudament senyalitzats, segons el que estableix el Codi tècnic d’edificació.
4.6 Serveis higiènics.
4.6.1 Les cambres higièniques han de complir els requisits següents:
S’han de poder independitzar amb una sola porta d’accés en l’espai on hi hagi l’inodor o la dutxa. Han de disposar d’aigua calenta.
Han d’estar revestits de paviments antilliscants a terra, revestiments adequats a tota la superfície de les parets i ser de neteja fàcil en
les zones d'aigua.
Han de tenir l’ús exclusiu com a serveis higiènics.
No es permet la dotació d’abocador de neteja dins dels espais dels serveis higiènics. Han de disposar dels complements necessaris:
miralls, prestatgeries, armaris, etc.
Han de comptar amb el sistema de renovació d’aire especificat en el Codi tècnic d’edificació. Han d’estar prou il•luminats.
Han de permetre l’obertura des de fora dels serveis higiènics, sempre preservant la intimitat de la persona. Han de tenir sistemes
d'avís adequats a les característiques de la persona usuària .
4.6.2 Els inodors i dutxes no han de comunicar directament amb sales, menjadors ni cuines.
La comunicació entre les estances i les cambres higièniques ha de fer-se per l'interior de l'establiment i amb recorregut horitzontal.
4.7 Serveis de cuina.
4.7.1 Als establiments residencials les instal•lacions de cuina han de complir els requisits següents:
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a) L’espai de la cuina ha de tenir ventilació directa a l’exterior o mitjançant un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació.
b) Terra i parets han d’estar revestits de material ceràmic o altres materials homologats.
c) La cuina ha de quedar convenientment tancada en aquells establiments on la tipologia dels seus usuaris així ho aconselli.
d) S’ha de disposar d'espai d'emmagatzematge de queviures en un indret sec.
e) S’ha de disposar d’una superfície de 0,50 m2 per resident amb un mínim de 8 m2 i fins a arribar a 50 m2.
f) S’ha de disposar de les instal•lacions suficients que permetin cuinar per tal de satisfer les necessitats alimentàries dels usuaris.
En tot cas, les instal•lacions de cuina han de reunir les condicions que estableix la normativa vigent del
Departament de Salut.
....
4.8 Serveis de bugaderia.
4.8.1 Els establiments residencials que disposin de servei de bugaderia prestat pel mateix establiment han de tenir maquinària
suficient per poder rentar almenys un kg de roba per resident al dia. Els establiments residencials que disposin de servei de
bugaderia contractat amb empresa externa al propi establiment, han de tenir una màquina domèstica com a mínim.
4.8.2 L’establiment residencial ha de tenir espais d’emmagatzemament de roba bruta i neta independents. En els establiments
residencials de més de 25 places, l’equip de bugaderia ha d’estar ubicat en un espai
específic per a aquest fi, amb el sistema de renovació d’aire especificat en el Codi tècnic d’edificació que
garanteixi el bon funcionament del maquinari.
...
4.9 Servei sanitari.
En tots els establiments de serveis socials hi ha d’haver una farmaciola.
En el cas d’establiments residencials i centres d’acolliment diürn, cal un lloc de emmagatzematge de la medicació tancat amb clau, i
els medicaments que necessitin conservar-se en un lloc fred han de ser en una nevera independent.
4.10 Equipament.
4.10.1 Tots els establiments han de tenir l’equipament necessari per a la prestació adequada del servei d’acord amb les
característiques de les persones usuàries ateses. Formen part de l’equipament el mobiliari, els electrodomèstics, els aparells
d’informàtica o de comunicació, el parament de la llar, el material fungible d’higiene bàsica, l’equipament clínic i els ajuts tècnics.
4.10.2 Els establiments residencials per a gent gran i per a persones amb discapacitat han de disposar de grues de mobilització en
nombre suficient per a les persones que en necessiten.
4.11 Manteniment.
Tots els establiments estan obligats a mantenir en bon estat d’ús l’edifici i les seves instal•lacions tècniques, així com l’equipament
mobiliari, el parament de la llar, l’equipament clínic i els ajuts tècnics.
4.12 Magatzem.
En els establiments residencials cal un espai específic per a emmagatzematge d’ajuts tècnics com grues, cadires de rodes, lliteres i
altres elements per evitar que aquests objectes siguin un destorb a la circulació quotidiana d’usuaris i personal de l’establiment.
4.13 Neteja.
Tots els establiments han de tenir un espai o armari tancat amb clau destinat a l’emmagatzematge exclusiu dels productes de neteja.
–5 Condicions específiques
5.1 Ocupació.
5.1.1 Acolliment diürn.
L'ocupació màxima en establiments d'acolliment diürn, per a aquells col•lectius sense normativa específica, es determina segons els
espais que els componen i que s'especifiquen en aquest annex.
5.1.2 Acolliment residencial.
L’ocupació màxima per a establiments residencials de capacitat inferior a 25 residents queda determinada per la fórmula:
Nombre de persones residents = n. Superfície útil en m2 = 16 + 10 n.
L’ocupació màxima per a establiments residencials de capacitat superior a 25 residents queda determinada a
raó d’una persona cada 20 m2 útils.
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5.2 Determinació d'espais.
5.2.1 Espais destinats a despatxos, a atenció individualitzada o a activitats similars:
L’espai mínim de les zones de treball ha de ser de 6 m2 amb ventilació i il•luminació suficients. Han d’estar dotats com a mínim d’una
cambra higiènica accessible.
...
5.2.4 Espais d'activitats i convivència:
Es consideren espais d’activitats i convivència les sales d’estar, de menjador i els espais destinats a activitats terapèutiques.
Han de tenir ventilació i il•luminació natural directa des de l’exterior mitjançant obertures. Com a mínim, 1/8 part de la superfície útil
d’aquestes obertures ha d’estar situada entre 0,80 i 1,90 metres d’alçada respecte al paviment.
Es poden admetre sistemes alternatius de ventilació mecànica.
La superfície total mínima ha de ser de 3 m2 per resident, dels quals 1 m2 per resident ha de ser de menjador, el qual podrà admetre
una alternança d’usos.
A més, hi ha d’haver els espais necessaris per a les activitats pròpies dels serveis d'acolliment diürn, amb les condicions que
s'estableixen per a aquests serveis amb caràcter general, quan aquest servei s’ofereixi en el mateix establiment, segons normativa
específica.
En el cas de centres residencials per a gent gran que superin les 25 places, com a mínim calen dos espais d’activitats i convivència
diferenciats.
Els espais d’activitats i convivència han de comptar amb una cambra higiènica accessible (rentamans, inodor i dutxa) situada a prop
d’aquests espais. En els centres residencials per a gent gran i per a persones amb discapacitat, sens perjudici del que disposa la
normativa sectorial, hi ha d’haver una cambra higiènica accessible amb un rentamans, un inodor i una dutxa per cada 15 places o
fracció.
Els espais d’activitats de centre de dia independents per a gent gran han de complir la normativa específica que els regula.
5.2.5 Espais dormitori.
5.2.5.1 Requisits de caire general:
a) És un espai específic per a aquest fi que garanteix la privacitat de l’usuari.
b) No és de pas obligat a cap altra dependència o servei o instal•lació.
c) L’obertura de la porta d’accés no interfereix amb altres portes interiors del dormitori.
d) Si hi ha finestres batents, aquestes no podran obrir-se per sobre els llits.
e) Si hi ha radiadors, aquests no podran entrar en contacte directe amb el llit o amb altres elements que puguin representar un perill
per a la persona.
f) Si hi ha cobertes inclinades, el valor mitjà de l’alçada dels dormitoris no ha de ser inferior a 2,50 m, en tota la seva superfície
habitable.
g) Han de tenir ventilació i il•luminació natural directa des de l’exterior mitjançant obertures. Com a mínim, 1/8 part de la superfície útil
d’aquestes obertures ha d’estar situada entre 0,80 i 1,90 metres d’alçada respecte al paviment.
Aquestes obertures han d’estar dotades d'elements que regulin l'entrada de llum exterior, permetin la visió de l’exterior i preservin la
intimitat de les persones usuàries.
h) S'accepta la ventilació a un pati interior si reuneix les condicions següents:
h.1) Superfície mínima de 9 m2 de manera que permeti la inscripció en el seu interior d’un cercle de diàmetre mínim de 3 m. Aquesta
superfície augmenta en 1,80 m2 per cada planta que s’afegeixi a les tres plantes d’altura de pati.
h.2) En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, cal que hi hagi una sortida d’aire sense tancament de cap tipus entre les
parets del pati i la claraboia, amb una superfície de ventilació mínima de 2/3 de la superfície del pati.
h.3) La caixa d’escala i ascensor no s’admet com a pati de ventilació de dormitoris.
S’ha de complir la normativa vigent sobre condicions tèrmiques, hídriques i acústiques dels edificis d’acord amb el Codi tècnic
d’edificació i altra normativa d’obligat compliment.
La superfície mínima d’aquests espais no pot ser inferior al que disposa la normativa d’habitabilitat.
5.2.5.2 Dormitoris en centres residencials per a gent gran.
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Els dormitoris per a gent gran han de complir, a més, els requeriments següents: La porta d’accés al dormitori ha de tenir una
amplada lliure mínima de 0,80 m.
Un armari individual per a cada resident dins del dormitori que es pugui tancar amb clau. Aquest armari ha de tenir una capacitat
mínima d’1,2 m3, amb una distribució d’espais que permeti accedir fàcilment als articles d’ús personal i quotidià i endreçar-los.
Els llits han de fer una amplada mínima de 90 cm (tant l’estructura com el matalàs), i l’espai que ocupin ha de ser com a mínim de
2,00 x 1,00 m.
Llits adaptables a les diferents posicions anatòmiques, amb la possibilitat d’acoblar-hi baranes que compleixin la normativa vigent.
Tauleta de nit amb un endoll doble i punt de llum individual accessible des del llit, com a mínim. Cal respectar un espai lliure a un
costat i als peus de cada llit de 80 cm.
Hi ha d’haver elements que permetin la personalització del dormitori. Així mateix, segons les característiques de l’usuari, hi ha
d’haver d’una butaca confortable.
Dormitoris numerats o identificats.
Els dormitoris dobles han de tenir elements de separació entre els llits que garanteixin la privacitat quan calgui rebre assistència.
Sistema d’avís individual lluminós i/o acústic, similar per a cada llit i connectat a un quadre de registre de control o a altres sistemes.
Ha de ser de fàcil accés per als usuaris.
B Superfícies:
a) Dormitori individual: 8 m2.
b) Dormitori doble: 12 m2 .
Els dormitoris dobles han de disposar d’elements de separació entre llits d’una alçada mínima de 2 metres, per
garantir la intimitat.
Els establiments han de disposar d’un dormitori individual per cada 10 dormitoris dobles i, per a capacitats inferiors a 10 dormitoris,
n’hi ha d’haver com a mínim un d’individual.
No es permeten dormitoris de més de 2 llits.
En els edificis de nova construcció, el 50% dels dormitoris han de ser accessibles.
En els establiments existents que siguin objecte d’ampliacions o reformes integrals, han de fer-se accessibles el 50% dels nous
dormitoris.
En cas de dormitoris sense servei higiènic, s’ha de garantir una dotació mínima d’un lavabo i un inodor per cada cinc llits o fracció i
una dutxa per cada 10 llits o fracció.
En els centres residencials, a cada planta, una de cada cinc unitats o fracció de cambres higièniques i de dutxes, cas que es trobin
separades, han de ser accessibles.
Com a mínim, per cada 30 places o fracció hi ha d’haver una cambra higiènica ha d’estar dimensionada per a l’ús de lliteres o grues.
...
Annex 2
Condicions materials mínimes dels serveis socials que tinguin com a forma de prestació la intervenció d’equips professionals
Els serveis socials que es prestin amb la intervenció d’equips professionals han de disposar, com a mínim, d’un despatx professional
amb les característiques descrites en l’apartat 5.2.1 de l’annex 1 d’aquest Decret.
L’espai on es presti el servei ha de reunir les condicions mínimes d’accessibilitat, intimitat i confidencialitat en l’atenció a les persones
i les famílies.
Cal que disposin de la infraestructura i els mitjans tecnològics adequats per exercir les seves funcions. (15.258.078)

 De la qual cosa se’n desprenen els règims d’intervenció administrativa, i al control administratiu de la prestació de serveis
socials.
La disposició final primera de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, ha modificat alguns preceptes de la Llei de
serveis socials, entre els quals es troben l’article 71, que regula els règims d’intervenció administrativa, i l’article 89, relatiu al
control administratiu de la prestació de serveis socials.
LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
....
Disposicions finals
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Primera. Modificació de la Llei 12/2007
1. Es modifica l’article 71 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la manera següent:
«Article 71. Règim d’autorització administrativa i comunicació prèvia
1. Les entitats d’iniciativa privada, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, han de sol•licitar l’autorització o presentar la
comunicació prèvia per a iniciar o modificar una activitat de serveis socials o cessar en la prestació d’aquesta activitat. Per a iniciar,
modificar o cessar una activitat de serveis socials en què es requereix un establiment, s’ha de sol•licitar en tot cas l’autorització.
2. L’autorització administrativa dels serveis de titularitat privada correspon al departament competent en matèria de serveis socials i
té com a finalitat garantir el compliment dels requisits que estableixen la normativa de serveis socials i la normativa sectorial
aplicable.
3. La comunicació prèvia permet l’inici, la modificació o el cessament de la prestació del servei des del moment de la presentació i
faculta el departament competent en matèria de serveis socials per a verificar el
compliment dels requisits que estableixen la normativa de serveis socials i la normativa sectorial aplicable.
4. L’autorització administrativa o la comunicació prèvia comporten la inscripció d’ofici en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials. S’han d’establir per reglament les dades que han de constar en el dit registre amb relació a les entitats i els serveis.
5. L’autorització i la comunicació prèvia resten supeditades al compliment dels requisits a què fa referència l’apartat 2, que sempre
han d’incloure els aspectes següents:
a) Les condicions materials, de seguretat i d’equipament exigibles als serveis en funció de la naturalesa.
b) Les condicions d’edificació, d’emplaçament i de condicionament dels serveis i els establiments.
c) Els requisits quant a la titulació del personal, el nombre de treballadors necessaris, que ha d’ésser suficient en funció del nombre
de persones, les necessitats que s’han d’atendre i el grau d’ocupació del servei.
d) La presentació d’una memòria i d’un pla d’actuació en què s’especifiqui el règim d’intervenció, la manera de desenvolupar els
programes d’atenció i la metodologia i els procediments d’execució.»
....
4. Es modifica l’article 89 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, que resta redactat de la manera següent:
«Article 89. Activitats sotmeses a control
1. La prestació de serveis socials és subjecta a control administratiu. Els serveis i els establiments han de tenir l’autorització
corresponent o haver comunicat prèviament l’inici de l’activitat, segons escaigui, per a complir llurs activitats, d’acord amb el que
estableix aquest article, i necessiten també l’autorització o la comunicació prèvia, segons escaigui, per a modificar llur estructura
funcional o llur capacitat assistencial, per a canviar d’emplaçament o de titularitat i per a cessar temporalment o definitivament llur
funcionament.
2. L’autorització de serveis i establiments de titularitat pública requereix l’acord de creació de l’administració titular i comporta la
inscripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
3. L’autorització dels serveis que es prestin en establiments socials de titularitat privada requereix una llicència municipal per a l’inici
de l’activitat i comporta la inscripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
4. La comunicació prèvia en els serveis socials comporta la inscripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
5. Un cop transcorregut el termini per a resoldre el procediment d’autorització administrativa de serveis socials sense que s’hagi
notificat la resolució a la persona interessada, aquesta pot entendre desestimada la sol•licitud.»

De la qual cosa se’n desprenen el compliment dels requisits de titulació del personal, el nombre de treballadors i
treballadores, que ha de ser suficient tenint en consideració el nombre de persones i necessitats que s'han d'atendre, i el grau
d'ocupació, d’acord amb la normativa sectorial de serveis socials.



DECRET 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.DOGC núm. 5738,
20/10/2010
TEXT CONSOLIDAT Vigència 31/03/2017 Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011
Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
(Mitjançant la qual es prorroga la Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, de l’11 d’octubre).
....
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Prestacions de la xarxa de serveis socials d'atenció pública
1. PRESTACIONS DE SERVEIS
1.1 Serveis socials bàsics
...
1.2.3.3.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent
...
1.2.3.3.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent
Prestació
Garantia de la prestació

Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

Descripció

Servei d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent per a persones grans que
vulguin ingressar-hi.

Objecte

Facilitar a les persones grans amb un grau d'autonomia suficient per les activitats de la vida
diària i que requereixen determinat nivell d'organització i suport personal, un entorn
substitutori de la llar.

Funcions

Allotjament.
Manutenció.
Acolliment i convivència.
Suport personal.
Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Tipologia de la prestació

Prestació de servei: servei especialitzat.

Situació de
destinatària

Risc social.

la

població

Edat població destinatària

65 i més anys.

Forma de prestació

Alternativa a la llar.

Perfils professionals

Director/a responsable (professional amb titulació universitària, preferentment en l'àmbit de
les ciències socials i de la salut), responsable higienicosanitari (metge/essa, infermer/a) i
personal per a la prestació de les funcions d'allotjament, manutenció, acolliment i convivència
i suport personal.

Disposar d'1 responsable de la direcció tècnica del servei i de personal suficient per a la
prestació adequada de les funcions esmentades, en una proporció persona/atès no inferior al
0,25. També es comptarà amb el suport d'un responsable higienicosanitari.
Ràtios de professionals

Estàndards de qualitat

Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a aquesta
prestació.
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Criteris d'accés - normativa
reguladora

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació de la situació de
necessitat, d'acord amb allò establert en els articles 3, 4, 5, 6 i 7 i l'Annex de l'Ordre
BEF/468/2003, de 10 de novembre; b) el requisit d'edat establert en aquesta disposició; c) la
residència en un municipi de Catalunya, almenys dos anys abans de
la data de presentació de solꞏlicitud, d) per a les persones estrangeres, els requisits establerts
en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; e) si
és el cas, l'abonament del preu públic, d'acord amb el Decret
394/1996, de 12 de desembre; f) la resta de requisits d'accés
establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Cost de referència

27,85 euros estada - 847,24 euros mes.

Mòdul social

174,94 euros mes.

Copagament

672,30 euros mes.

Prestació

1.2.3.3.2.1 Servei de residència assistida per a gent gran amb risc social de caràcter temporal
o permanent

Garantia de la prestació

Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

Servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a
les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
Descripció

Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència i
afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.
Objecte

Funcions

Allotjament. Manutenció.
Bugaderia i repàs de la roba.
Acolliment i convivència.
Atenció personal en les activitats de la vida diària.
Hàbits d'autonomia.
Dinamització sociocultural.
Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
Higiene personal.
Suport social.
Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la família de la persona usuària
el seu entorn.
Garantir l'assistència sanitària.
Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Tipologia de la prestació

Prestació de servei: servei especialitzat.

Situació de
destinatària

Dependència i/o risc social.

la

població

Edat població destinatària

65 anys i més.

Forma de prestació

En establiment residencial.
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Perfils professionals

Ràtios de professionals

Estàndards de qualitat

Criteris d'accés - normativa
reguladora

Director/a responsable (professional amb titulació universitària, preferentment en l'àmbit de
les ciències socials i de la salut), responsable higienicosanitari (metge/essa, infermer/a),
infermer/a, auxiliar de gerontologia, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballador/a social,
educador/a social, psicòleg/loga, metge/essa.

Director/a tècnic/a en els serveis residencials de més de 50 places serà d'un mínim de 30
hores setmanals o proporció equivalent. En tot cas la dedicació per serveis no serà inferior a
10 hores. Responsable higienicosanitari en residència assistida, a partir de 100 places
jornada complerta o proporció equivalent. Dedicació mínima no serà inferior a 5 hores
setmanals. Nivell baix de dependència per a les activitats de la vida diària: atenció directa
0,28/indirecta 0,12, amb la distribució del personal d'atenció directa següent: auxiliar de
gerontologia, 420 hores/any per persona usuària; infermer/a, 37 hores/any per persona
usuària; educador/a social, 17 hores/any per persona usuària; fisioterapeuta, 17 hores/any
per persona usuària;
treballador/a social, 17 hores/any per persona usuària.

Publicació del Departament d'Acció Social i Ciutadania: "Indicadors d'avaluació de qualitat.
Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Residències assistides de gent gran.
Desembre 1999".

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació de la situació de
necessitat, d'acord amb allò establert en els articles 3, 4, 5, 6 i 7 i l'Annex de l'Ordre
BEF/468/2003, de 10 de novembre; b) el requisit d'edat establert en aquesta disposició; c) la
residència en un municipi de Catalunya, almenys dos anys abans de
la data de presentació de solꞏlicitud, i, si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei
39/2006, de 14 de desembre; d) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la
normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; e) si és el
cas, l'abonament del preu públic, d'acord amb el Decret 394/1996, de 12 de desembre, i
l'Ordre ASC/432/2007, de
22 de novembre; f) la resta de requisits d'accés establerts en
l'ordenament jurídic vigent.

Cost de referència

45,53 euros estada - 1.384,88 euros mes.

Mòdul social

420,40 euros mes.

Copagament

964,48 euros mes.

Prestació

1.2.3.3.2.2 Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
Grau II
Prestació garantida per a les persones en situació de dependència, en aplicació de la
disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

Garantia de la prestació

Servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a
les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
Descripció

ESTUDI DE VIABILITAT PREVI A LA DECISIÓ DE CONSTRUIR I EXPLOTAR EN RÈGIM DE CONCESSIÓ LA FUTURA RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE L’HOSPITALET.

18

balcellsarquitectes slpu

Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència i
afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.
Objecte

Funcions

Allotjament.
Manutenció.
Bugaderia i repàs de la roba.
Acolliment i convivència.
Atenció personal en les activitats de la vida diària.
Hàbits d'autonomia.
Dinamització sociocultural.
Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
Higiene personal.
Suport social.
Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la família de la persona usuària
el seu entorn.
Garantir l'assistència sanitària.
Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Tipologia de la prestació

Prestació de servei: servei especialitzat.

Situació de
destinatària

Dependència - grau II.

la

població

Edat població destinatària

65 i més anys.

Forma de prestació

En establiment residencial.

Perfils professionals

Director/a responsable (professional amb titulació universitària, preferentment en l'àmbit de
les ciències socials i de la salut), responsable higienicosanitari (metge/essa, infermer/a),
infermer/a, auxiliar de gerontologia, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballador/a social,
educador/a social, psicòleg/loga, metge/essa.

Ràtios de professionals

Estàndards de qualitat

Director/a tècnic/a en els serveis residencials de més de 50 places serà un mínim de 30
hores setmanals o proporció equivalent. En tot cas la dedicació per serveis no serà inferior a
10 hores. Responsable higienicosanitari en residència assistida, a partir de 100 places
jornada complerta o proporció equivalent. Dedicació mínima no serà inferior a 5 hores
setmanals. Nivell mitjà de dependència per a les
activitats de la vida diària: atenció directa 0,34/indirecta 0,12, amb la distribució del personal
següent: auxiliar de gerontologia, 450 hores/any per persona usuària; infermer/a, 60
hores/any per persona usuària; terapeuta ocupacional, 5 hores/any per persona usuària;
educador/a social, 17 hores/any per persona usuària; fisioterapeuta,
35 hores/any per persona usuària; treballador/a social, 17 hores/any per persona usuària;
psicòleg/oga, 17 hores/any per persona usuària;
metge/essa, 10 hores/any per persona usuària.

Publicació del Departament d'Acció Social i Ciutadania: "Indicadors d'avaluació de qualitat.
Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Residències assistides de gent gran.
Desembre 1999".
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Criteris d'accés - normativa
reguladora

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació de la situació de
necessitat, d'acord amb allò establert en els articles 3, 4, 5, 6 i 7 i l'Annex de l'Ordre
BEF/468/2003, de 10 de novembre; b) si és el cas, l'acreditació de la situació de
dependència, Grau II, per mitjà de la resolució emesa per l'òrgan de valoració corresponent,
d'acord amb el Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril; c) el requisit d'edat establert en aquesta
disposició; d) la residència en un municipi de Catalunya, almenys dos anys abans de la data
de presentació de solꞏlicitud, i, si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei
39/2006, de 14 de desembre; e) per a les
persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i
integració de les persones immigrades; f) si és el cas, l'abonament del preu públic, d'acord
amb el Decret
394/1996, de 12 de desembre, i l'Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre; g) la resta de
requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent f) la resta de requisits d'accés
establerts en
l'ordenament jurídic vigent.

Cost de referència

52,44 euros estada - 1.595,06 euros mes.

Mòdul social

518,29 euros mes.

Copagament

1.076,77 euros mes.

Prestació

1.2.3.3.2.3 Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
Grau III
Prestació garantida per a les persones en situació de dependència, en aplicació de la
disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

Garantia de la prestació

Servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a
les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
Descripció

Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència i
afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.
Objecte

Funcions

Allotjament.
Manutenció.
Bugaderia i repàs de la roba.
Acolliment i convivència.
Atenció personal en les activitats de la vida diària.
Hàbits d'autonomia.
Dinamització sociocultural.
Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
Higiene personal.
Suport social.
Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la família de la persona usuària
el seu entorn.
Garantir l'assistència sanitària.
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Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
Tipologia de la prestació

Prestació de servei: servei especialitzat.

Situació de
destinatària

Dependència - grau III.

la

població

Edat població destinatària

65 i més anys.

Forma de prestació

En establiment residencial.

Perfils professionals

Director/a responsable (professional amb titulació universitària, preferentment en l'àmbit de
les ciències socials i de la salut), responsable higienicosanitari (metge/essa, infermer/a),
infermer/a, auxiliar de gerontologia, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballador/a social,
educador/a social, psicòleg/loga, metge/essa.

Ràtios de professionals

Estàndards de qualitat

Criteris d'accés - normativa
reguladora

Director/a tècnic/a en els serveis residencials de més de 50 places serà un mínim de 30
hores setmanals o proporció equivalent. En tot cas la dedicació per serveis no serà inferior a
10 hores. Responsable higienicosanitari en residència assistida, a partir de 100 places
jornada complerta o proporció equivalent. Dedicació mínima no serà inferior a 5 hores
setmanals. Nivell alt de dependència per a les
activitats de la vida diària: atenció directa 0,42/indirecta 0,12, amb la distribució del personal
següent: auxiliar de gerontologia, 580 hores/any per persona usuària; infermer/a, 70
hores/any per persona usuària; terapeuta ocupacional, 17 hores/any per persona usuària;
educador/a social, 17 hores/any per persona usuària; fisioterapeuta,
35 hores/any per persona usuària; treballador/a social, 17 hores/any per persona usuària;
psicòleg/oga, 17 hores/any per persona usuària;
metge/essa, 10 hores/any per persona usuària.

Publicació del Departament d'Acció Social i Ciutadania: "Indicadors d'avaluació de qualitat.
Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS. Residències assistides de gent gran.
Desembre 1999".

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació de la situació de
necessitat, d'acord amb allò establert en els articles 3, 4, 5, 6 i 7 i l'Annex de l'Ordre
BEF/468/2003, de 10 de novembre; b) si és el cas, l'acreditació de la situació de
dependència, Grau III, per mitjà de la resolució emesa per l'òrgan de valoració corresponent,
d'acord amb el Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril; c) el requisit d'edat establert en aquesta
disposició; d) la residència en un municipi de Catalunya, almenys dos anys abans de la data
de presentació de solꞏlicitud, i, si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei
39/2006, de 14 de desembre; e) per a les
persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i
integració de les persones immigrades; f) si és el cas, l'abonament del preu públic, d'acord
amb el Decret
394/1996, de 12 de desembre, i l'Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre; g) la resta de
requisits d'accés establerts en l'ordenament
jurídic vigent.

Cost de referència

61,46 euros estada - 1.869,41 euros mes.

Mòdul social

667,56 euros mes.

Copagament

1.201,85 euros mes.
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1.2.3.4 Servei d'habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o permanent
Prestació
Garantia de la prestació

Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

Descripció

Establiment que es compon d'un conjunt d'habitatges, reduïts o complets, en número variable
i amb estances d'ús comú. Ofereixen un servei d'acolliment alternatiu a persones grans
autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre en la
pròpia llar.

Objecte

Dotar a les persones grans d'un habitatge adequat i practicable el qual afavoreix la màxima
independència personal, constitueix el domicili habitual i afavoreix la vida comunitària i la
integració social.

Funcions

Allotjament.
Suport personal.
Complementàriament es poden oferir serveis com: bugaderia, higiene de l'habitatge i altres.

Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
Tipologia de la prestació

Prestació de servei: servei especialitzat.

Situació de
destinatària

Risc social.

la

població

Edat població destinatària

65 i més anys.

Forma de prestació

Alternativa a la llar.
Director/a responsable (professional amb titulació universitària, preferentment en l'àmbit de
les ciències socials i de la salut), treballador/a social, i conserge i/o servei de teleassistència.

Perfils professionals

Ràtios de professionals

Disposar del personal necessari per les tasques del director/a
tècnic/a, del treball social, i d'1 conserge, el/la qual juntament amb el servei de
teleassistència, cobreixen les 24 h.

Estàndards de qualitat

Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de Serveis
Socials per a aquesta prestació.

Criteris d'accés - normativa
reguladora

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'acreditació de la situació de
necessitat, d'acord amb allò establert en els articles 3, 4, 5, 6 i 7 i l'Annex de l'Ordre
BEF/468/2003, de 10 de novembre; b) el requisit d'edat establert en aquesta disposició; c) la
residència en un municipi de Catalunya, almenys dos anys abans de
la data de presentació de solꞏlicitud; d) per a les persones estrangeres, els requisits establerts
en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; e) si
és el cas, l'abonament del preu públic, d'acord amb el Decret
394/1996, de 12 de desembre; f) la resta de requisits d'accés
establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Cost de referència

9,33 euros estada - 283,71 euros mes.

Mòdul social

59,40 euros mes.

Copagament

224,31 € mes.
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I.2.3. Variables en relació amb l’impacte de la concessió en l’estabilitat pressupostària.
En el cas de la concessió administrativa, si aquesta fos possible, i sense necessitats de finançament extraordinari com en el
cas del Projecte i Obra seria recomanable la implantació d’una Fundació Pública, sense ànim de lucre, de marcat caràcter
municipal per tal de fer possible una certa independència del propi funcionament municipal i que poders aglutinar la
importació de recursos externs, via subvencions o donacions entre altres.
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3. Previsions sobre la demanda d’ús i incidència econòmica i social de les obres en la seva àrea d’influència i sobre
la rendibilitat de la concessió.
I.3.1.Previsió sobre la demanda d’ús. Anàlisi territorial.
L’estimació de la possible demanda d’ús del servei proposat, cal emmarcar-lo primer en el seu entorn territorial, quin serà el
context en el qual s’haurà de situar, quina és l’oferta en l’entorn més immediat, quines seran les seves possibilitats.
S’analitza el seu emmarcament comarcal, i també, el seu propi emmarcament municipal.
Anàlisi a nivell comarcal, el municipi encara que al baix camp la seva condició limítrof respecte del Baix Ebre, fa que
s’estudiïn les dades d’ambdues comarques.
Emmarcament territorial sobre la comarca del Baix Camp. Dades demogràfiques 2017.
Persones entre 65 i 84 anys.

27.047

Persones de mes de 84.

4.860

Total.

31.907

Rati places 5% sobre el total persones majors de 65 anys.

1.595,35

Places existents

1.439,00
Nombre de places fins a cobrir les ratis comarcals.

156,35

Considerant com a vàlid el rati del 5% sobre el total de persones majors de 65 anys susceptibles de necessitar una plaça en
una residència assistida podem assegurar que l’oferta està perfectament consolidada, pensant a més, en la imminent
implantació a Reus, antic cine Palace, d’una residència de grans dimensions.
Emmarcament territorial sobre la comarca del Baix Ebre. Dades demogràfiques 2017.
Persones entre 65 i 84 anys.

13.991

Persones de mes de 84.

3.048

Total.

17.039

Rati places 5% sobre el total persones majors de 65 anys.

851,50

Places existents

669
Nombre de places fins a cobrir les ratis comarcals.

189

Considerant com a vàlid el rati del 5% sobre el total de persones majors de 65 anys susceptibles de necessitar una plaça en
una residència assistida podem també assegurar que l’oferta està perfectament consolidada.
La conclusió que se’n extreu a nivell comarcal és la consolidació de places en ambdós casos, la qual cosa fa descartar
d’entrada, la incorporació en la previsió de places d’aquest origen. Si més no d’una manera important.
Emmarcament municipal. Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Dades demogràfiques 2017.
Persones entre 65 i 84 anys.

904

Persones de mes de 84.

146

Total.

1.050

Rati places 5% sobre el total persones majors de 65 anys.

52.5
15

Places existents
Nombre de places fins a cobrir les ratis comarcals.

37.5

A la vista d’aquesta primera aproximació i centrant-se amb la anterior rati del 5%, percentatge de places de residència
assistida sobre el total de població de majors de 65 anys, sembla raonable dimensionar en 40 el nombre de residents de la
futura residència.
I.3.2.Previsió sobre la demanda d’ús. Incidència i rendibilitat econòmica.
Tota vegada hem aproximat l’emmarcament territorial del futur servei cal situar, ara, la incidència de les condicions del servei
i la previsió sobre una possible demanda a partir de les dades de que es disposen.
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Llista d’espera de la Residència de Vandellòs.
Des de la seva entrada en funcionament, el mes de març de 2018, fins a dia d’avui ha aconseguit la seva plena ocupació.
Disposa en aquets moments de llista d’espera.
Es quantifica actualment l’esmentada llista d’espera en 15 persones, seria doncs convenient pensar que la pràctica totalitat
d’aquets serien places susceptibles d’ocupar la nova residència de l’Hospitalet.
Informe d’activitat de l’assistent social.
S’ha solꞏlicitat un informe d’activitat de l’assistent social del municipi per tal de que pugui fer una projecció de les persones
susceptibles, al seu parer, de necessitar una plaça en la futura residència.
Transcric, a continuació, un primer esborrany, provisional, d’aquest informe
Des del meu punt de vista i en funció de les atencions que he fet penso que hi ha més dones que homes demandants d’aquest
recurs. Tot i així parlaríem de 8 persones susceptibles i que tindrien el perfil.
La població masculina em surt encara més baixa: 3 homes serien candidats.
Com et vaig dir ja aquell dia això és molt variable: darrerament hi ha hagut baixes per defunció o bé perquè han anat a viure amb fills.
I en canvi m’arriben trasllats d’altres comarques perquè volen accedir a la residencia de Vandellòs. Això fluctua sempre: Aquest mes
2 dones han ingressat a l’Ametlla de Mar perquè hi ha places publiques i, en canvi, 2 homes ingressaran properament a Vandellòs tot
i ser privades.
No sé si això t’ajuda molt però no ho podem preveure. Queda’t amb el fet que arriba gent que no és del municipi i que no tenim
controlats. Per tant, sempre, hi ha demanda de places. No de manera quantiosa però en van sortint.

A partir d’aquest l’estimació, al voltant de 10 possibles usuaris, cal fer una extrapolació i estimar un nombre al voltant de cinc
com a possibles futurs usuaris tot i els continus canvis en aquesta situació.
Places Concertades.
Son evidents els intents fets des de l’ajuntament al departament de Benestar i Família, son evidents també les promeses
d’aquest. La realitat és clara en aquets moments, no disposem de cap concertació.
(**S’adjunta com a annex document corroborant les dades de quantificació expressades en aquest punt.)
I.3.3.Previsió sobre la demanda d’ús. Estimació a llarg termini.
Tot i que les anteriors dades, fetes des de una interpretació realista, podrien projectar una estimació de possibles usuaris al
voltant de 15. La estimació que en fem a llarg termini és molt més optimista.
Les condicions de l’Hospitalet, la seva situació costanera, la seva població fan pensar en una plena ocupació a mig i llarg
termini.
Dimensionar la residència a quaranta residents equival a dimensionar-la efectivament per un perfil d’usuari de la població,
cobrir la necessitat del propi municipi, i per tant, la primera gran conclusió que se’n pot extreure seria la voluntat de
l’equipament de satisfer un servei que actualment no es presta.
I.3.4.Previsió sobre la demanda d’ús. Càlcul del punt mort de rendibilitat del servei.
El càlcul sobre el punt mort de la intervenció ens ha de donar dades sobre el mínim cost necessari per tal de poder prestar el
servei, el cost que suposa el fet d’obrir la residència, i conseqüentment el nombre mínim d’usuaris necessaris per tal de poder
satisfer l’esmentada despesa.
Personal.

183.214

Subministraments

34.000

Reparacions i Manteniments

5.000

Serveis externs.

21.600

Cànon.

20.000

Benefici industrial 20%.

52.763

Total cost anual.

316.576

La necessitat de places ocupades necessàries per tal de poder complir la despesa prevista estaria doncs al voltant dels
quinze residents en plaça privada.
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I.3.5.Previsió sobre la demanda d’ús. Conclusions.
D’entrada i a la vista de l’emmarcament territorial anterior la “competència” a nivell comarcal és amplia, i per tant, pensar en
una ocupació d’aquesta procedència sembla improbable.
La incidència i la rendibilitat econòmica del servei deixen palès, al meu entendre, amb les dades que podem contrastar no
disposem, d’entrada, d’una demanda més enllà dels quinze usuaris.
Curiosament o no, les dades sobre el càlcul del punt mort de la intervenció xifren, també, al voltant de quinze les places
necessàries per tal de cobrir el cost mínim considerat.
Les consideracions a mig i llarg termini fan pensar que una vegada consolidat el servei, un bon servei, la incorporació de
places privades, i també públiques, pugui ser un fet donades les condicions específiques de l’equipament, la seva situació al
centre del nucli urbà, la seva proximitat a d’altres serveis públics, consultori mèdic, centre de dia, i fins i tot el propi
ajuntament.
La consideració de que el servei ha de ser un servei per al propi municipi, servei del que ara mateix no es disposa, esdevé un
argument principal, per tant, i com a conseqüència d’això es considera adequat dimensionar el servei en quaranta
residents.
I.3.6. Sostenibilitat del servei.
Lluny d’anàlisis sobredimensionats i amb la dosi de realisme necessari la sostenibilitat econòmica del servei esdevé l’altre
argument principal.
La possibilitat que a través de la concessió del servei a llarg termini pugui finançar el propi equipament s’ha de descartar a la
llum de la previsió d’ocupació que es planteja, en aquest cas, com es demostrarà en posteriors apartats, fora necessària una
plena ocupació des de el primer dia d’entrada en funcionament.
Si que en canvi s’observa com a possible assolir el mínim necessari de quinze residents com a punt de partida que garanteixi
la sostenibilitat econòmica necessària per tal de que la prestació del servei, lluny de ser una càrrega econòmica per
l’ajuntament li pugui suposar uns certs ingressos en concepte de cànon de la concessió.
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I.4. Valoració de les dades i els informes existents que facin referència al planejament sectorial, territorial o
urbanístic.
Recentment l’Ajuntament ha aprovat el Pla de Millora Urbana PMUr 03. Equipaments Centre.
El qual es valora de manera molt positiva.
Entre els carrers: Ramon de Berenguer IV, Carretera de Móra i Carrer de l’Almanda es genera una gran illa d’equipaments
públics la centralitat de la qual és manifesta.
El propi ajuntament, l’actual centre de dia i casal d’avis, el consultori mèdic i en el futur la residència assistida de l’Hospitalet
son els elements integrants del conjunt.
Lluny de criteris d’aïllament dels antics “asils” la integració de la residència assistida en el centre neuràlgic de la població es
valora també de forma molt positiva, integració de la tercera edat en la vida social del municipi ha de facilitar una prestació
social cada vegada més important.
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I.4.1 Valoració Pla de Millora Urbana PMUr 03. Equipaments Centre.
S’especifiquen a continuació les determinacions més rellevants respecte del futur equipament, residència assistida.
Fitxa del Polígon:
PMUr 03 EQUIPAMENTS CENTRE
Es correspon a un nou sector delimitat per la carretera de Móra i pels carrers de l’Almanda i de Ramon Berenguer IV.
1. AMBIT
Àmbit de sol urbà no consolidat de L'Hospitalet de l’infant delimitat pels carrers de L’Almanda i de Ramon Berenguer IV per la
carretera de Móra.
2. OBJECTIUS
Reordenar l'illa d'equipaments, tot erradicant l'edifici de Bombers per a crear un aparcament públic al servei deis
equipaments. Definir les ampliacions deis altres equipaments i crear un front edificat davant la carretera de Móra i definir la
localització final de l'habitatge que es troba a l'interior de l'illa.
3. SUPERFICIES,SOSTRE. I N D E X D'EDIFICABILITAT BRUTA I

NOMBRE MAXIM D'HABITATGES

SUPERFICIE AMBIT m2Sostre total computable m2st d'habitatge Edificabilitat bruta m2st/m2sl
TOTAL

19.560,60

693,87

0,036

Nombre total d'habitatges
8

4. CESSIONS MINIMES
2.445,83 m2

Viari
Espais lliures
zones verdes

i

Equipaments

880,00 m2
16.003.48 m2

1O% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. CONDICIONS D'ORDENACIO I EDIFICACIO
El Pla de millora urbana les establirà amb la limitació d'una altura màxima de PB + 2 PP. Es proposa millorar l'ample de vorera
a la carretera de Móra, tot redefinint la seva secció. El PMUr establirà els usos definitius.
6. USOS
Els usos existents i altres usos a definir en el Pla de millora urbana.
7. SISTEMA D'ACTUACIO 1 CONDICIONS DE GESTIO 1 EXECUCIO
Reparcelꞏlació en la modalitat de cooperació. La re localització de l'habitatge unifamiliar situat a
!'interior de l'illa haurà de fer-se dins el sector.

8. RESERVA PERA LA CONSTRUCCIO D'HABITATGES DE PROTECCIO PÚBLICA
%

m2st

Regim General i Especial

n° habitatges

20

138,77

2

Preu Concertat

10

69,39

1

SUBTOTAL

30

208,16

3

9. RÈGIM TRANSITORI D’EDIFICACIÓ I USOS.
En tant no s’executi el PMUr es podran atorgar llicències de manteniment i conservació de les edificacions existents o aquelles
auxiliars compatibles amb els usos actuals i la nova ordenació. També es podrà atorgar llicències d’ampliació del CAP en sentit
ponent i de l’edifici de la casa de la vila dins el perímetre virtual definit pels punts més extrems de la seva ocupació en planta.
10. DESENVOLUPAMENT
1r i 2n Trienni.
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Memòria:
1.2.- Objectius i justificació
L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha redactat un avanç del Pla de Millora Urbana amb l'objectiu d'establir una divisió
del PMUr 03 en dos subsectors per tal de sense deixar de funcionar les instalꞏlacions actualment existents, al mateix temps, permetre
avançar l'execució d'un subsector on sigui possible la construcció d'una residència per a la gent gran i no haver d'esperar a la
complexa tramitació de la totalitat del PMUr 03, i al mateix temps permetre definir l'àmbit d'una possible ampliació del CAP.
....
Així doncs, a l'Avanç es justifica la divisió del PMUr03 en dos subsectors d'acord a l'establert per la legislació vigent i ara es presenta
el Pla de millora urbana subsector 1, promoció que ve justificada per l'interès públic i social d'avançar l'execució del subsector on es
preveu la construcció d'una residència per a la gent gran i no haver d'esperar la complexa tramitació de la totalitat del PMUr 03.
També cal precisar que atès el caràcter i objectiu tant de l'Avanç com dels plans de millora urbana que desenvolupin el sector, els
quals en cap cas augmenten les previsions fetes en el POUM sinó que només ordenen adequadament les seves determinacions,
s'entén que no els cal cap documentació ambiental, ni de mobilitat ni pel que fa a memòria social addicional.
A més cal precisar que el sostre màxim de 693,87m2st, així com el nombre de 8 habitatges es corresponen al sostre i habitatges
destinats a nova implantació, qüestió que queda clara a la mateixa fitxa del PMUr 03 en el càlcul que es fa de la reserva mínima del
20% per a habitatge de Règim general i especial i al 10% de preu concertat. I l'habitatge unifamiliar aïllat situat al bell mig de l'àmbit i
totalment dins el subsector 2, no computa als efectes de l'edificabilitat de nova implantació, i està lliure de beneficis i càrregues tal i
com s'especifica més endavant.
També cal entendre com orientativa la superfície de reserva per a equipaments i espais lliures que es fa a la fitxa del POUM ja que
amb millor criteri es determinarà en la redacció dels plans de millora urbana de cada subsector, la reserva específica que respongui al
bon establiment urbà i optimització dels espais lliures i dotacions que es formuli en aquest sector en el qual l'Ajuntament actua com a
propietari gairebé total i gestor urbanístic.

2.- ÀMBIT I SUPERFÍCIE
L'àmbit del Pla de millora urbana es correspon al del Subsector 1 de l'Avanç del Pla de millora urbana PMUr 03. Amb una superfície
total de 14.395,93 m2sl està limitat al nord per la línia que coincideix amb la tanca meridional del Parc de Bombers i que segueix fins
l'actual edifici del CAP i gira 90º en sentit septentrional seguint l'alineació de la façana ponent de l'edifici cap al
nord 16,56 m i torna a girar 90º per continuar fins a la carretera de Móra, a llevant per la mateixa carretera de Móra, al sud pel carrer
d'Alamanda i a ponent pel carrer de Ramon Berenguer IV.
4.1 Encaix de la proposta
L'ordenació del Pla de millora urbana PMUr 03 - Equipaments centre - Subsector 1, s'emmarca als objectius del POUM i de l'avanç
del PMUr03 projectat amb anterioritat que incorpora en la seva memòria la següent descripció:
Una vegada analitzades diferents alternatives i atenent als requeriments del POUM, per tal d'aconseguir un bon establiment urbà amb
la creació d'una polaritat urbana i la concreció d'una important dotació d'equipaments es planteja el present avanç de planejament
amb la definició de dos subsectors de tal manera que es puguin desenvolupar i executar independentment. Així es podrà prioritzar un
primer subsector que permeti donar sortida a necessitats immediates, tot però en el marc de la Llei d'Urbanisme, i de l'article 114 del
Reglament de la Llei (Decret 305/2006) que en el seu apartat 1 fixa que "Per desenvolupar un sector de planejament derivat per
subsectors s’ha de presentar a tràmit un avanç del pla que abasti la totalitat del sector, juntament amb el pla urbanístic derivat referit
a un subsector. L’avanç de pla del conjunt del sector i el pla urbanístic derivat s’han de presentar com a documents separats
i es tramiten en expedients separats."
L'àmbit de l'avanç de Planejament es troba en una posició estratègica entre el primer eixample del nucli de l'Hospitalet de l'Infant
situat a llevant de la carretera de Móra i l'assentament urbà d'Hifrensa projectat pel prestigiós arquitecte Antonio Bonet Castellana.
Amb una forma en planta que recorda la d'un triangle gairebé isòsceles, actualment conté un conjunt d'equipaments independents
amb escassa relació entre ells i la seva dependència rau pràcticament només amb el front de carrer a què donen façana. D'una
banda, trobem l'edifici de les oficines municipals de l'Ajuntament o Casa de la Vila, el qual, tant per la seva resolució formal com
funcional, és un exponent de des encontre urbà i de relació interna. Dóna a migdia a un espai públic i a llevant a un aparcament que
té l'accés des del carrer Alamanda, servit per un vial que continua fins on es troba l'edifici del Centre d'Assistència Primària on gira
per connectar amb la carretera de Móra, a l'altura del carrer de la Ribera. El vial intern esmentat també passa per davant del CAP,
serveix a un aparcament d'aquest centre, i segueix per connectar de bell nou amb la carretera de Móra i també per donar accés a un
habitatge unifamiliar situat dins de l'àmbit del Pla de Millora Urbana PMUr 03 Equipaments Centre.
A ponent i al nord del CAP i de l'habitatge unifamiliar aïllat hi trobem un espai ocupat per les instalꞏlacions del Parc de Bombers de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya,
consistents en un edifici de planta rectangular de 20,10x12,60m, una pista d'entrenament, heliport i un espai lliure que utilitzen per
aparcament i altres necessitats derivades del servei.
A ponent de l'àmbit del PMUr 03 es troba l'edifici del Casal d'Avis que compta amb un programa força complet i presta un molt bon
servei al colꞏlectiu de la gent gran del poble. Dóna façana principal a migdia a un espai lliure que el separa del carrer Alamanda i a
llevant dóna a un pas de vianants disposat amb un traçat erràtic que trenca amb les traces nord-sud i llevant-ponent del conjunt.
ESTUDI DE VIABILITAT PREVI A LA DECISIÓ DE CONSTRUIR I EXPLOTAR EN RÈGIM DE CONCESSIÓ LA FUTURA RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE L’HOSPITALET.

29

balcellsarquitectes slpu

L'àmbit triangular on es troben tots aquests equipaments també conté tres solars edificats que donen front a la carretera de Móra, els
quals no estan inclosos a l'àmbit del PMUr 03 i pels que a cadascun d'ells el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal va fixar un
Polígon d'Actuació Urbanística, és a dir els PAUr 28.1, PAUr 28.2, PAUr 28.3 i PAUr 28.4, amb l'objectiu d'ampliar la vorera de la
carretera de Móra.
També i a la part migdia, davant la trobada del carrer d'Alamanda amb la carretera de Móra trobem un edifici poc reeixit per la seva
condició eclèctica i per la dissonant resolució que li és implícita. Es tracta d'un edifici petit de planta quadrada de 10,2m en planta
baixa i de 6,20m en planta pis que conté l'Oficina de Serveis Socials.
Feta aquesta breu explicació de l'estat actual i seguint amb els objectius de la fitxa del POUM, i amb un ordre estructurat per les
orientacions nord-sud i llevant-ponent es planteja redefinir la vialitat interna, tot preveient en un futur un important aparcament arbrat
situat aproximadament on actualment es troben les instalꞏlacions del Parc de Bombers que pot tenir una capacitat d'unes 95 places
de cotxe. Aquest aparcament però no s'executarà en tant no es traslladin les instalꞏlacions actuals del Parc. Quan s'hagi executat
aquest aparcament es podrà reurbanitzar l'existent a llevant de les oficines municipals, que s'acotarà a unes 27 places i tindrà un únic
accés des del carrer d'Alamanda i s'estructurarà en bateria amb dues fileres d'arbres per tal de protegir-lo del sol. Ara bé, això no
impedeix la reurbanització d'aquest aparcament si es vol executar abans. Cal precisar que l'edifici de bombers encaixa per la seva
orientació amb les traces ortogonals de l'ordenació que s'han esmentat. Per aquest motiu i per bé que a l'ordenació orientativa que es
presenta en aquest avanç l'edifici desapareix, serà en la redacció del Pla de millora urbana del subsector 2 quan es determini
finalment si es manté com equipament per a un altre ús o el sòl que ara ocupa l'edifici passa definitivament a aparcament.
També es proposa redefinir els passos de vianants de tal manera que amb la nova orientació permetran establir una millor relació
entre els equipaments i els espais lliures resultants.
Pel que fa a l'edifici de les dependències municipals es proposa fixar una envolupant de gàlibs de planta rectangular dins la qual es
permetrà el seu creixement o substitució per un nou edifici emblemàtic amb una adequada arquitectura ja sigui del folre o ampliació o
del nou edifici si s'opta per la substitució. En el nou edifici o ampliació de les oficines municipals s'hi podrà relocalitzar
l'Oficina de Serveis Socials, quan per qüestions d'oportunitat o d'un millor funcionament es cregui necessari. Així es podria eradicar
del paisatge urbà l'edificació existent situada a la cantonada del carrer d'Alamanda i la carretera de Móra. Transitòriament i
mentre no es plantegi la relocalització l'esmentada oficina podrà continuar en l'edifici actual. Amb tot, es fixa un àmbit per a l'ampliació
o substitució de l'edifici de les oficines municipals amb la qualificació d'equipaments administratius, associatiu-cultural i serveis urbans
(clau SE 5-3-6).
L'edifici del CAP necessita una ampliació, que es planteja sobretot a continuació i en sentit septentrional, donant així una àmplia
façana a una plaça o espai v situada en tangència a la carretera de Móra. Aquesta plaça podria permetre l'accés eventual
d'ambulàncies o d'altres vehicles similars al servei de la salut pública. Es proposa qualificar un àmbit pel CAP i la seva ampliació com
a Sistema d'equipaments sanitari-assistencial i associatiu- cultural (clau SE 2-3).
A ponent de l'edifici del CAP es proposa un àmbit també amb una envolupant màxima de forma rectangular, per a un possible edifici
d'un màxim de planta baixa i dues plantes pis per a una futura residència de la tercera edat i altres usos assistencials, educatius o
associatius. La previsió d'una possible nova residència per a la gent gran ve donada per la important demanda efectiva que des de fa
anys hi ha al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Per aquest motiu, també es proposa un àmbit amb la qualificació de
sistema d'equipaments sanitari-assistencial, associatiu-cultural, educatiu, esportiu-lleure i administratiu (clau 2-3-1-4-5), en el qual es
podrà bastir una edificació d'un màxim de
2.400m2st de PB+2, tot deixant un pas lliure en planta baixa tal com s'assenyala en el plànol O3.
Entre el futur edifici de la residència i el de les oficines municipals es defineix un ampli espai lliure protegit del vent de mestral que
esdevindria un espai pacificat interior de l'àmbit del PMUr 03. També es formula la localització dels nous habitatges previstos a la fitxa
del PMUr 03, davant de la carretera de Móra, entre l'àmbit del PAUt 28.3 i PAUt 28.4.
A més, es proposen una sèrie d'espais lliures, tot definint una xarxa amb pavimentació apte tant per a vianants com per bicicletes que
connectin amb totes les parcelꞏles d'equipaments de l'àmbit del PMUr 03 i amb l'aparcament proposat seguint dues directrius, una
paralꞏlela a la carretera de Móra i l'altra en sentint perpendicular.
Seguint aquesta última directriu, es crea un pas de vianants en sentit llevant-ponent que travessa l'ordenació i que ja ve donat a
l'ordenació orientativa del POUM. Es planteja per tal de fomentar la connexió a través del carrer de la Ribera, amb el conjunt de
carrers del nucli urbà de l'Hospitalet de l'Infant que tenen un paviment de plataforma única. Aquest pas de vianants seria una bona
drecera des del nucli antic al Poblat d'Hifrensa, passant pel cor urbà que es defineix en el present planejament.
Amb tot, es crea una ordenació eficient des del punt de vista funcional amb una millora de la urbanitat existent dins el sector i amb
una bona sintaxi amb l'entorn, tot integrant i tensionant-ne les relacions com ara amb l'equipament de la Biblioteca i Teatre Auditori
Infant Pere emplaçat al nord i a l'altre costat del carrer Ramon Berenguer IV, el qual se'n gaudirà del bon servei que li podrà donar
l'aparcament arbrat que es proposa i que ara no té.
Pel que fa a l'habitatge existent a l'interior de l'àmbit i atesa la subdivisió en subsectors independents que ara es planteja (apartat 4),
per bé que a l'ordenació orientativa del present document de l'avanç del PMUr 03 l'edificació es manté en el seu emplaçament actual,
serà en el moment de redactar el subsector 2 quan es determinarà en l'ordenació definitiva d'aquest subsector la localització exacta
de l'habitatge.
D'altra banda es proposa localitzar el sostre de 693,87 m2st, equivalent a 8 habitatges de nova implantació en els sòls existents
davant la carretera de Móra, entre el PAUt 28-3 i el PAUt 28-4, tot qualificant un espai com a zona de volumetria específica (clau 5) i
amb els paràmetres que figuren al plànol de qualificació urbanística O3. Finalment es defineix l'àmbit on s'emplaça el Casal d'avis
amb uns gàlibs reguladors fixats al plànol de qualificació urbanística O3 i es qualifica de sistema d'equipaments sanitari-assistencial i
associatiu-cultural (clau SE 2-3).
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El document de l'Avanç també incorporava un plànol d'ordenació orientativa del conjunt que s'inclou en el present Pla de millora
urbana, així com una proposta de qualificació urbanística i regulació de gàlibs que també s'incorporen a aquest document.
4.2 Descripció de l'ordenació
Aquest Pla de millora urbana no fa més que seguir les determinacions de l'Avanç que el precedeixi i, per tant, ens remetem a la
descripció de l'ordenació que proposa. De totes maneres es fa una consideració pel que fa a les qualificacions urbanístiques que es
proposen en el sentit de qualificar de sistema d'equipaments públics SE 5-6-3-2-4-1 la superfície del sector, a excepció feta de la
parcelꞏla destinada a bastir l'edifici per acollir els 8 habitatges de nova implantació que es qualifica de zona de volumetria específica
(clau 5) i l'espai situat entre l'edifici de les oficines municipals i el carrer de l'Alamanda que es proposa qualificar de sistema de parcs,
jardins i places públiques (clau SV1). També s'exclouen de la qualificació de sistema d'equipaments públics els sòls de l'estació
transformadora que es qualifiquen de Serveis Tècnics ST1 i els que la separen del carrer, així com els situats entre el CAP i la
carretera de Móra i els d'aquest vial que es qualifiquen de sistema viari (clau SX).
La superfície destinada a sistema d'equipaments públics admet els usos: administratiu (5), serveis urbans (6), associatiu-cultural (3),
sanitari-assitencial (2) i educatiu (1) i en el plànol de qualificació urbanística es fixen uns àmbits amb uns gàlibs màxims en planta i es
concreten orientativament els diferents usos admesos d'acord a la identificació numèrica esmentada en aquest punt.
5.- NORMES URBANÍSTIQUES DETERMINACIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i àmbit del Pla de millora urbana
El present Pla de millora urbana té com objecte desenvolupar les determinacions del PMUr 03 - Equipaments centre - subsector 1 i
respecta en totes les seves determinacions del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
modificat per la Llei
3/2012, del 22 de febrer.
La superfície total de l'àmbit del present Pla de millora urbana comprovada a partir dels límits precisos del topogràfic actualitzat, és de
14.395,93 m2 i coincideix amb el subsector 1 de l'avanç del PMUr 03 - Equipaments centre del POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant.
Al plànol d'informació I.4 "Topogràfic i estat actual" s'indica la delimitació de l'àmbit del PMUr 03
- Equipaments centre - subsector 1.
Es tracta d'un sector que es troba limitat a nord per la tanca meridional del Parc de Bombers i que segueix pel costat nord del CAP
fins la carretera de Móra; a llevant per la mateixa carretera de Móra, al sud pel carrer d'Alamanda i a ponent pel carrer Ramon
Berenguer IV.
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Article 7. Contingut del dret de la propietat.
1. El dret de la propietat dels sòls compresos dins de l'àmbit del Pla de millora urbana, s'exercirà dins dels límits i amb el compliment
dels deures establerts per la llei i per aquest propi Pla, d'acord amb la seva classificació i qualificació urbanística.
2. Els propietaris dels sòls, en aquest cas el mateix Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, quedant exempta de càrregues
i beneficis la societat Endesa Distribución eléctrica SL, haurà de:
a) Cedir obligatòriament i gratuïta, a favor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, els sòls a què fan referència a
l'apartat 4.3 d'aquest Pla de millora urbana.
b) Costejar la urbanització.
c) Edificar els solars en el terminis previstos.
Article 8. Qualificació del sòl.
La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes ve grafiada en el plànol O2 de “Qualificació urbanística (gàlibs)” a
escala 1/1.000.
Article 9. Aprofitament urbanístic.
1. L'edificabilitat màxima del sector és de 693,87 m2st. els qual podran destinar-se per a bastir un màxim de 8 habitatges.
Article 10. Els sistemes.
1. Els sòls adscrits del Pla a sistemes generals i locals, seran cedits obligatòriament a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant.
2. L'execució de les obres corresponents als sistemes compromesos en el sector, serà realitzada per l’administració actuant,
en aquest cas l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
SISTEMA D'ACTUACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA.
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Article 11. Sistema d'actuació.
L'execució del Pla de millora urbana PMUr 03 - Equipaments centre - subsector 1, serà pel sistema de reparcelꞏlació en la modalitat
de cooperació segons es defineix al TRLLU (DL
1/2010), i és d’iniciativa de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Article 12. Procediment.
El procediment a seguir per a l'execució Pla de millora urbana PMUr 03 - Equipaments centre - subsector 1, s'ajustarà al disposat en
l’article 139 i concordants del TRLLU (DL 1/2010) corresponents al sistema de reparcelꞏlació en la modalitat de cooperació.
DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE MILLORA URBANA
Article 13. Competència.
Correspon a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant vetllar pel desenvolupament del Pla de millora urbana, sense perjudici
de les competències que correspongui a la Generalitat de Catalunya.
Article 14. Projectes d'urbanització.
1. Les obres necessàries per a portar a la pràctica les determinacions del Pla de millora urbana, en quant a construcció de la vialitat,
abastament d'aigua, clavegueram, xarxa interior d'energia, enllumenat públic, gas, jardineria, telecomunicacions i altres anàlogues,
són objecte d'un Projecte d'Urbanització.
2. Els projectes d'urbanització contindran la realització de prospeccions arqueològiques en cas que siguin necessàries.
REGULACIONS D'ORDRE GENERAL
Article 15. Llicències urbanístiques.
Són actes subjectes a llicència municipal, a més a més de les determinades a la legislació vigent i a les POUM de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant, totes les activitats que en general puguin repercutir en la configuració de les característiques que adoptin els
terrenys compresos dintre de l'àmbit d'aplicació de l'ordenació proposada pel Pla de millora urbana.
Article 16. Règim d'usos.
Els usos admesos venen determinats per la qualificació urbanística atorgada, definits i regulats a la Normativa Urbanística del POUM.
Article 17. Limitacions a les instalꞏlacions de serveis públics.
No es permetrà l'existència de cap instalꞏlació elèctrica, telefònica o d'altres que romanguin a la vista ni, per tant, l'establiment de
pals, cadiretes, armaris, cartells ni suports elevats fixats o lligats de cap mena. En aquest sentit els Projectes d'Urbanització que
desenvolupin aquest Pla de millora urbana, prendran les mesures tècniques necessàries per fer-ho possible, observant el criteri de
les Companyies subministradores.
En cas de ser necessari l'establiment d'instalꞏlacions com les de referència prèviament a l'execució dels projectes alꞏludits, la
concessió de la llicència municipal preceptiva restarà condicionada al compromís per part de les Companyies de la seva futura
adaptació a les condicions que l'Administració municipal fixi per tal de garantir el compliment d'aquest apartat.
Article 18. Format i magnitud de la parcelꞏla.
Es precisa en el detall del plànol O2 la parcelꞏla assignada per a cada qualificació urbanística.
Article 19. Desenvolupament del sostre edificable.
El màxim sostre edificable permès en cada parcelꞏla, en una o vàries edificacions ve regulat en aplicació dels gàlibs normatius.
Article 20. Ocupació màxima de parcelꞏla.
L'ocupació màxima de parcelꞏla ve regulada pel perímetre regulador en planta de cada equipament que figura al plànol d'ordenació
O2.
Article 21. Regulació de l'ordenació.
Tipus d’ordenació: És el de volumetria específica determinada per uns perímetres i perfils reguladors
dins dels quals s’ha d’inscriure l’edificació tant en planta com en altura.
Els paràmetres específics d’aquest tipus d’ordenació, venen reflectits en els
plànols de planta a escala 1/1.000 i de seccions a escala 1/750.
Aquests són els següents:
Perímetre regulador en planta (PRP): és la línia que defineix la figura dins la qual s’ha
d’inscriure la planta de l’edificació.

Perfil regulador màxim en altura (PRA): És el pla horitzontal situat a una distància
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vertical o altura màxima que pot assolir la part superior de l’edifici.

Cota de referència de planta baixa (CRPB). És el valor numèric, referit a la base
municipal, a partir de la qual s’amidarà l’altura màxima.

El sostre màxim edificable i l'altura màxima, pel que fa al sistema d'equipaments, es
determina en cada cas en aplicació dels gàlibs en planta i altura que figuren en els
plànols normatius O2, O3.1 i O3.2. Pel que fa a la Zona de Volumetria específica venen
determinats en el plànol normatiu O2 i en la Normativa Urbanística del POUM, i tal com
s'especifica a l'article 28 de les presents normes. En el cas del sistema d'equipaments
(clau 2-3-1-4 i 5) on està prevista la construcció de la residència per a la gent gran, el sostre màxim es
limita a 2.400 m2st i en el plànol normatiu O2 es fixa un pas lliure
obligatori en planta baixa per a vianants.

Sobre l'altura reguladora es podrà construir com a màxim allò previst a l'article 299 de
les NNUU del POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Article 22. Altura màxima.
L'altura màxima serà la del gàlib total (perímetre regulador màxim en altura PRA), amb un màxim de 12m, equivalent a PB+2PP.
Article 23. Separacions mínimes.
En el plànol O2 es fixen els gàlibs màxim d'ocupació de les edificacions.
Article 24. Construccions auxiliars.
Es regulen a les NNUU del POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
....
Article 28.

REGULACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENT PÚBLIC (clau SE 5-6-3-2-4-1)

S'atendrà al que s'indica a les NN.UU. específiques del POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
La regulació del sostre màxim serà el resultat de l'aplicació dels gàlibs en planta i altura que venen definits en els plànols normatius
O2, O3.1 i O3.2.
Pel que fa als usos dins cada espai definit pels gàlibs acompanyant a la identificació del sistema d'equipament SE, s'indica amb un o
més dels índex 1,2,3,4,5 i/o 6 els usos possibles d'acord al que determinen les NNUU del POUM pels equipaments:
SE1 - Equipament educatiu
SE2 - Equipament sanitari-assistencial
SE3 - Equipament associatiu-cultural
SE4 - Equipament esportiu-lleure
SE5 - Equipament administratiu
SE6 - Equipament per a serveis urbans
Els espais del sistema d'equipaments que queden fora de la delimitació dels gàlibs en planta es consideren com a espais lliures o
espai d'aparcament al servei dels equipaments.
Article 29.

REGULACIÓ DE LA ZONA DE VOLUMETRIA ESPECÍFICA (clau 5)

S'atendrà al que s'indica a les NNUU del POUM de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
En el plànol normatiu O.2 de qualificació urbanística ve definida la zona en planta així com s'indiquen els paràmetres d'altura,
sostre i nombre d'habitatges i pels altres paràmetres s'atendrà al que es disposa per a la zona de centre històric (clau 1.2).
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I.4.2 Conclusió aspectes derivats del Pla de Millora Urbana.
D’acord a l’anterior documentació gràfica la superfície construïda màxima establerta en el planejament és de 2.400 m2. En
planta baixa més dues plantes pis.
És important que des de els serveis tècnics municipals s’aclareixi les condicions del pas previst entre les dues volumetries
proposades doncs la impossibilitat de tancar-ho implicaria no poder bastir l’edifici únicament en planta bauxa la qual cosa
s’observa com a necessari.
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5 Estudi d’impacte ambiental quan aquest sigui preceptiu d’acord amb la legislació vigent. En els altres casos, una
anàlisi ambiental de les alternatives i les corresponents mesures correctores i protectores necessàries.
El futur projecte a desenvolupar és la conseqüència en primer lloc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb tots els
estudis corresponents al respecte i del seu planejament derivat, Pla de Millora Urbana, que sobradament ha estudiat el seu
impacte ambiental.
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6. Justificació de la solució elegida, que indiqui, entre les alternatives considerades, si es tracta d’infraestructures
viàries o lineals, les característiques del seu traçat.
Més enllà de la seva viabilitat econòmica les alternatives plantejades sobre la ubicació de l’equipament son inexistents
donades les condicions prèvies plantejades al voltant del Pla de Millora Urbana PMU 03 Equipaments Centre.
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7. Riscos operatius i tecnològics en la construcció i explotació de les obres.
No s’observen factors destacables.
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I.8. Cost de la inversió a realitzar, així com el sistema de finançament proposat per a la construcció de les obres amb
la justificació, així mateix, de la procedència d’aquesta.
I.8.1. Cost de repercussió preus de referència de l’institut de la tecnologia de l’edificació 2016.
Per tal de poder establir un preu de repercussió per metre quadrat construït s’ha utilitzat la base de dades de Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC, Preus de referència d'edificació Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida
2016.
S’han utilitzat unes condicions materials i de qualitats considerades comunes, en qualsevol cas la futura proposta
arquitectònica haurà de redefinir-los i justificar-los en base a les pròpies consideracions del seu projecte.
RESIDÈNCIA D’AVIS, VALORACIÓ EN COMPLIMENT EN BASE ALS PREUS DE REFERÈNCIA DE L’INSTITUT DE LA
TECNOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ 2016.


Situació: Zona climàtica D2, zona eòlica C i Ng= 5 llamps/km2.



Fonamentació: Rases i pous de formigó armat.



Estructura: Pilars i jàsseres de formigó armat.



Forjat reticular amb cassetons no recuperables de poliestirè expandit;

 Coberta: Invertida no transitable amb formació de pendents amb formigó celꞏlular, coberta sandvitx ‘in situ’ i coberta
transitable amb pendents d’argila expandida;
 Tancaments de façana: Paret de maó calat a una cara vista, de plaques conformades llises de formigó armat pintades
amb pintura al dissolvent de resines, de peces de gelosia ceràmica amb dues cares vistes i de paret de vidre translúcid
emmotllat i premsat amb cambra d’aire;
 Tancaments interiors: Envans recolzats de supermaó, parets recolzades de maó calat i paredons recolzats de totxana,
tots per a revestir;
 Revestiments: Arrebossat projectat reglejat o a bona vista amb acabat remolinat en interior i enrajolat amb rajola de
valència en cuina i serveis. Enguixat de parets i sostres a bona vista amb acabats amb pintura a l’esmalt sintètica i cel ras de
plaques de fibres vegetals en menjadors.


Vidres laminars de seguretat de dues llunes i vidres aïllants de dues llunes;



Paviments: Terratzo de 40x40 cm en mòduls i passadissos, de gres porcelꞏlànic en cuina i serveis, de formigó en porxos.



Fusteria exterior i interior: Alumini lacat;



Instalꞏlació de calefacció i climatització: Bombes acceleradores centrífugues, radiadors de fosa i climatitzador;

 Fontaneria: Xarxa d’aigua freda i calenta amb tubs de coure i producció d’aigua calenta amb calderes d’alt rendiment de
gas natural i amb instalꞏlació solar tèrmica (5 captadors);


Sanitaris: Porcellana vitrificada, plats de dutxa de gres esmaltat i aigüera de planxa d’acer inoxidable;



Comunicacions: Antena colꞏlectiva TV i FM, porter electrònic, centraleta telefònica i sistema de megafonia.

Resum econòmic per capítols
Moviments de terres

0,23%

2,25

€/m2

Fonaments i contencions

5,72%

55

€/m2

Estructures

14,39%

138,4

€/m2

Cobertes

6,24%

60

€/m2

Tancaments i divisòries

7,45%

71,71

€/m2

Impermeabilitzacions i aïllaments

3,74%

36

€/m2

Revestiments

8,35%

80,29

€/m2

Paviments

6,82%

65,59

€/m2

Tancaments i divisòries practicables

5,32%

51,17

€/m2
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Proteccions i senyalització

0,52%

5

€/m2

Envidrament

5,12%

49,28

€/m2

Instalꞏlacions d'evacuació

1,09%

10,5

€/m2

Instalꞏlacions de clima, calefacció i ventilació

15,59%

150

€/m2

Instalꞏlacions elèctriques / ilꞏluminació

7,90%

76

€/m2

Instalꞏlacions de lampisteria i aparells sanitaris

4,16%

40

€/m2

Instalꞏlacions de gas i altres combustibles

2,60%

25

€/m2

Instalꞏlacions de transport

0,31%

3

€/m2

Instalꞏlacions contra incendis i de seguretat

1,64%

15,74

€/m2

Instalꞏlacions audiovisuals i de comunicacions

0,49%

4,76

€/m2

Varis (ajuts ram de paleta, etc)

0,12%

1,2

€/m2

Gestió de residus

0,50%

4,82

€/m2

Seguretat i Salut

1,69%

16,29

€/m2

Pressupost d'execució material

100,00%

962,00

€/m2

Despeses generals d'empresa

13%

125,06

€/m2

Benefici industrial

6%

57,72

€/m2

1144,78

€/m2

240,4038

€/m2

1.385,18

€/m2

Subtotal
IVA
Pressupost d'execució per a contracte

21%
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I.8.2. Pla funcional d’acord als requeriments del DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització
administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.
D’acord a l’esmentat decret que en el seu annex 1 defineix les condicions materials mínimes exigides per tal de poder obtenir
l’autorització administrativa per la seva posada en funcionament.
Aplicant a la superfície donada s’obté un pressupost abans d’iva d’un milió cinquanta tres mil cent noranta vuit.

Essent la superfície construïda proposada 920,00 m2
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I.8.3. Consideracions al voltant del pla funcional que es deriva dels requeriments del DECRET 205/2015, de 15 de
setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments.
Essent el DECRET 205/2015, de 15 de setembre un decret de mínims en relació a l’exigència de superfícies i d’espais
esdevé un decret de màxims en allò que es refereix a l’exigència normativa a complir que en gran manera és l’exigència de
tota la normativa actual.
En una aproximació del que seria l’objecte d’un futur concurs ja sigui concessió o de projecte, es detallen a continuació tots
els requeriments de l’esmentat decret.
El DECRET 205/2015, de 15 de setembre, recull les necessitats derivades del context normatiu vigent de simplificació de l’activitat
de les administracions públiques i adequa els requeriments materials dels serveis socials, per tal de garantir la qualitat i l’eficiència en
la seva prestació.
....

Article 1.Objecte
Aquest decret té per objecte:
a) Establir el procediment d'autorització administrativa i el règim de comunicació prèvia per a la prestació de serveis socials.
b) Fixar les condicions materials mínimes que han de complir els establiments on es presten aquests serveis (annex 1), i les
condicions que han de complir els serveis socials que tinguin com a forma de prestació la intervenció d’equips professionals, d’acord
amb la Cartera de serveis socials (annex 2).
Als efectes d’aquest Decret, es considera que es presten en establiments els serveis socials que d’acord amb la Cartera de serveis
socials tinguin les formes de prestació següents: establiment diürn, residencial o alternativa a la llar.
c) Regular el funcionament del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, el qual depèn orgànicament i funcional del
departament en matèria de serveis socials.
....
Capítol I. Règim d’autorització administrativa
Article 2
Concepte d’autorització administrativa
2.1 S’entén per autorització administrativa l’acte segons el qual l’Administració de la Generalitat faculta una entitat o persona física,
després de comprovar que reuneix els requeriments que estableix la normativa aplicable i sens perjudici de les competències d’altres
administracions, a prestar un servei social (autorització de funcionament d’un servei nou), a modificar les condicions del servei social
que ja presta (autorització de modificació del servei) o a cessar la seva activitat com a prestadora de serveis socials (autorització de
cessament del servei).
2.2 L’autorització administrativa de funcionament i la de modificació tenen com a finalitat essencial garantir que els serveis socials
reuneixin les condicions materials i funcionals mínimes que estableix la normativa vigent, en funció de les activitats que es duguin a
terme, i està subjecta al compliment dels requisits exigits per obtenir-la.
...
2.5 L’autorització administrativa correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’exerceix el departament competent en
matèria de serveis socials.
Article 3
Serveis subjectes a autorització administrativa
Estan subjectes a autorització administrativa:
a) Els serveis socials de nova creació que requereixen un establiment on prestar-se.
....
Article 4
Requisits d’autorització administrativa
4.1 Per obtenir l’autorització administrativa de funcionament i de modificació dels serveis, s’ha d’acreditar el compliment dels requisits
que estableixen la normativa de serveis socials i la normativa sectorial aplicable, i en tot cas els requisits generals següents:
a) Complir les condicions materials, de seguretat i d'equipament exigibles als serveis en funció de la seva naturalesa.
b) Complir les condicions d'edificació, emplaçament i condicionament dels establiments.
c) Complir els requisits de titulació del personal, el nombre de treballadors i treballadores, que ha de ser suficient tenint en
consideració el nombre de persones i necessitats que s'han d'atendre, i el grau d'ocupació, d’acord amb la normativa sectorial de
serveis socials.
d) Disposar d’una memòria i d'un pla d'actuació en què s'especifiqui el règim d'intervenció, la manera de desenvolupar els programes
d'atenció i la metodologia i els procediments d'execució.
4.2 L'autorització de funcionament o de modificació de caràcter estructural dels serveis de titularitat privada que es prestin en
establiments requereix acreditar el compliment de la normativa sectorial que regula l’exercici de l’activitat vigent.
...
5.2.2 En el cas d’entitats públiques:
Declaració responsable on es manifesti que disposa de:
a) El document acreditatiu de la facultat de la persona que fa la solꞏlicitud per actuar en nom de l’entitat.
b) La targeta d’identificació de persones jurídiques (NIF).
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c) L’acord de creació del servei, que ha d’aprovar el ple o la junta de govern o el decret d’alcaldia de l’administració local
corresponent.
....
5.3.6 L’autorització de funcionament del servei habilita l’entitat per a la prestació del servei social i comporta la inscripció d’ofici
d’aquesta autorització i del servei autoritzat en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
....

De la qual cosa se’n desprenen els Nivells de qualitat que és necessari complir, l’estructura administrativa necessària per
verificar la prestació.
 Condicions materials, de seguretat i d’equipament. Condicions de l’edificació, emplaçament i condicionament dels
establiments.
DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i
del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. (En allò que es refereix estrictament a les residències assistides).
....
Annex 1
Condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials
–1 Emplaçament
1.1 Els establiments han d’estar emplaçats en indrets salubres i considerats no perillosos per a la integritat física de les persones
usuàries. Han d’estar ubicats preferentment en nuclis urbans i els que no siguin en un nucli urbà, hauran de comptar amb transport
públic o mitjà de transport facilitat pel centre que els connecti amb el nucli més proper.
Els establiments de serveis socials i els seus espais exteriors (jardins o terrasses) han d’estar adaptats físicament i funcionalment a
les característiques de les persones usuàries, i garantir les condicions d’accessibilitat que estableix la normativa vigent.
1.2 Els establiments han d'ocupar la totalitat d'un edifici o, si en són una part, han d’estar completament independitzats de la resta; en
aquest segon cas, les seves dependències han de constituir una unitat i han d'estar comunicades entre si mitjançant espais comuns
propis.
Els establiments han de disposar d’un accés des de la via pública que reuneixi les condicions d’accessibilitat que estableix la
normativa vigent.
Els establiments per a ús habitual de més de 25 persones han d’ocupar preferentment locals de planta baixa i
han de disposar sempre d’itineraris interiors independitzats de la resta d’usos de l’edifici.
–2 Accessos i recorreguts interiors
2.1 Els establiments de serveis socials han de complir tot el que disposen la normativa vigent sobre condicions d’accessibilitat, el
Codi tècnic d’edificació i les Instruccions tècniques complementàries del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que
regulen les condicions de seguretat en cas d’incendi en centres residencials i centres d’atenció diürna per a persones amb
dependència i en centres residencials per a menors tutelats.
2.2 Els accessos, els espais comunitaris i les escales han d’estar ben il•luminats i ser visibles, sense que hi hagi punts cecs.
L'accés als establiments s'ha de fer mitjançant un espai públic o un espai comú.
L’establiment no pot servir com a accés obligat a qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix establiment o comunitari.
2.3 Els espais d'accés a l’establiment han de reunir les condicions següents:
a) L’accés principal ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m lliures per a establiments residencials i de 0,80 m per a la resta
d’establiments.
b) Han de tenir un sistema elèctric d'il•luminació de manera que, quan es transiti per les zones comunes, quedin il•luminades.
2.4 La superfície dels vestíbuls ha d’estar en relació amb la capacitat d’aforament dels establiments i ser suficient per evitar que es
produeixin aglomeracions.
La distància màxima des de qualsevol punt d'una planta fins a una sortida que condueixi a la planta d'accés o a l'exterior ha d’estar
d’acord amb les variables que estableix el Codi tècnic d’edificació.
El nombre mínim de sortides per a locals amb superfície superior a 100 m2 i ús habitual de permanència de més de 50 persones ha
de ser considerat suficient en supòsit d’incendi pel Codi tècnic d’edificació.
Els itineraris d'evacuació han d’estar ben senyalitzats i en tot moment lliures d'obstacles i es prohibeix deixar mercaderies o qualsevol
objecte a prop de les portes.
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Les portes previstes com a sortida d’evacuació per a més de 50 persones poden ser abatibles i han de disposar d’un dispositiu
d’obertura fàcil i ràpida des del costat de l’evacuació sense que calgui una clau ni s’hagi d’accionar més d’un mecanisme. Si hi ha
portes corredisses, hauran d’estar dotades d’un sistema d’obertura automàtic.
Si hi ha escales a l'accés o a l'interior de l'establiment, cal que compleixin els requisits que marca la normativa sobre condicions
d’accessibilitat.
–3 Característiques generals de l'edificació
3.1 La construcció ha de complir els requisits següents:
a) Ser sòlida.
b) No ha de traspuar humitat.
c) Ha d’estar protegida contra les inclemències tèrmiques, hídriques i acústiques.
d) Ser capaç de suportar amb seguretat les sobrecàrregues fixades per la normativa vigent, d'acord amb els usos a què, en cada cas,
es destinen les dependències.
e) Reunir unes condicions d’accessibilitat i funcionalitat adequades perquè els seus usuaris puguin utilitzar –i els professionals puguin
prestar– tots els serveis que s’hi ofereixen.
3.2 L'alçada lliure sobre la superfície útil de les peces principals ha de tenir, com a mínim, un valor mitjà de
2,50 m. S’entén per peces principals les sales de convivència, els menjadors i els dormitoris.
Els materials emprats en la construcció, l’equipament i la decoració dels establiments no han d'implicar risc d'incendi.
–4 Instal•lacions i serveis complementaris
4.1 Evacuació d'aigües.
Els establiments han de disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals que:
a) Estigui en bon estat.
b) Connecti amb tot l'equip que el requereixi.
c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.
d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, cal que hi estigui connectat; si no n'hi ha, les aigües brutes no poden
abocar-se a l'exterior si no es depuren prèviament, d’acord amb la normativa municipal i del departament competent en matèria
d’habitatge de la Generalitat de Catalunya.
4.2 Instal•lació d'aigua.
Els establiments han de tenir una instal•lació d'aigua corrent que:
a) Estigui en bon estat.
b) Connecti, amb pressió suficient, amb tot l'equip que la requereixi.
c) Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, cal que disposi d'un dipòsit de reserva amb capacitat mínima
suficient per a un dia de consum.
Les banyeres, dutxes i piques rentamans dels serveis higiènics i les instal•lacions de cuina han de tenir instal•lació d'aigua calenta
amb possibilitat d'un consum suficient per al seu ús, a una temperatura garantida de 40º i amb un cabal i pressió adequats.
4.3 Instal•lació elèctrica.
Els establiments han de disposar d'instal•lació elèctrica que:
a) Estigui en bon estat.
b) Acrediti les legalitzacions corresponents del departament de la Generalitat de Catalunya competent, en el moment de la posada en
funcionament, així com en el futur les posteriors revisions.
c) Disposi de circuits independents.
d) Tingui els mecanismes d’endoll amb suficients garanties de seguretat.
e) No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament d’altres instal•lacions.
4.4 Instal•lació de calefacció.
Els establiments han de disposar d'elements de calefacció, amb mesures de seguretat suficients, que cal posar en funcionament
sempre que la temperatura ambient ho requereixi, garantint així una temperatura superior a
20ºC en totes les estances de l’establiment.
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A l’estiu cal garantir que la temperatura ambient del centre no sigui superior a 27ºC.
En els centres de dia ocupacionals i en els serveis prelaborals la temperatura ambient ha d’estar compresa entre 18 i 27ºC.
Els establiments han d’acreditar les legalitzacions corresponents, així com posteriorment les revisions periòdiques obligatòries per
normativa del departament competent.
Els elements de calefacció cal que tinguin protectors per evitar cremades o molèsties per contacte directe o prolongat.
Les calderes de calefacció han d’estar instal•lades en locals ventilats més grans de 16 m3 i no s’admeten en sales, dormitoris i
banys.
No s’admeten sistemes de calefacció no centralitzada de combustió o incandescent que pugui resultar tòxica o perillosa per als
usuaris.
4.5 Instal•lació de prevenció contra incendis.
4.5.1 Els establiments han de disposar d’un pla d’emergència o d’un pla d’autoprotecció que resulti adient a la tipologia del servei
d’acord amb les exigències normatives vigents i, en qualsevol cas, cal exposar en lloc visible el plànol d’evacuació de cada planta de
l’establiment.
El pla ha de complir la normativa vigent en matèria de prevenció contra incendis i les Instruccions tècniques complementàries del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya de condicions de seguretat en cas d’incendi en centres residencials i centres
d’atenció diürna per a persones amb dependència i en centres residencials per a menors tutelats.
4.5.2 Si l'itinerari d'evacuació inclou portes antipànic, aquestes poden romandre habitualment tancades per als usuaris sempre que:
a) Ho requereixin les característiques, la seguretat o el control de les persones usuàries ateses i el tipus de servei que es presta.
b) Hi hagi un sistema de desbloqueig automàtic de les portes antipànic que s’activi en cas d’emergència. S'ha d’exposar en lloc
visible un resum de les accions que cal fer en cas d’incendi o de qualsevol altra
emergència.
4.5.3 Els establiments han de disposar d’enllumenat d’emergència, en recorreguts i sortides, i d'extintors homologats col•locats en un
lloc visible i degudament senyalitzats, segons el que estableix el Codi tècnic d’edificació.
4.6 Serveis higiènics.
4.6.1 Les cambres higièniques han de complir els requisits següents:
S’han de poder independitzar amb una sola porta d’accés en l’espai on hi hagi l’inodor o la dutxa. Han de disposar d’aigua calenta.
Han d’estar revestits de paviments antilliscants a terra, revestiments adequats a tota la superfície de les parets i ser de neteja fàcil en
les zones d'aigua.
Han de tenir l’ús exclusiu com a serveis higiènics.
No es permet la dotació d’abocador de neteja dins dels espais dels serveis higiènics. Han de disposar dels complements necessaris:
miralls, prestatgeries, armaris, etc.
Han de comptar amb el sistema de renovació d’aire especificat en el Codi tècnic d’edificació. Han d’estar prou il•luminats.
Han de permetre l’obertura des de fora dels serveis higiènics, sempre preservant la intimitat de la persona. Han de tenir sistemes
d'avís adequats a les característiques de la persona usuària .
4.6.2 Els inodors i dutxes no han de comunicar directament amb sales, menjadors ni cuines.
La comunicació entre les estances i les cambres higièniques ha de fer-se per l'interior de l'establiment i amb recorregut horitzontal.
4.7 Serveis de cuina.
4.7.1 Als establiments residencials les instal•lacions de cuina han de complir els requisits següents:
a) L’espai de la cuina ha de tenir ventilació directa a l’exterior o mitjançant un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació.
b) Terra i parets han d’estar revestits de material ceràmic o altres materials homologats.
c) La cuina ha de quedar convenientment tancada en aquells establiments on la tipologia dels seus usuaris així ho aconselli.
d) S’ha de disposar d'espai d'emmagatzematge de queviures en un indret sec.
e) S’ha de disposar d’una superfície de 0,50 m2 per resident amb un mínim de 8 m2 i fins a arribar a 50 m2.
f) S’ha de disposar de les instal•lacions suficients que permetin cuinar per tal de satisfer les necessitats alimentàries dels usuaris.
En tot cas, les instal•lacions de cuina han de reunir les condicions que estableix la normativa vigent del
Departament de Salut.
....
4.8 Serveis de bugaderia.
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4.8.1 Els establiments residencials que disposin de servei de bugaderia prestat pel mateix establiment han de tenir maquinària
suficient per poder rentar almenys un kg de roba per resident al dia. Els establiments residencials que disposin de servei de
bugaderia contractat amb empresa externa al propi establiment, han de tenir una màquina domèstica com a mínim.
4.8.2 L’establiment residencial ha de tenir espais d’emmagatzemament de roba bruta i neta independents. En els establiments
residencials de més de 25 places, l’equip de bugaderia ha d’estar ubicat en un espai
específic per a aquest fi, amb el sistema de renovació d’aire especificat en el Codi tècnic d’edificació que
garanteixi el bon funcionament del maquinari.
...
4.9 Servei sanitari.
En tots els establiments de serveis socials hi ha d’haver una farmaciola.
En el cas d’establiments residencials i centres d’acolliment diürn, cal un lloc de emmagatzematge de la medicació tancat amb clau, i
els medicaments que necessitin conservar-se en un lloc fred han de ser en una nevera independent.
4.10 Equipament.
4.10.1 Tots els establiments han de tenir l’equipament necessari per a la prestació adequada del servei d’acord amb les
característiques de les persones usuàries ateses. Formen part de l’equipament el mobiliari, els electrodomèstics, els aparells
d’informàtica o de comunicació, el parament de la llar, el material fungible d’higiene bàsica, l’equipament clínic i els ajuts tècnics.
4.10.2 Els establiments residencials per a gent gran i per a persones amb discapacitat han de disposar de grues de mobilització en
nombre suficient per a les persones que en necessiten.
4.11 Manteniment.
Tots els establiments estan obligats a mantenir en bon estat d’ús l’edifici i les seves instal•lacions tècniques, així com l’equipament
mobiliari, el parament de la llar, l’equipament clínic i els ajuts tècnics.
4.12 Magatzem.
En els establiments residencials cal un espai específic per a emmagatzematge d’ajuts tècnics com grues, cadires de rodes, lliteres i
altres elements per evitar que aquests objectes siguin un destorb a la circulació quotidiana d’usuaris i personal de l’establiment.
4.13 Neteja.
Tots els establiments han de tenir un espai o armari tancat amb clau destinat a l’emmagatzematge exclusiu dels productes de neteja.
–5 Condicions específiques
5.1 Ocupació.
5.1.1 Acolliment diürn.
L'ocupació màxima en establiments d'acolliment diürn, per a aquells col•lectius sense normativa específica, es determina segons els
espais que els componen i que s'especifiquen en aquest annex.
5.1.2 Acolliment residencial.
L’ocupació màxima per a establiments residencials de capacitat inferior a 25 residents queda determinada per la fórmula:
Nombre de persones residents = n. Superfície útil en m2 = 16 + 10 n.
L’ocupació màxima per a establiments residencials de capacitat superior a 25 residents queda determinada a
raó d’una persona cada 20 m2 útils.
5.2 Determinació d'espais.
5.2.1 Espais destinats a despatxos, a atenció individualitzada o a activitats similars:
L’espai mínim de les zones de treball ha de ser de 6 m2 amb ventilació i il•luminació suficients. Han d’estar dotats com a mínim d’una
cambra higiènica accessible.
...
5.2.4 Espais d'activitats i convivència:
Es consideren espais d’activitats i convivència les sales d’estar, de menjador i els espais destinats a activitats terapèutiques.
Han de tenir ventilació i il•luminació natural directa des de l’exterior mitjançant obertures. Com a mínim, 1/8 part de la superfície útil
d’aquestes obertures ha d’estar situada entre 0,80 i 1,90 metres d’alçada respecte al paviment.
Es poden admetre sistemes alternatius de ventilació mecànica.
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La superfície total mínima ha de ser de 3 m2 per resident, dels quals 1 m2 per resident ha de ser de menjador, el qual podrà admetre
una alternança d’usos.
A més, hi ha d’haver els espais necessaris per a les activitats pròpies dels serveis d'acolliment diürn, amb les condicions que
s'estableixen per a aquests serveis amb caràcter general, quan aquest servei s’ofereixi en el mateix establiment, segons normativa
específica.
En el cas de centres residencials per a gent gran que superin les 25 places, com a mínim calen dos espais d’activitats i convivència
diferenciats.
Els espais d’activitats i convivència han de comptar amb una cambra higiènica accessible (rentamans, inodor i dutxa) situada a prop
d’aquests espais. En els centres residencials per a gent gran i per a persones amb discapacitat, sens perjudici del que disposa la
normativa sectorial, hi ha d’haver una cambra higiènica accessible amb un rentamans, un inodor i una dutxa per cada 15 places o
fracció.
Els espais d’activitats de centre de dia independents per a gent gran han de complir la normativa específica que els regula.
5.2.5 Espais dormitori.
5.2.5.1 Requisits de caire general:
a) És un espai específic per a aquest fi que garanteix la privacitat de l’usuari.
b) No és de pas obligat a cap altra dependència o servei o instal•lació.
c) L’obertura de la porta d’accés no interfereix amb altres portes interiors del dormitori.
d) Si hi ha finestres batents, aquestes no podran obrir-se per sobre els llits.
e) Si hi ha radiadors, aquests no podran entrar en contacte directe amb el llit o amb altres elements que puguin representar un perill
per a la persona.
f) Si hi ha cobertes inclinades, el valor mitjà de l’alçada dels dormitoris no ha de ser inferior a 2,50 m, en tota la seva superfície
habitable.
g) Han de tenir ventilació i il•luminació natural directa des de l’exterior mitjançant obertures. Com a mínim, 1/8 part de la superfície útil
d’aquestes obertures ha d’estar situada entre 0,80 i 1,90 metres d’alçada respecte al paviment.
Aquestes obertures han d’estar dotades d'elements que regulin l'entrada de llum exterior, permetin la visió de l’exterior i preservin la
intimitat de les persones usuàries.
h) S'accepta la ventilació a un pati interior si reuneix les condicions següents:
h.1) Superfície mínima de 9 m2 de manera que permeti la inscripció en el seu interior d’un cercle de diàmetre mínim de 3 m. Aquesta
superfície augmenta en 1,80 m2 per cada planta que s’afegeixi a les tres plantes d’altura de pati.
h.2) En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, cal que hi hagi una sortida d’aire sense tancament de cap tipus entre les
parets del pati i la claraboia, amb una superfície de ventilació mínima de 2/3 de la superfície del pati.
h.3) La caixa d’escala i ascensor no s’admet com a pati de ventilació de dormitoris.
S’ha de complir la normativa vigent sobre condicions tèrmiques, hídriques i acústiques dels edificis d’acord amb el Codi tècnic
d’edificació i altra normativa d’obligat compliment.
La superfície mínima d’aquests espais no pot ser inferior al que disposa la normativa d’habitabilitat.
5.2.5.2 Dormitoris en centres residencials per a gent gran.
Els dormitoris per a gent gran han de complir, a més, els requeriments següents: La porta d’accés al dormitori ha de tenir una
amplada lliure mínima de 0,80 m.
Un armari individual per a cada resident dins del dormitori que es pugui tancar amb clau. Aquest armari ha de tenir una capacitat
mínima d’1,2 m3, amb una distribució d’espais que permeti accedir fàcilment als articles d’ús personal i quotidià i endreçar-los.
Els llits han de fer una amplada mínima de 90 cm (tant l’estructura com el matalàs), i l’espai que ocupin ha de ser com a mínim de
2,00 x 1,00 m.
Llits adaptables a les diferents posicions anatòmiques, amb la possibilitat d’acoblar-hi baranes que compleixin la normativa vigent.
Tauleta de nit amb un endoll doble i punt de llum individual accessible des del llit, com a mínim. Cal respectar un espai lliure a un
costat i als peus de cada llit de 80 cm.
Hi ha d’haver elements que permetin la personalització del dormitori. Així mateix, segons les característiques de l’usuari, hi ha
d’haver d’una butaca confortable.
Dormitoris numerats o identificats.
Els dormitoris dobles han de tenir elements de separació entre els llits que garanteixin la privacitat quan calgui rebre assistència.
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Sistema d’avís individual lluminós i/o acústic, similar per a cada llit i connectat a un quadre de registre de control o a altres sistemes.
Ha de ser de fàcil accés per als usuaris.
B Superfícies:
a) Dormitori individual: 8 m2.
b) Dormitori doble: 12 m2 .
Els dormitoris dobles han de disposar d’elements de separació entre llits d’una alçada mínima de 2 metres, per
garantir la intimitat.
Els establiments han de disposar d’un dormitori individual per cada 10 dormitoris dobles i, per a capacitats inferiors a 10 dormitoris,
n’hi ha d’haver com a mínim un d’individual.
No es permeten dormitoris de més de 2 llits.
En els edificis de nova construcció, el 50% dels dormitoris han de ser accessibles.
En els establiments existents que siguin objecte d’ampliacions o reformes integrals, han de fer-se accessibles el 50% dels nous
dormitoris.
En cas de dormitoris sense servei higiènic, s’ha de garantir una dotació mínima d’un lavabo i un inodor per cada cinc llits o fracció i
una dutxa per cada 10 llits o fracció.
En els centres residencials, a cada planta, una de cada cinc unitats o fracció de cambres higièniques i de dutxes, cas que es trobin
separades, han de ser accessibles.
Com a mínim, per cada 30 places o fracció hi ha d’haver una cambra higiènica ha d’estar dimensionada per a l’ús de lliteres o grues.
...
Annex 2
Condicions materials mínimes dels serveis socials que tinguin com a forma de prestació la intervenció d’equips professionals
Els serveis socials que es prestin amb la intervenció d’equips professionals han de disposar, com a mínim, d’un despatx professional
amb les característiques descrites en l’apartat 5.2.1 de l’annex 1 d’aquest Decret.
L’espai on es presti el servei ha de reunir les condicions mínimes d’accessibilitat, intimitat i confidencialitat en l’atenció a les persones
i les famílies.
Cal que disposin de la infraestructura i els mitjans tecnològics adequats per exercir les seves funcions. (15.258.078)

I.8.4. Consideracions addicionals al voltant del pla funcional que es deriva dels requeriments del DECRET 205/2015,
de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments.
Una vegada fixats els requeriments establerts en el decret 205/2015 que lògicament son d’obligat compliment cal reflexionar
sobre la millora d’aquets requeriments per tal de dotar al futur equipament d’un estàndard de qualitat superior.
Com es desprèn de les conclusions de l’estudi de mercat del present treball és cabdal possibilitar unes condicions òptimes
del futur equipament per tal de que a través d’un bon servei es pugui optimitzar l’ocupació de l’establiment que a la vista de
les dades de que es disposen no és molt falaguera.
Cal doncs optimitzar les condicions de partida a través d’un increment de qualitat de l’equipament les quals i en opinió de qui
subscriu aquest estudi s’han de centrar en tres aspectes fonamentalment.
 Millora dels criteris funcionals. Cal que el projecte de d’equipament a través d’un pla funcional millori les condicions d’ús i
funcionals. A través, si cal, d’un augment de la superfície construïda es doti al centre de majors prestacions de funcionament i
per tant una millora de les condicions de vida dels residents.
 Millora dels espais de convivència. A més de la millora de la funcionalitat estricte de les prestacions concretes cal aprofundir
en la millora dels espais de convivència i de relació del centre. A través, si cal, d’un augment de la superfície construïda, la
qual cosa possibiliti una millora de les condicions de vida dels residents.
 Aprofundir en les condicions urbanístiques que es desprenen del Pla de Millora Urbana redactat a l’efecte per tal de que la
ubicació en el centre neuràlgic de la població sigui realment efectiva en la relació dels residents i els seus convilatans.
En el posterior quadre es quantifiquen a nivell funcional les condicions extretes dels anteriors criteris. Les futures propostes
arquitectòniques han de tenir aquest com a requeriment bàsic i justificar els anteriors criteris d’increment de qualitat.
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PLA FUNCIONAL RESIDÈNCIA ASSISTIDA L'HOSPITALET. REQUERIMENTS PROPOSATS A PARTIR DEL DECRET 205/2015

Planta

Clau

Clau de

Area

Local

Denominació del local

Núm

Superfície

Superfície

Útil

total locals

coef %

Superfície

Superfície

construïda

construïda

ESPAIS D'ACTIVITATS I CONVIVÈNCIA

01
01

01.01

Menjador

1

80

80

9,9%

7,92

87,92

01

01.02

Espais Conv iv ència

1

120

120

9,9%

11,88

131,88

01

01.02

Vestíbul

1

70

70

9,9%

6,93

76,93

01

01.03

Lav abos.

2

4

8

15,0%

1,20

9,20

01

01.04

Despatx

1

6

6

15,0%

0,90

6,90

01.05

Espais de transició

1

150

150

15,0%

22,50

172,50

01.06

Circulacions 15%

1

46,95

46,95

15,0%

7,04

01

480,95

53,99
539,32

ESPAIS DORMITORIS

02
02

02.01

Dormitori Doble

02

02.02

Dormitori Indiv idual

02

02.03

Lav abos.

20

18

360

11,6%

41,76

2

12

24

11,6%

2,78

401,76
26,78

20

6

120

11,6%

13,92

133,92

lav + inodor

8

4

32

15,0%

4,80

36,80

dutxa

4

6

24

15,0%

3,60

27,60
92,00

02

01.05

Espai Conv iv ència

1

80

80

15,0%

12,00

02

01.04

Circulacions 15%

1

45

45

15,0%

6,75

685

51,75
770,61

SERVEIS COMPLEMENTARIS

03
03

03.01

Cuina

1

25

25

11,6%

2,90

27,90

03

03.02

Bugaderia

1

20

20

11,6%

2,32

22,32

Roba neta/ Roba bruta

2

3

6

15,0%

0,90

6,90

03

03.03

Farmaciola

1

6

6

15,0%

0,90

6,90

03

03.04

Magatzem

1

25

25

11,6%

2,90

27,90

03

03.05

Neteja

1

3

3

15,0%

0,45

3,45

03

03.06

Instal·lacions

1

25

25

15,0%

3,75

28,75

03

03.07

Circulacions 15%

1

18,3

18,3

15,0%

2,75

21,05

128,3

145,17

1294,25

1.455,10

Decret 205/2015 Anexe 5.1 Ocupació:L’ocupació màxima per a establiments residencials de capacitat superior a 25 residents
queda determinada a raó d’una persona cada 20 m2 útils.
800

15,0%

120,00

920,00

VALORACIÓ RESIDÈNCIA ASSISTIDA L'HOSPITALET. REQUERIMENTS DECRET 205/2015
Pressupost d'Execució Material

962,00

13%

125,06

6%

57,72

subtotal

1.144,78

21%

240,40

Total

1.385,18

Superfície construïda

1.455,10

1.665.771
2.015.583

Essent la superfície construïda proposada 1455.10 m2
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9.Estudi de seguretat i salut o, si s’escau, estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes previstos en les
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
No s’observen factors destacables més enllà de l’obra proposada.
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I.10. El valor actual net de totes les inversions, costos i ingressos del concessionari, als efectes de l’avaluació del
risc operacional, així com els criteris que siguin necessaris per valorar la taxa de descompte.
I.10.1 Ingressos.
No es consideren altres ingressos que els produïts per l’ocupació del centre.
Plaça Pública, concertada, a raó de 1.700.- € mensuals.
Plaça Privada a raó de 1800.- € mensuals.
I.10.2 Despeses.
Despeses de personal.
S’ha calculat en base a l’ordre ORDRE BSF/35/2014, de 20 de febrer i en funció dels graus I, II i III tot aplicant el conveni
laboral corresponent.
Per una ocupació corresponent al punt mort de la inversió de 15 residents el cost de personal és de 183.214.- €.
Per una ocupació corresponent a entre 20 i 40 residents el cost de personal és de 364.509.- €.

Despeses Comunes.
Subministraments Comuns. S’ha extrapolat d’altres equipaments semblants per tal de poder valorar els diferents consums.
Consum Elèctric.

25.000.- €. Any.

Consum Aigua.

4.000.- €. Any.

Consum Telecos.

3.000.- €. Any.

Altres.

3.000.- €. Any.

Reparacions i Manteniments. S’ha aproximat a:
Material i manteniments.

5.000.- €. Any.
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Serveis Externs.
Alarma

2.000.-€. Any

Servei gestoria

3.600.-€. Any

Auditoria

2.000.-€. Any

Altres serveis ex terns

2.000.-€. Any

Assegurances

6.000.-€. Any

responsabilitat civil

6.000.-€. Any

Cànon d’explotació.

50.000.-€. Any
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I.10.3 Avaluació del risc operacional. Construir i explotar en règim de Concessió la futura residència assistida de
l’Hospitalet.

Construir i explotar en règim de Concessió la futura
residència assistida de l’Hospitalet.
Condicions.
Inversió inicial 2.000.000.Període d’amortització 15 anys . Tipus 5%
Despeses contemplades en l’apartat anterior.
Ingressos considerats: plena ocupació 40 residents des
de el primer any de funcionament.
Resultat.
Tir: Tassa interna de rendiment resultant 5%.
Conclusió.
Segons es desprèn de l’estudi de mercat, sense cap
concertació de plaça pública les úniques dades que es
poden contrastar son 15 places corresponents a les
acreditades a partir de la llista d’espera de la residència
de Vandellòs i l’informe dels serveis socials municipals.
En opinió de qui subscriu el present treball la
concessió és inviable el plantejament a un possible
concessionari, el qual ha de tenir suficient pulmó
econòmic per tal de fer front a la inversió, la qual haurà de
recuperar i obtenir uns beneficis a escala de la inversió a
fer.
Les dades que utilitzarà seran les contrastades,
possiblement les promeses de places concertades no li
serviran, les projeccions de futur se les creurà en funció
de la seva bona voluntat que d’entrada no serà massa
gran, possiblement el concurs quedaria desert.
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I.11.Existència d’una possible ajuda d’Estat i compatibilitat d’aquesta ajuda amb el Tractat de funcionament de la
Unió Europea, en els casos en què per a la viabilitat de la concessió es prevegin ajudes a la seva construcció o
explotació.
D’acord a: “Proyectos de cofinanciación sobre actividades de desarrollo local, según orden IET/458/2015 de 11 de marzo, del
ministerio de Industria, Energía y Turismo, para los municipios de la zona de influencia de las instalꞏlacions nucleares: CN
Vandellòs I y CN Vandellòs II”
I d’acord a les categories de les instalꞏlacions nuclears. Categoria I Centrals nuclears que emmagatzemen combustible
consumit que seria el cas de Vandellòs II i Categoria III Centrals nuclears que no emmagatzemen combustible consumit i
que estan en procés de desmantellament que seria el cas de Vandellòs II .
La quantitat establerta d’acord al cofinançament d’activitats de desenvolupament local és de 195.500.-€.
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C.f.1. CONSIDERACIONS FINALS
Més enllà dels requeriments de la llei de contractes del sector públic llei 9/2017 de 9 de novembre i el seu article 247 sobre el
contingut de l’Estudi de Viabilitat previ a la decisió de construir i explotar en règim de concessió la futura residència assistida
de l’Hospitalet, cal en aquets moments, establir les conclusions del treball i deixar patents les possibilitats que al meu
entendre existeixen.
La situació demogràfica de la comarca del baix camp, i també la del baix ebre, en allò que es refereix a la disponibilitat de
places de residència assistida, els ratis de població, l’existència de la residència de Vandellòs i la percepció de l’assistència
social del municipi confirmen el dimensionat del futur equipament en quaranta residents.
Es confirma també el caire local de l’equipament, lluny de criteris d’explotació comercial, no existeix demanda suficient, es
planteja un servei per tal de poder atendre les necessitats del propi municipi. Un servei, ara inexistent, que ha d’estar al
servei de les persones grans que en tinguin ara i en el futur aquesta necessitat.
D’acord a les anteriors consideracions es descarta el construir i explotar en règim de concessió la futura Residència assistida
de l’Hospitalet, la seva viabilitat és inexistent.
C.f.2. Proposta de Viabilitat.
Descartada la concessió i com a conclusió del treball cal fer una proposta de continuïtat que es consideri viable.
El dimensionat de l’equipament, quaranta residents, el caire de servei local que ha de tenir, l’aposta clara d’un servei de
proximitat integrat al nucli social del poble, pla de millora urbana i la necessitat de la seva sostenibilitat econòmica han
d’ésser els vectors estructuradors del futur equipament que d’una forma indefectible ha de tenir el seu finançament en el
pressupost municipal.
C.f.3. Projecte i Obra. L’execució de l’obra obra, conjuntament amb la redacció del projecte. (Contracte d’obres,
article 13 la llei de contractes, Llei 9/2017, de 8 de novembre.)
C.f.4. Definició de l’objecte del Concurs.
Una vegada fixats els requeriments establerts en el decret 205/2015 que lògicament son d’obligat compliment cal reflexionar
sobre la millora d’aquets requeriments per tal de dotar al futur equipament d’un estàndard de qualitat superior.
Com es desprèn de les conclusions de l’estudi de mercat del present treball és cabdal possibilitar unes condicions òptimes
del futur equipament per tal de que a través d’un bon servei es pugui optimitzar l’ocupació de l’establiment que a la vista de
les dades de que es disposen no és molt falaguera.
Cal doncs optimitzar les condicions de partida a través d’un increment de qualitat de l’equipament les quals i en opinió de qui
subscriu aquest estudi s’han de centrar en tres aspectes fonamentalment.


Millora dels criteris funcionals. Cal que el projecte de d’equipament a través d’un pla funcional millori les condicions
d’ús i funcionals. A través, si cal, d’un augment de la superfície construïda es doti al centre de majors prestacions de
funcionament i per tant una millora de les condicions de vida dels residents.



Millora dels espais de convivència. A més de la millora de la funcionalitat estricte de les prestacions concretes cal
aprofundir en la millora dels espais de convivència i de relació del centre. A través, si cal, d’un augment de la
superfície construïda, la qual cosa possibiliti una millora de les condicions de vida dels residents.



Aprofundir en les condicions urbanístiques que es desprenen del Pla de Millora Urbana redactat a l’efecte per tal de
que la ubicació en el centre neuràlgic de la població sigui realment efectiva en la relació dels residents i els seus
convilatans.

(Veure quadre de l’apartat I.8.4. Consideracions addicionals al voltant del pla funcional que es deriva dels requeriments del
DECRET 205/2015, de 15 de setembre).
C.f.5. Proposta de Licitació.
Concurs públic que ha de permetre a l’Ajuntament poder visualitzar diferents interpretacions arquitectòniques en base a la
definició de l’objecte del mateix i veure com a partir dels requeriments del decret 205/2015 es desenvolupa el seu programa
funcional en base a:

Millora dels criteris funcionals.

Millora dels espais de convivència.

Aprofundir en les condicions urbanístiques que es desprenen del Pla de Millora Urbana . dels residents i els seus
convilatans.
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Serà també convenient analitzar les condicions de licitació, justificar la baixa econòmica, establir un factor de ponderació de
la mateixa per tal de no prioritzar les baixes abusives enfront de la elaboració d’una bona proposta.
Importància de la proposta arquitectònica, optimització dels criteris esmentats i assegurar la correspondència entre aquesta i
la baixa en la proposta econòmica.
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Annex.
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