Expedient núm.: 1056/2018
Procediment: Concurs de Projectes amb Intervenció de Jurat
Assumpte: Aprovació del plec de prescripcions tècniques de la licitació del concurs
de projectes en dues fases I amb intervenció de jurat per a la contractació del servei
de redacció del projecte bàsic, executiu i dirección d’obres de construcción d’un centre
d’atenció diürna i de dues unitats de convivènciai per a la gent gran al municipi de Sant
Vicenç de Torelló i determinació del jurat.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA
LICITACIÓ DE PROJECTE EN DUES FASES I CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE BÀSIC, EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D’UN CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA I DUES UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER A LA
GENT GRAN I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DETERMINACIÓ DEL JURAT
En data de 28 de desembre es va aprovar la licitació del projecte en dues fases i
contractació de la redacció del pojecte bàsic, executiu i dirección d’obres de
construcció d’un cenre d’atenció diürna i dues unitats de convivencia per a la gent
gran.
En aquell moment tot i que es va dir en els acords que s’aprovava el plec de
clàusules administratives i que es publicavas en el perfil del contractant tota la
documentació integrant de l’expedient de contractació, vist que en el perfil mancava
publicar el plec de prescripcions tècniques, es considera oportú fer un acord de la
seva aprovació de forma expressa .
Vist que així mateix en aquell acord es va aprovar la composició del Jurat, per tal de
garantir la proporcionalitat d’experts en la licitació que es tracta, segons requisits
legals establerts, s’ha d’incrementar en un arquitecte més els designats per part de la
Borsa de Jurats del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per tant seran un total de
TRES.
Atès tot el que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Mantenir la designació del jurat que es va establir en l’acord de la Junta del
dia 28 de desembre, incrementant en un arquitecte més el designat per la Borsa e
Jurats del Col·legi d’Arquitectes pel que quedarà determinat de la següent forma:
— Senyor alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, que actuarà com
a President del Jurat
— Senyora regidora de benestar social, Vocal
— Senyor arquitecte municipal, Vocal
— Senyor/a tècnic/a de l’empresa SUMAR, Vocal.
— TRES arquitectes designats per la Borsa de Jurats del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC).
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
SEGON. Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de servei de
redacció del projecte executiu i direcció d’obres d’un centre d’atenció diürna i de dues
unitats de convivencia per a la gent gran al municipi de Sant Vicen, mitjançant concurs
de projectes en dues fases i amb intervenció de jurat el qual es transcriu:
“
1. INTRODUCCIÓ
Aquest plec de prescripcions tècniques té la doble finalitat de descriure els treballs que cal
desenvolupar i enumerar les matèries que han de ser objecte d’estudi.
Defineix les condicions, les directrius i els criteris tècnics generals que han de servir de base
per portar a terme els treballs, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents
que ha d’elaborar el tècnic redactor del projecte perquè aquest pugui ser acceptat, un cop
s’hagi garantit que té qualitat, coherència i homogeneïtat.
2. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
La forma d’adjudicació serà el concurs de projectes amb intervenció de Jurat.
3. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE
3.1 OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte d’aquest contracte és el servei de redacció del projecte executiu i direcció d’obres
d‘un centre d’atenció diürna i de dues unitats de convivència per a la gent gran al municipi de
Sant Vicenç de Torelló, mitjançant concurs de projectes amb intervenció de jurat, segons
s’especifica en el plec de prescripcions tècniques del qual es desplega el programa funcional i
es defineixen les característiques tècniques que haurà de complir el futur edifici.

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus, d’acord amb el estableix l’article 103 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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, en endavant LCSP.
5. TERMINI D’EXECUCIÓ
-

El termini màxim per a la redacció del projecte d’execució serà de 4 mesos.
El termini per a la direcció d’obra s’ajustarà a la durada real de les obres.

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, atenent a les noves necessitats socials del municipi es
planteja la construcció d’un nou servei d’atenció residencial per a la gent gran del municipi.
L’Ajuntament disposa d’un espai on poder ubicar aquest nou servei i ha realitzat un estudi
tècnic, funcional, de recursos humans i econòmic per a la construcció d’un centre de dia i de
dues unitats de convivència per a la gent gran, que complementin l’oferta de serveis existent
per a la gent gran al municipi.
La filosofia de treball de la residencia es basarà en la promoció del benestar i la qualitat de vida
dels residents, en el treball en equip i en l'atenció integral a la persona, entenent com a serveis
integrals el conjunt d'actuacions orientades a satisfer les necessitats socials, psicològiques,
cognitives i físiques de les persones grans i del seu entorn.
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El projecte inclourà les tres fases d’execució de l’obra seguint l’estudi prèvi arquitectònic que
s’adjunta com a ANNEX I del Plec de Prescripcions Tècniques, que inclou la planta proposta
i alçat principal, els renders, la planta d’execució per fases i el pressupost total.
4. REVISIÓ DE PREUS

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
El model parteix de l’Atenció Centrada en la Persona, un dels eixos internacionalment
reconegut i que es consideren que han d’estar present en una atenció de qualitat. L’atenció
centrada en la persona s’allunya del model de cures tradicionals, on l’atenció ve determinada
per procediments uniformes derivats de necessitats associades a la classificació de malalties i
condicionants organitzatius.
Atenent a aquests principis, el projecte s’ha de desenvolupar seguint el Model d’atenció
centrada en la persona i es caracteritza els punts següents:
1. Ubicació del centre al propi entorn comunitari de les persones i, preferiblement, amb
espais oberts (jardins, patis o paisatges naturals). Amb això es garanteix la continuïtat
de la vida anterior, el manteniment de les relacions socials i la facilitat per a
interaccions noves.
2. El paisatge exterior es considera un element terapèutic. Ha d’haver-hi visibilitat de
l’exterior des dels màxims punts possibles del centre i organitzar el jardí en diferents
espais que ofereixin diverses possibilitats i activitats: senders per a passejar amb
varietat de flora, barbacoa, jocs per a nens, combinació d’ombra i espais assolellats,
sons d’aigua, algun animal domèstic, etc.
3. Tenir cura en el disseny algunes característiques arquitectòniques importants:
accessibilitat integral i amigable a les rampes, portes, terres, sostres, etc.; creació de
“grans espais petits i petits espais grans”; concebre els passadissos com habitacions;
tenir cura de la il·luminació, diversificant les fonts de llum; personalització de les
entrades a cada unitat de convivència.

5. Promoció de la independència: disseny que animin i propiciïn les passejades, espais
per a l’exercici físic i la rehabilitació i disposició d’elements tecnològics i serveis de
suport.
6. Estimulació dels sentits: minimitzar el risc de l’existència de sorolls desagradables i
preveure sistemes de supressió de males olors; dissenyar una habitació en la que
s’ofereixi l’oportunitat de donar-se un bany sensual amb aromes i olis; grans finestrals,
claraboies, etc, per aprofitar la llum natural però controlant els enlluernaments.
7. Creació d’ambients afectius: dissenyar espais interiors i exteriors per a visites infantils,
col·locació de plantes i possibilitat d’animals de companyia; estimular l’emotivitat
positiva en la decoració d’interiors i tenir cura que, a la selecció d’elements decoratius
de la vivenda, s’incloguin els que afavoreixen la reminiscència i la revisió vital
d’esdeveniments positius.
8. En la planificació de la vivenda: afavorir dissenys que permetin la creació d’un espai
propi, íntim, en el que puguin diferenciar-se diferents ambients: dormir, estar, lavabo,
petita cuina; preveure superfícies amplies per a persones amb mobilitat reduïda
(accessibilitat); finestrals grans o balcons.
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4. Estimular amb els dissenys la interacció social, amb espais oberts i corredors que
afavoreixin la trobada i l’intercanvi, combinats amb racons discrets des d’on es pugui
observar la vida quotidiana i les entrades i sortides de visites; previsió de llocs per
rebre a la família, amistats, etc., inclús a la nit; disposar d’espais per activitats
socioculturals.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
9. Les interaccions amb el personal i les famílies: espais per interactuar amb el personal
d’atenció directa i la resta de l’equip per a conèixer-se , intercanviar impressions i
participar als plans d’atenció i desenvolupament de la vida quotidiana; tenir cura de que
els despatxos i oficines administratives siguin accessibles i “amigables”, igual que els
elements tecnològics que afavoreixen l’autonomia i la independència.
10. Tenir cura amb els dissenys específics per a l’atenció de persones amb demència des
de l’axioma de que “només coneixen allò que poden veure”: Són especialment
recomanables les vivendes per a petits grups de persones; dissenyar espais apropiats
pera facilitar i permetre deambular tan dins de la unitat com fora d’ella; la utilització de
la cuina en la seva doble funció de participació de l’elaboració de menjar (encara que
només sigui visual) i com a espai on es poden desenvolupar activitats terapèutiques
quotidianes amb sentit; utilització del mobiliari, objectes i estris amb funció terapèutica.
11. L'organització del programa, serà clara i facilitarà relacions senzilles i si cal
especifiques entre els diferents serveis. Al mateix temps generarà espais comuns per
potenciar la interrelació personal i la convivència entre els usuaris.
12. Es recomanable evitar espais massa continus o complexos. Una estructura ordenada
de les circulacions amb una disposició adequada de les comunicacions verticals
facilitarà la mobilitat de l'usuari i el treball del personal de la residència. L'edifici ha de
buscar un disseny que afavoreixi la feina i permeti un ús racional del recursos humans,
amb espai confortables i relaxants.

14. La solució constructiva proposada a de garantir una qualitat òptima, adient per un
l'equipament d'aquestes característiques i garantir amb un manteniment senzill una
bona vida útil, minimitzant l'ús de recursos materials i energètics.
15. La proposta arquitectònica, es farà amb criteris d'eficiència, s'aplicaran aquest criteris
tant a les solucions constructives com a les instal·lacions. S'evitarà solucions amb
tecnologies complexes i es potenciarà l'aprofitament dels mitjans naturals de control
ambiental com a fonament de disseny. La disposició de l'edifici ha de buscar afavorir la
ventilació i il·luminació natural dels espais. Caldrà incorporar mecanismes i elements
de protecció solar per les orientacions Sud i Oest.
Es redacten aquestes bases prenent com model d’unitat de convivència, en aquest sentit les
unitats de convivència són:
- Unitats petites
Amb un màxim de 17 persones per cada unitat
- L’estructura de la unitat de convivència inclou:
Espai comú
Cuina, menjador, sala d’estar i, sempre que sigui possible, sortida exterior.
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13. Els criteris de disseny de l’edifici han de tenir present el principi d'economia, que
permeti optimitzar les superfícies, amb elecció de materials adients a l'ús. Materials de
construcció i acabats resistents a l'ús amb compliment de les exigències de la
normativa vigent.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Habitacions personalitzades:
15 habitacions individuals
1 habitació doble
Espais de suport
Aquests són compartits amb l’espai de centre diürn, tals com: magatzem, despatx de
professionals, cuina central, bugaderia, vestidors del personal.
Observacions de les unitats de convivència:
- Les habitacions disposaran de bany adaptat.
- La decoració és de caràcter domèstic, semblant a una casa tradicional.
- Ambient acollidor, s’eviten dissenys institucionals/hospitalaris.
- Personalització dels espais comuns i de les habitacions.
- Espais dotats de tecnologia (sensors de mobilitat) per aquelles persones que tenen mobilitat
reduïda, evitant d’aquesta manera l’ús de contencions.
- Es recomana que els interruptors disposin d’un pilot localitzador per facilitar la visió nocturna.

Per altra banda, dins el perfil de persones que poden fer ús de les unitats de convivència i del
centre diürn, també s’inclouen persones més joves de 65 anys però presenten una situació de
dependència i que necessiten aquest servei.
Sovint són persones que ja no poden rebre les cures que necessiten a casa seva en un entorn
de tota la vida i han de traslladar-se a algun lloc on se’ls hi proporcionin.
7.1- ELS ESPAIS DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB CENTRE DIÜRN
7.1.1-

Distribució dels espais de les unitats de convivència

L’estructura arquitectònica de cada una de les unitats de convivència ha de permetre que hi
visquin 17 persones i ha d’estar formada per:
- Espais comuns: cuina, menjador, sala d’estar i sortida exterior.
-Habitacions individuals amb bany i office (amb la possibilitat de que l’usuari les pugui
personalitzar).
- Espais de suport, aquests seran compartits amb el centre diürn.
Les condicions mínimes que es refereixen els apartats que s’exposen a continuació s’han
extret de l’Annex I Condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis
socials del Decret 205/2015, de 15 de setembre, de règim d’autorització administrativa i de
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Les unitats de convivència i el centre diürn, estan pensats per un perfil de persones de més de
65 anys que presenten una situació de dependència, podent o no tenir un grau de dependència
adjudicat.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
Menjador
Es preveu una superfície de 51m2 que es dimensiona a raó, com a mínim, de 1,5m2 per cada
persona.
La zona de menjador es calcula per una capacitat de 22 persones (pensat per familiars i
professionals que poden menjar amb les persones usuàries).
Sala d’estar
La superfície de la sal d’estar és de 45m2, on preveu una zona de descans, amb butaques
individuals reclinables i amb la possibilitat d’incloure també un sofà doble, tots ells folrats amb
material impermeables, i un parell de puff’s per quan venen visites.
Alhora es disposa d’un espai amb lleixes o armaris per col·locar diferent tipus de material
(fotos, llibres, o material per manualitats). És important disposar de làmpades de peu amb
l’objectiu de crear un ambient de calidesa i de intimitat.
Cuina
L’espai destinat a la cuina és de 8m2, on es disposa d’una àrea de preparació (taulell de
vitroceràmica), i una zona de rentat (aigüera amb doble pica i regulables en alçada).
Hi ha un espai per a nevera i congelador, un forn i un microones, rentavaixelles industrial i llocs
d’emmagatzematge, calaixos i un rebost i magatzem de cuina de 4m2.

Bugaderia
L’espai de 3m2 destinat a la bugaderia de la unitat de convivència disposa d’una zona de
rentat, amb rentadora i assecadora, dues planxes i post de mida estàndard per afavorir que les
persones que ho vulguin puguin planxar la roba.
La terrassa o sortida a l’exterior
És indispensable disposar d’un espai que permeti la sortida a l’exterior, per facilitar que les
persones que viuen a la unitat puguin sortir i gaudir d’un espai exterior.
L’espai està dotat de bancs per seure, taules i cadires, tendal o para-sol, jardineres grans i
petites i un hort urbà per tal de generar activitats a l’aire lliure i que fomentin l’autonomia.
També es disposa d’una presa d’aigua.
7.1.2- Habitacions individuals i dobles
Les habitacions de les unitats de convivència es recomana que es situïn al voltant dels espais
comuns. Tot i que, per normativa la ràtio d’habitacions individuals ha de ser del 25%, en aquest
model es considera que cal augmentar aquest rati amb 1 habitació dimensionada per a poder
ser utilitzada com a doble a cada unitat.
Es important que sempre que sigui possible, en la construcció de les habitacions que al entrar
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La cuina ha ser senzilla d’utilitzar i casolana per afavorir que les persones que conviuen al
centre hi puguin cuinar, amb el suport dels professionals. S’hi poden cuinar alguns dels àpats
que es serveixen en el centre diürn. Ha d’estar ben equipada i adaptable en alçada (zona de
preparació i de rentat) per afavorir la participació de les persones amb independència del seu
grau d’autonomia.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
a l’habitació no es vegi directament el llit.
Cada habitació també inclou un bany dotat amb un WC, lavabo i dutxa adaptats. La porta
d’accés al lavabo no pot ser inferior a 1,05m. La porta del lavabo ha de ser propera i de fàcil
accés des del llit.
La superfície de l’habitació individual és de 12,60m2 (bany inclòs) i l’habitació doble de 20m2
(bany inclòs) i s’ha de respectar la mida de 80cm dels peu del llit a la paret frontal i 80cm lliures
a un costat del llit.
L’habitació disposa d’un armari amb una capacitat mínima de 1,2m3 per persona. Aquest ha de
poder tancar amb clau. També es disposa de tauleta de nit (45x45cm), timbre avisador prop del
capçal i a la cambra de bany i sensors de mobilitat per activar en cas de que siguin necessaris.
És recomanable que l’habitació disposi d’una nevera de petites dimensions.
7.1.3-

Espais de suport a les unitats de convivència

Bany geriàtric, un per cada unitat de convivència
Es preveu la instal·lació de tres lavabos geriàtrics a cada unitat de convivència un per cada 15
persones, segons marca la normativa.
Aquest espai de 9m2 inclou: lavabo, inodor i dutxa geriàtrica. Es situa just al costat del centre
diürn, afavorint que pugui ésser utilitzat per ambdós serveis.
Els lavabos estant equipats amb dutxa geriàtrica amb terra antilliscant, rentamans amb aigua
calenta, mirall i espai per penjar tovalloles. Les aixetes, són de fàcil obertura i tancament.
La il·luminació no disposa de temporitzador i és adequada per a les persones amb dèficits de
visió.
7.1.4- Distribució dels espais del nou model de centre diürn

- Espais comuns: cuina, menjador, sala d’estar, saleta i sortida exterior.
- Espais de suport: que seran compartits amb els espais de les unitats de convivència.
La superfície mínima del centre serà de 256m2, i es calcularà a d’acord a la següent fórmula:
Superf =16 + (10 x n) on n és el número de persones usuàries
Les condicions mínimes que es refereixen els apartats que s’exposen a continuació s’han
extret de l’Annex I Condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis
socials del Decret 205/2015, de 15 de setembre, de règim d’autorització administrativa i de
comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
7.1.5- Espais comuns del nou model de centre diürn
Menjador i sala d’estar
Menjador / Sala polivalent
Segons normativa es dimensiona a raó, com a mínim, de 3m2 per cada persona dels quals
1m2 per persona ha de ser de menjador. L’espai de la sala de menjador es dimensiona a raó
de 3m2 per persona amb una capacitat de 25 persones.
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L’estructura arquitectònica del nou model de centre diürn ha de permetre que hi passin el dia
25 persones, i ha d’estar formada per:

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Sala d’estar
La sala d’estar es calcula a raó de 3m2 per persona. Es preveu una zona de descans, on hi ha
butaques individuals reclinables i també s’inclou un sofà doble, tots ells folrats amb material
impermeables, i un parell de puff’s per quan venen visites.
Alhora, es disposa d’un espai amb lleixes o armaris per col·locar diferent tipus de material
(fotos, llibres, o material per manualitats). És important disposar de làmpades de peu amb
l’objectiu de crear un ambient de calidesa i de intimitat.
Saleta
El centre disposa d’una sala petita, de 14m2 aproximadament, amb un parell de butaques, on
es pretén ser un espai de privacitat per aquelles persones que vulguin gaudir d’un espai íntim.
Cuina
La zona de cuina sigui oberta i integrada a l’àrea de menjador, disposant d’una àrea de
preparació (taulell de vitroceràmica), i una zona de rentat (aigüera amb doble pica i regulables
en alçada).
L’espai es preveu de 12m2 per donar compliment el requeriment d’acreditació de 0,5m2 de
cuina per persona.
A més, s’ubica un espai per a la nevera i el congelador, un forn i un microones, rentavaixelles
industrial i llocs d’emmagatzematge, calaixos i un rebost i magatzem de cuina, de 8m2.

Bugaderia
Es disposa d’una superfície de 8m2, amb zona de rentat, amb una rentadora i una assecadora,
amb prestatgeria per guardar sabons. També es disposa d’un equip de planxat de mida
estàndard per afavorir que les persones que ho vulguin puguin planxar la roba.
Perruqueria
El centre disposa d’un espai de 12m2, utilitzat per oferir el servei de perruqueria, el qual està
ben ventilat i disposa d’aigua calenta i freda.
Fisioterapeuta i podòleg
Es disposa d’una cambra de 12m2 amb camilla, butaca i aigua corrent per oferir serveis
personalitzats de fisioteràpia, podologia i infermeria.
Sala de Fisioteràpia
Es calcula a raó de 3m2 per persona. Segons S’ha comprovat que no tothom realitza l’activitat
de gimnàstica a la mateixa hora i per tant es preveu una sala de 75m2.
També s’ha de preveure una zona per fer exercici i activitat, ben il·luminada disposant de
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La cuina ha ser senzilla d’utilitzar i casolana per afavorir que les persones que conviuen al
centre hi puguin cuinar, amb el suport dels professionals. S’hi poden cuinar alguns dels àpats
que es serveixen en el centre diürn. Ha d’estar ben equipada i adaptable en alçada (zona de
preparació i de rentat) per afavorir la participació de les persones amb independència del seu
grau d’autonomia

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
cadires amb recolza braços i material variat per fer activitat física.
Vestidors persones grans del centre diürn
Cal disposar d’una zona de vestuari per a persones usuàries amb guixetes, amb una
superfícies de 8m2 separades per sexe.
Banys geriàtrics pel centre diürn
La normativa especifica que cal disposar de 2 cambres higièniques geriàtriques una per cada
15 persones, no obstant millor disposar de 4 lavabos, ja que els usuaris de tallers, els
professionals i les mateixes famílies també fan ús dels lavabos i en sovint són necessaris.
D’aquests quatre, dos d’ells geriàtrics de 9m2 que inclou lavabo, inodor i dutxa geriàtrica,
situats prop de la zona d’estar i ben senyalitzats.
Els lavabos geriàtrics estan equipats amb dutxa geriàtrica amb terra antilliscant, rentamans
amb aigua calenta, mirall i espai per penjar tovalloles. Les aixetes, han de ser de fàcil obertura i
tancament.
Un lavabo restant que també disposa de terra antilliscant, rentamans amb aigua calenta, mirall i
espai per penjar tovalloles. Les aixetes, han de ser de fàcil obertura i tancament.
La il·luminació no ha de disposar de temporitzador i és adequada per a les persones amb
dèficits de visió.
La terrassa o sortida a l’exterior
És indispensable disposar d’un espai que permeti la sortida a l’exterior, per facilitar que les
persones que viuen a la unitat puguin sortir i gaudir d’un espai exterior.

Cuina central per 59 persones
Segons la normativa vigent del Departament de Salut, la superfície destinada a cuina és de
0,5m2 per persona resident. Es necessari un espai de 30m2 degut que també ha de disposar
d’una zona d’emmagatzematge, càmeres, preparat , cocció i rentat.
Bugaderia central
L’equipament disposa d’un espai de 30m2 destinat a ser la bugaderia central, que s’equipa
amb planxes de vapor i una planxadora de llençols.
El magatzem
L’espai de magatzem és un espai proper a les unitats de convivència i al centre diürn. Aquest
espai per material fungible es dividirà en tres espais diferents un a cada unitat de convivència i
un el centre de dia: cada un de 9m2. Per una altre banda, també es preveu un magatzem per a
aparells (grua, cadires...), que és comú pels tres espais amb una superfície de 18m2.
Es dota de prestatgeries on s’ubica el material de suport i necessari per la cura diària de les
persones grans. L’estança és prou amplia com per col·locar cadires apilades, taules, grues i
altres mobles de treure i posar necessaris per a les activitats previstes.
Dues zones de treball pels professionals

Cód. Validación: 7H5DE5ETQEZCSALWZHNP2PXGJ | Verificación: http://santvicencdetorello.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 16

L’espai està dotat de bancs per seure, taules i cadires, tendal o para-sol, jardineres grans i
petites i un hort urbà per tal de generar activitats a l’aire lliure i que fomentin l’autonomia.
També es disposa d’una presa d’aigua.
7.1.6- Espais de suport

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Despatx de direcció: una zona de 18m2 ubicada en l’espai de centre diürn, consisteix d’un
despatx compartimentat amb dos espais diferenciats que inclou:
- Taula de treball amb equipament informàtic
- Taula de reunions
- Armari on guardar documents
- Armari on guardar la medicació i documentació. Tancats amb clau i un carro amb els utensilis
necessaris per actuar en cas d’urgència.
- Una pica amb aigua calenta i freda
- Una camilla i una butaca
Despatxos polivalents: de 15m2 cadascun, ubicats un a cada unitat de convivència i un el
centre diürn que inclou:
- Taula de treball
- Armari on guardar la medicació i documentació. Tancats amb clau.
- Una pica amb aigua calenta i freda
- Una camilla i una butaca
Vestidors de personal
Es disposa de un vestidor de 8m2, i que inclourà: vàter, pica, dutxa i guixetes. S’ha de situar a
prop de la unitat de convivència i del centre diürn i és necessari per canviar-se de roba per part
dels professionals. L’equipament de l’estança consta de banquetes a banda i banda de paret i
penja-robes.

Es preveu una única cambra de neteja que està situada en un espai centrat, o a la mateixa
distància de les tres àrees. La cambra té una superfície de 8m2.
Cambra de roba neta i roba bruta
Calen dos espais per a la roba neta i pera la roba bruta, independents l’un de l’altra, d’uns 4 m2
cada una.
7.1.7-

Altres aspectes a tenir en compte de les unitats de convivència amb centre diürn

Entrada
Hi ha d’haver una única entrada, un vestíbul davant del centre diürn que distribueix cap el
centre diürn o cap a les unitats de convivència.
Els passadissos
Es disposa de passadissos amb una amplada lliure de 1,60m, amb passamans ambdós costats
i amb una protecció de les parets laterals amb un revestiment contra cops i ratllades.
Decoració
La decoració dels diferents espais l’escull les persones que hi viuen, pensant que les unitats de
convivència són a casa seva, i en el centre diürn hi passen bona part del temps. Es recomana
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Cambra de neteja
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que els colors de les parets siguin clars, evitant tons que carreguin a la vista.
Els colors del mobiliari, també es recomana que siguin tons afavorint que l’espai és vegi més
lluminós.
Entrada d’exteriors
S’ha s’incloure la creació d’un jardí tancat.
Cal preveure:
- Una entrada per proveïdors, vehicles emergència, ambulàncies, cotxes fúnebres etc....
- Accés amb cotxe per a usuaris/àries:
Zona d’aturada o de descàrrega davant de la porta principal, per facilitar l’accés a persona amb
mobilitat reduïda.
- Zona aparcament
Amb preferents per persones amb dificultats, tals com minusvàlids, persones grans, famílies
amb nens.

L’espai està ben climatitzat, tant en fred com amb calefacció, per adaptar-se als canvis de
temperatura al llarg de l’any i a les pròpies variacions corporals de la persona gran. És
indispensable la instal·lació del terra radiant.
La configuració dels espais que conformen les Unitats de Convivència han de ajudar a facilitar
un entorn compensatori al de la llar, adequat a les necessitats d’assistència, afavorir la
recuperació i el manteniment de l’autonomia dels usuaris.
A més de les condicions específiques de dimensions i usos de l’immoble descrites amb
anterioritat, és una necessitat des d’aquesta administració assegurar que l’edifici s’adapta a
totes les persones amb les seves diferències.
Per tot això la solució presentada no només ha de garantir el compliment de la normativa
vigent, en matèria d’eliminació de barreres arquitectòniques, de conciliació familiar i de no
discriminació de les persones, sinó que ha d’ésser pionera en quant a les millores estructurals
que garanteixen aquest drets, assegurant a la vegada la lògica dels recursos empleats pels
treballadors i les persones que utilitzen els equipaments estiguin en les millors condicions d’ús i
feina.
La proposta ha de garantir que es disposi del material i l’espai necessari per què totes les
persones puguin realitzar totes les activitats que requereix la seva situació i que tot el material
del que disposem tingui un ús real i eficient per les persones que conviuen dins el centre.
El projecte ha de, també, garantir l’optimització dels recursos energètics mitjançant la inclusió
de paràmetres d’eficiència energètica i altres criteris ambientals.
Per tot això s’hauran de valorar les aportacions en matèria de control energètic, aïllaments
tèrmics i generació d’energies alternatives que arribin mes enllà dels mínims establerts en el
Codi tècnic de l’edificació i la resta de la normativa vigent i que per tant han de ser enteses com
una millora del projecte.
S’han de tenir en compte les aportacions en matèria de defensa i captació solar passiva i les
encaminades a reduir les aportacions de CO2 a l’atmosfera al llarg de tot el procés tant de
fabricació com de vida de l’edifici.
Com a resultat del dit anteriorment, les propostes presentades, hauran de disposar d’apartats
específics que contemplin las millores realitzades, més enllà de les normatives d’obligat
compliment, tant en matèria d’adequació de l’edifici a totes les persones com en el medi
ambient.
Les característiques de la licitació, contractació i execució de l’obra pública, obliguen que tot el
procés constructiu començant per la concepció i redacció del projecte i acabant en l’execució
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Climatització

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
de l’obra, sigui especialment rigorós en totes les seves etapes.
Les xifres que es fixen per el centre en el Programa de Necessitats (superfícies d’espais i
locals), es consideren útils i s’hauran de respectar, no es poden fer mai espais amb una
superfície menor i s’ha de recordar que superfícies superiors provoquen increments de
pressupost.
El centre haurà de preveure un espai destinat a l’aturada d’ambulàncies o transport especial de
recollida d’usuaris del centre.
7.1.8- Mesures mediambientals

El sistema a projectar ha d’incloure:
- un comptador d’impulsos, dotat d’emissor
- una bomba dosificadora.
- un dipòsit d’emmagatzematge del producte
- un agitador manual - un regulador de nivell de mínima
- accessoris i instal·lació elèctrica associada.
7.1.9- Elements de comunicació: portes, passadissos, ascensors, rampes, escales i
baranes
Totes les mesures hauran d’estar supeditades al compliment de la normativa vigent en matèria
de supressió de barreres arquitectòniques i de protecció contra incendis i al Codi Tècnic de
l’Edificació en general i qualsevol altre normativa que li sigui d’aplicació.
S’haurà de tenir en compte la mobilitat reduïda que poden presentar alguns del usuaris a l’hora
de fer una evacuació de l’edifici.
7.1.10- Normativa de paràmetres dimensionals
El projecte desenvoluparà el programa funcional per al dimensionant dins de les Ordenances
de l’edificació contingudes en el Planejament Municipal vigent.
Per el dimensionat mínim exigible així com les característiques específiques del programa de
la residència la normativa general aplicable es:
- Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/03/71) “Normas sobre redacción
de proyectos y dirección de obras de edificación”.
-

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE.
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Calefacció: Sistema de regulació de calefacció. Circuits independents
- Per orientació
- Per usos horaris
Recollida d’aigües pluvials per a usos de:
- Contraincendis ( sistema de BIES)
- Instal·lació de regadiu si el centre disposa de jardí propi.
Col·lectors solars per a l’aportació d’aigua calenta sanitària:
S’instal·laran plaques solars combinades amb el sistema tradicional de producció de ACS del
centre per atendre la demanda, aquest sistema complirà amb la legislació vigent especialment
amb el que respecta a la legionel·la.
Electricitat:
Els equips d’il·luminació hauran de ser de baix consum i amb equips electrònics.
Climatització:
Compliment estricte de la RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) i del que
s’estableix al CTE.
Tractament de l’aigua:
Tenint en compte les característiques altament incrustants, superior a 400 mg/litre de CO 3Ca2,
de l’aigua sanitària habitualment utilitzada, s’ha de projectar la dosificació d’un producte
inhibidor de la incrustació (concentrat de polifosfats en qualitat alimentària amb additius
conservants innocu).

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
-

S'haurà de donar compliment a la normativa municipal, respecte a la previsió
d'aparcament, si s’escau.

-

El projecte es dissenyarà seguint criteris d’ecodisseny tal com dicta la norma UNE-EN
ISO 14006.

Per la redacció del projecte i atenent als criteris d’utilització i a les característiques dels usuaris
s’ha de complir el que s’especifica al Codi Tècnic de l’Edificació.
A les zones de menjador i a les dependències d’hostaleria corresponents a la cuina i als seus
annexes es preveurà l’indicat al respecte en el Reglament de menjadors col·lectius.
Els esquemes d’inici de les instal·lacions i les sales es dimensionaran respectant els criteris
fixats per les reglamentacions sectorials que corresponen en cada cas i també d’acord amb les
prescripcions específiques previstes per l’obtenció de la llicència municipal per l’exercici de les
activitats en el centre.

-

Els projectes es redactaran amb subjecció a les estipulacions contingudes en aquest
Plec de clàusules i donant compliment a la legislació vigent, normativa i ordenances
municipals.

-

Així mateix, els projectes s’ajustaran a les observacions que es formulin per part dels
serveis tècnics de l’Ajuntament.

-

L’adjudicatari haurà de redactar els projectes que es descriuen en l’encapçalament
d’aquest instrument totalment d’acord amb la normativa urbanística d’aplicació de
l’emplaçament.

-

Els projectes seran redactats amb la precisió necessària perquè pugui ser desenvolupat,
continuat i executat i inclourà l’Estudi de Seguretat i Salut en totes les fases de l’obra.

-

Durant la realització del treball, l’equip projectista es mantindrà en contacte amb els
Serveis Tècnics competents de l’Ajuntament, i haurà d’atendre, durant la seva realització,
qualsevol requeriment que per part dels mateixos se li dirigeixi, recaptant d’aquests
organismes l’aprovació dels diferents documents.

-

El facultatiu redactor del projecte col·laborarà en les gestions que l’Ajuntament hagi de
realitzar davant les companyies de subministrament per preveure les afectacions del
servei.

-

El facultatiu redactor del projecte serà el responsable de la qualitat tècnica del projecte
redactat, així com de les conseqüències que es dedueixin per l’Ajuntament, o per tercers
de les omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.

-

El facultatiu redactor del projecte estarà obligat en cada fase a esmenar els defectes,
insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que li siguin imputables, en el termini que a tal fi li concedeixi l’Ajuntament.
Si aquestes deficiències no són esmenades en el termini establert, l’Ajuntament podrà
optar per la resolució del contracte o per la concessió d’un nou termini al contractista,
podent reclamar-li la corresponent indemnització pel dany i perjudicis causats.
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8. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS PER A LA REDACCIÓ DELS ESTUDIS I PROJECTES

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
-

L’adjudicatari cedeix a l’Ajuntament tots els drets d’explotació sobre els treballs que
s’elaborin com a objecte d’aquest concurs, sense límit de temps ni d’àmbit territorial.

-

Annex de sostenibilitat:
o

Consum d’aigua: eficiència en el consum i captació de recursos: estudiar la
possibilitat del reciclatge de les aigües de pluja, captació, emmagatzematge i
utilització per a reg.

o

Materials i residus:
Esta prohibit l’ús del plom (utilitzat tradicionalment en diverses aplicacions com
ara additiu de pintures, materials de coberta, instal·lacions elèctriques,
canonades d’aigua). Alhora també està prohibit l’ús d’Amiant (havia estat utilitzat
en plaques d’aïllament tèrmic i acústic, tubs, dipòsits d’aigua...). Està prohibit
també l’ús d’escumats i blocs d’escumes amb CFCs i HCFCs (donada la seva
prejudicialitat en quan a la destrucció de la capa d’ozó)

o

Materials a substituir i no utilitzar:
Plori clorur de vinil (PVC): s’utilitza en molts elements de la construcció
(conduccions de sanejament, cablejat i tancament exteriors).
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10. CONTINGUT DELS PROJECTES I ESTUDIS
Els projectes i estudis objecte d’aquest contracte inclouran tota la documentació necessària per la
total comprensió de les solucions tècniques adoptades i la seva valoració econòmica, i hauran
d’estar integrats, sense que la relació que segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa, pels
documents següents:
MEMÒRIA:
El projecte es desenvoluparà seguint els criteris del COAC
- Resum de les característiques tècniques.
- Justificació del compliment de la normativa urbanística específica. Si s’escau es
justificarà l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics.
- Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra:
Es definirà de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execució i
dels parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes.
- Programa de control de qualitat
- Serveis afectats
- Justificació de preus
S’especificarà la relació de cost horari de la mà d’obra de la maquinària necessària i el
cost unitari dels materials a peu d’obra. Per cada unitat d’obra es justificarà la composició
del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, maquinària i les unitats dels diferents
materials que la composen. S’indicaran els costos directes i indirectes de cada preu (amb
el %de cost indirecte).
- Proposta de classificació del contractista per fases, total i terminis d’execució
d’obra.
- Moviment de terres: s’haurà de justificar el càlcul del moviment de terres, amb
l’objectiu d’assolir la major eficiència econòmica i la sostenibilitat ambiental del
projecte.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Fustes tropicals: Els problemes derivats de la utilització de fustes tropicals
estan relacionats amb la dificultat d’assegurar que la seva tala no s’ha realitzat
de manera descontrolada i malmeten zones d’alt valor ecològic. Per aquesta
raó quan sigui necessari fer ús de fustes tropicals la seva elecció dependrà de
si ha estat certificades per un segells reconegut com ara el FSC (Forest
Stewarship Council) o PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació).
Fustes tractades amb creosota: Evitar el seu ús en mobiliari urbà i en grades,
així com en baranes de passejos o en paviments on puguin circular persones
descalces. Acabats amb emissions de COV: alguns materials com les pintures,
els dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils (COV) que
són font de contaminació.
- Annex Ambiental: S’analitzaran els següents aspectes:
-

Compensació de les terres
Afectació de la vegetació
Contaminació lumínica
Interferències amb el trànsit durant les obres.

- Annex accessibilitat
El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els
criteris del Disseny per a Tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús
de les instal·lacions i el mobiliari.

Incloure mesures de protecció i seguretat al llarg dels espais de circulació i en el
disseny d’elements de mobiliari (baranes de protecció i ajuda, evitar elements
perillosos i amb arestes, utilització de paviments antilliscants, etc).
- Annex de mesures per facilitar el manteniment de l’obra i pla de manteniment:
- Situació i emplaçament de l’obra: S’haurà d’indicar com afecta la situació,
orientació, comunicacions, accessibilitat i entorn de l’obra projectada al seu
manteniment futur.
- Utilització: S’han d’indicar quines mesures s’han pres per a facilitar la futura
utilització:
 Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions.
 Accessibilitat a les diferents instal·lacions.
 Accessibilitat i facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots
els elements sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser
registrable.
 Facilitat de reparació i substitució dels elements.
- Càlculs de les instal·lacions:
S’adjuntaran les comunicacions amb totes les companyies afectades i tota la
documentació aportada per aquestes. En cas de soterrament de serveis s’adjuntarà
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Es justificarà el compliment del Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Instal·lació d’electricitat: S’ajustarà a l’establert en el REBT, RITE, CTE i Instruccions
Tècniques complementaries. També es justificarà el decret 82/2005 de 3 de maig pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Instal·lació d’il·luminació: Detall de columnes, balises, arquetes i connexions.
Xarxa d’abastament d’aigua
- Programa de desenvolupament dels treballs:
Es definirà de manera esquemàtica i indicativa (programa informàtic Microsoft Project),
les previsions dels terminis d’execució i dels parcials de les fases d’execució de l’obra i
de les activitats previstes.
- Programa de control de qualitat:
En aquest apartat s’inclourà el programa de control de qualitat on s’especificarà el tipus
d’inspecció d’assaigs a realitzar, per cada treball, presentant una relació valorada
econòmicament dels mateixos.
- Justificació de preus
S’especificarà la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària necessària i el
cost unitari dels materials a peu d’obra.
Per cada unitat d’obra es justificarà la composició del preu amb les hores necessàries
de mà d’obra, maquinària i les unitats dels diferents materials que la composen.
S’indicaran els costos directes i indirectes de cada preu (amb el % de cost indirecte).
- Vegetació:
Es justificaran les espècies vegetals a plantar en funció del tipus de terreny, del seu
manteniment, necessitat d’aigua i d’altres condicionants potenciant la integració de la
vegetació autòctona. El pressupost general de l’obra valorarà el manteniment de
jardineria i reg durant un període d’un any a comptar des de la recepció de les obres.
- Gestió de residus:
El projecte ha de justificar el compliment de la Llei 6/93 del 15 de juliol, reguladora dels residus
i del Decret 201/94 del 26 de juliol, la Llei 15/2003 de 13 de juny de modificació de la Llei
6/1993, i el Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 201/1994, informant sobre
el volum de residus generats i la previsió del seu abocament a un dipòsit autoritzat. D’acord
amb la nova normativa RD 105-2008 del 1 de febrer de 2.008 que Regula producció i gestió
dels residus de construcció i demolició”

No obstant, la Junta acordarà allò que estimi convenient.
Sant Vicenç de Torelló, document signat elecrònicament al marge.
L’alcalde
Èric Sibina Márquez
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una proposta consensuada amb la companyia.

